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ВСТУП 
 

Конкурентоспроможне аграрне виробництво повністю 
залежить від економічних і соціальних можливостей товаровиробника. 
В свою чергу вирішення проблем, пов’язаних з подоланням труднощів 
фінансового, господарського, соціального характеру потребує 
завершення реформ, особливо пов’язаних з подальшою 
трансформацією земельних відносин до ринкових умов 
господарювання, реформування ринку землі. При цьому 
принциповим стає включення капіталу – землі в економічний оборот 
як базового активу. Для створення економічних умов ефективного 
використання земель треба цілеспрямовано впроваджувати ринкові 
механізми залучення інвестицій, іпотечного кредиту, зробити 
економічні фактори пріоритетними у вирішенні проблеми 
збереження земель та підвищення їх продуктивності. Ці актуальні 
питання були головними у роботі Других зборів Всеукраїнського 
Конгресу вчених економістів-аграрників Північно-Східного регіону. 

У Других регіональних зборах Північно-Східного відділення  
Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників прийняли 
участь і виступили: заступник голови Харківської обласної ради Тітов 
М.І., заступник начальника головного управління агропромислового 
розвитку Харківської облдержадміністрації Дядюшкина Т.Г., голова 
Харківської обласної асоціації сільськогосподарських 
товаровиробників, Герой України Криворучко А.Т. 

В обговоренні доповіді П.Т. Саблука та співдоповіді Федорова 
М.М. «Трансформація земельних відносин до ринкових умов 
господарювання» виступили 15 членів Конгресу.  

Збори ухвалили рішення по розглянутій проблемі. У збірнику 
опубліковані доповідь та співдоповідь, виступи учасників зборів, а 
також тих членів Конгресу, які через обмеження в часі не змогли 
виступити на цьому зібранні.  
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доцент, Харківський національний аграрний університет  
ім. В.В. Докучаєва. 

9. Бєсєдін Микола Олександрович – доктор економічних наук, 
професор, Харківський національний аграрний університет ім. 
В.В. Докучаєва. 

10. Білоусько Володимир Семенович – кандидат економічних 
наук, професор, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва.   

11. Білоусько Тетяна Юріївна – кандидат  економічних наук, 
доцент, Харківський національний аграрний університет  
ім. В.В. Докучаєва.   
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВА 
ЕФЕКТИВНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

CАБЛУК П.Т., доктор економічних наук, професор,  
академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України, 

директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 
 

Становлення високопродуктивного конкурентоспроможного 
аграрного сектора і особливо його виробничого сегмента у своїй основі 
базисно залежить від економічних та соціальних мотивацій, які 
забезпечують економічний інтерес продукування благ. Особливо 
актуальною така постановка проблеми виступає в умовах кризи, з 
якою сьогодні зіткнулася національна економіка та аграрний сектор 
зокрема. Вирішення проблем, пов’язаних із подоланням труднощів 
фінансового, господарського, соціального характеру на теренах 
аграрного сегменту господарювання, сьогодні не є можливим без 
завершення реформ, започаткованих на зорі незалежності України. 
Особливо це стосується формування ринку землі. Актуальність 
піднятого питання вочевидь не викликає сумніву, також потрібно 
наголосити, що створення ринку не означає виключно купівлю-
продаж, це перш за усе має бути включення капіталу-землі в 
економічний оборот як базового активу. Переконані – формування 
ринку землі є основою ефективності аграрного виробництва, базою 
для підвищення економічного інтересу господарювання. Це аксіома, 
підтверджена часом і практичною дійсністю передових країн. 

Ми вже пройшли певний шлях у даному напрямі, можна 
виділити два етапи, пов’язані з реформуванням відносин власності та 
форм господарювання в аграрному секторі економіки країни. На 
першому етапі (1990-1999 роки) через неврегульованість міжгалузевих 
економічних відносин сільське господарство значно зменшило 
купівельну спроможність, що вплинуло на погіршення стану 
матеріально-технічної бази та інших активів, а відповідно – і на 
скорочення обсягів виробництва. На другому етапі (з 2000 року), після 
формування нових організаційно-господарських структур ринкового 
типу, відбувалось поступове збільшення обсягів виробництва, але 
досягти рівня 1990 року не вдалося і до цього часу. Валова продукція 
сільського господарства зросла з 71 млрд. грн. у 1999 р. до 94,9 – у 
2006 р., проте у 2007 р. знизилася до 89,6 млрд. грн.  

Сільське господарство особлива галузь, у якій створюється 
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абсолютна вартість, тому сільське господарство, у якому головним 
засобом виробництва є земля, виступає базовою галуззю. В наш час 
аграрна сфера є менш захищеною, що робить її менш дохідною. 
Причини різні – це і некоректність проведення аграрної реформи, яка 
виявила більш чітко проблеми, що накопичувались роками, так і 
недостатня забезпеченість засобами виробництва, що не дозволяє 
сільгоспвиробникам розраховувати на підвищення своїх доходів і в 
майбутньому. Таким чином, виникає ситуація, за якої за таких «правил 
гри» сільгоспвиробникам дуже складно знайти вихід, що прямо чи 
опосередковано позначається на економіці держави. У цій ситуації 
єдино правильним орієнтиром для аграрної політики держави є 
забезпечення внутрішньогосподарської дохідності та нагромаджень на 
відтворювальному рівні. 

Крім економічного аспекту дохідність сільськогосподарського 
виробництва характеризується і потужним соціальним аспектом. Гірші 
порівняно з міськими соціальні умови при неможливості їх 
поліпшення, можуть бути компенсовані лише вищими доходами. 
Відсутність доходів у галузі робить її безперспективною для зайнятих у 
ній. Не маючи відповідних стимулів, працівники сільського 
господарства  змінюють місце роботи, що веде до кадрового голоду на 
селі.  

Таким чином, у ринковій системі господарювання основним 
завданням усіх суб’єктів економічної діяльності є отримання прибутку 
в максимальному розмірі при оптимальних витратах. Економічний 
інтерес господарювання в аграрній сфері (як і в будь-якій іншій) 
значною мірою залежить від зовнішніх факторів, які в ринкових 
умовах кардинально змінили порядок формування доходів у 
сільськогосподарських підприємствах. Вимогою часу стала 
необхідність виробляти те, що можна продати й одержати необхідний 
прибуток.  

Особливості формування доходів сільськогосподарських 
товаровиробників зумовлені також високим ступенем відносної 
демонополізації сільського господарства, нееластичністю зв’язку між 
попитом на аграрну продукцію та цінами на неї, низькою купівельною 
спроможністю населення України.   
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Вирішальну роль в одержанні суб’єктами господарювання 
доходів відіграють створювані державою умови  економічної 
діяльності. Передусім це утвердження національної ідеї. На наш 
погляд, її змістом є освоєння постіндустріальної моделі  розвитку 
аграрного сектору економіки шляхом об’єднання капіталу землі з 
капіталом індустрії і забезпечення функціонування його (об’єднаного 
капіталу) на високоприбутковому рівні завдяки застосуванню 
прогресивних та інформаційних технологій за участю знань та науки і 
вирішення на цій основі питань соціуму і розвитку сільських територій 
(схема 1). 

Для реалізації цієї ідеї в державі мають бути створені однакові 
стартові умови ефективного функціонування всіх галузей і сфер 
економічної діяльності. Стосовно аграрного сектору економіки, то 
цього не можна досягти  без  капіталізації землі і врахування її в 
системі ціноутворення для економічного регулювання міжгалузевих 
відносин.  

Нині ціноутворення на сільськогосподарську продукцію не 
забезпечує прибутковості авансованого капіталу, адекватної 
середньому рівню по національній економіці, а критерій норми 
прибутку ще не став регулятором економічних відносин на всіх рівнях 
управління державою і суб’єктами господарської діяльності.  

Недоліки ціноутворення негативно позначаються на мотивації 
сільгосптоваровиробників. Нині аграрна галузь неспроможна 
ефективно функціонувати як високодохідне виробництво без 
підтримки держави, а рівень економічного інтересу товаровиробників 
низький. Про це свідчать низькі ціни попиту, відсутність механізму 
забезпечення виробникам доходів на рівні встановленої ціни 
пропозиції. Одночасно монополізовані підприємства промислових і 
переробних галузей продовжують реалізувати політику зростання 
власних прибутків за рахунок перерозподілу  вартостей.  

Недостатня купівельна спроможність вітчизняних споживачів 
залишає ціни на сільськогосподарську продукцію низькими. 
Розв’язання цього питання потребує переходу до формування 
дохідності галузі на основі методології ціни виробництва і норми 
прибутку на авансований капітал (схема 2). 
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Схема 1  
Постіндустріальна модель розвитку 

економіки України 
(проект) 

 

• Об’єднання капіталу землі з капіталом індустрії; 
 

• Зосередження зусиль на застосуванні досягнень науки у сфері прогресивних та інформаційних 
технологій з метою забезпечення високоприбуткового функціонування об’єднаного капіталу; 

 

Спрямування переважної маси отриманого прибутку на вирішення проблем соціуму і сільського 
розвитку. 

 

Схема 2  
Економічний механізм  

регулювання виробництва продукції 
 

І. 
 
 
 

де  Цв – ціна виробництва; 
Св – середньогалузева собівартість продукції; 
НП – норма прибутку по економіці держави; 
К – капітал галузі. 

 

ІІ. Ціна продукції визначається ринком 
 

ІІІ. Різниця між ринковою ціною продукції і ціною виробництва визначає поведінку виробника 
продукції та держави в доцільності виробництва (підтримки) того чи іншого виду продукції. 

,
100

КНПСвЦв 
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Через відсутність еквівалентності міжгалузевого обміну 
сільське господарство втрачає свої активи, різко знижуються 
можливості не тільки розширеного, а й простого відтворення 
виробництва. Ця тенденція заслуговує на увагу й оцінку з огляду на 
необхідність негайного втручання на державному рівні. Слід 
визначити види продукції, які формують продовольчу безпеку країни, 
та передбачити державну підтримку їх виробництва; сформувати 
організований аграрний ринок по кожному виду продукції і його 
законодавче забезпечення; ввести в систему ціноутворення показник 
норми прибутку. Це дасть змогу запровадити цивілізовані економічні 
правила гри. Зокрема, з’явиться можливість визначення гарантованих 
максимальних і мінімальних цін, заходів державної підтримки, 
фінансових і товарних інтервенцій, кредитування, діяльності бірж, 
управління аграрними ризиками, розвитку ринку землі. 

Основним завданням державної підтримки 
сільськогосподарських виробників є досягнення їх фінансової 
стабільності, створення умов для розширеного відтворення 
виробництва, забезпечення конкурентоспроможності продукції та 
продовольчої безпеки країни, нарощування експортного потенціалу 
окремих груп товарів.  

У контексті  вирішення проблем цінової та бюджетної 
підтримки має бути визначена раціональна структура виробництва. 
Перевагу слід надавати тим сферам діяльності, які в конкретних умовах 
є найбільш високоприбутковими. При цьому кожний продукт 
повинен бути в основі створення навколо нього професійних 
(міжпрофесійних) інтегрованих об’єднань товаровиробників за 
галузевою ознакою. 

Реалізація мети та основних завдань державної підтримки на 
основі концентрації коштів на пріоритетних напрямах передбачає 
удосконалення чинної нормативно-правової бази. На державному 
рівні мають виконуватися середньострокові та довгострокові програми 
субсидування аграрного сектору, які б передбачали розв’язання 
першочергових проблем сільськогосподарсь-кого виробництва та 
соціальної сфери, з переорієнтацією державної підтримки на користь 
соціальних програм, що не обмежуються вимогами СОТ. 

Врахування дії зовнішніх чинників та адекватне реагування на 
них дозволить суттєво підвищити дохідність сільськогосподарського 
виробництва, покращити фінансовий стан підприємств галузі, 
збільшити їх фінансові можливості для  здійснення розширеного 
відтворення. 
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Практика потребує наукового обґрунтування організаційної 
структури підприємств, удосконалення внутрішньогосподарських 
економічних механізмів, побудованих на принципах самоокупності 
структурних підрозділів. Одним із таких шляхів є впровадження  
внутрішньогосподарських організаційно-економічних механізмів 
забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств, у 
центрі яких має бути інтерес  селянина.  

Основними принципами побудови внутрішньогосподарських 
економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах є  
максимальне наближення статусу підрозділу підприємства до 
реального статусу оператора аграрного ринку та максимальне 
наближення системи оціночних показників діяльності підрозділів до 
показників прибутку і рентабельності як головних, що визначають 
успіх підприємства як суб’єкта ринкових відносин.  

В результаті земельної реформи в Україні змінився суб’єкт 
права власності на землю, права привласнення земельної ренти. 
Власниками земельних ділянок нині є громадяни – члени 
сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання та 
особистих селянських господарств. Частину створюваної земельної 
ренти громадяни  отримують у вигляді  орендної плати, решта ж 
перерозподіляється посередниками із сільського господарства в  інші 
галузі або привласнюється ними. 

Щоб запобігти цьому, потрібно визнати землю капіталом і 
включити її вартість в економічний обіг (схема 3). Такий захід 
сприятиме підвищенню дохідності господарюючих суб’єктів і 
забезпеченню розширеного відтворення в аграрній сфері нарівні з 
іншими галузями національної економіки через норму прибутку.  

Включення в ринкове середовище капіталу-землі відкриє шлях 
іпотечному кредитуванню. Дослідження вище означених проблем 
зумовлює зосередити особливу увагу на розробці механізмів 
соціально-економічного регулювання податкових надходжень до 
місцевих бюджетів на основі встановлення раціональної рівноваги 
власних і делегованих повноважень держави місцевому і 
регіональному самоврядуванню, виходячи із стандартів і норм надання 
послуг. Поки що в державі таких стандартів і норм не існує. Тому 
необхідно у найближчі роки опрацювати і впровадити безпосередньо 
в практику формування міжбюджетних відносин соціальні стандарти і 
нормативи (з розрахунку на одного жителя). Ці стандарти і нормативи 
повинні базуватися на єдиній методиці, бути стабільними і прозорими 
протягом п’яти-десяти років.  
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Схема 3  
Складові ринку землі 

 
 
 Включення вартісного ресурсу землі до складу економічної субстанції 

Визнання права цієї складової економічної субстанції на норму дохідності (прибутку) на таких же 
умовах як і інші види ресурсів (складові субстанції) та в інших галузях народного господарства 

Врахування через норму дохідності вартості землі в системі ціноутворення 

Врахування через норму дохідності вартості землі в системі кредитування 

Врахування через норму дохідності вартості землі в системі оподаткування 

Застава (іпотека) земельної ділянки, права її оренди 

Страхування 

Включення вартості землі до капіталу спільних підприємств 

Вирішення питання купівлі-продажу земельної ділянки 

РИНОК ЗЕМЛІ 

Вартісне  опосередкування ресурсу землі 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ДО 
РИНКОВИХ УМОВ 

ФЕДОРОВ М.М., доктор економічних наук, професор, зав 
відділу ННЦ  “Інститут аграрної економіки” 

 
 Відповідно до Конституції України земля є основним 
національним багатством, що перебуває під особливою охороною 
держави. Право власності на землю гарантується. Це право 
набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та 
державою виключно відповідно до закону. 
 У сільськогосподарському виробництві земля виступає 
одночасно предметом праці  і засобом праці, а земельні відносин є 
складовою виробничих відносин і визначальними у суспільних 
відносинах. Тому при переході економіки держави від планово-
розподільчої до ринкової системи має бути врегульована (вимоги 
об’єктивного економічного закону) відповідність виробничих 
відносин рівню і характеру продуктивних сил суспільства через 
запровадження нових норм земельного права та відповідного 
економічного механізму. Як правило, зміна земельних відносин або їх 
удосконалення здійснюється за допомогою земельної реформи. 
 Земельна реформа є складовою частиною економічної 
реформи, здійснюваної в Україні у зв’язку з переходом економіки 
держави до ринкових відносин. 
 Завданням реформи є перерозподіл земель з одночасною 
передачею їх у приватну та колективну власність, а також у 
користування підприємствам, установам і організаціям з метою 
створення умов для рівноправного розвитку різних форм 
господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, 
раціонального використання та охорони земель. 
 Здійснення земельної реформи в Україні відбувалось 
поетапно, відповідно до правового забезпечення та організаційного 
механізму, яким передбачено наступне. 
 На першому етапі: 

• нормативно-правове та науково-методичне забезпечення 
земельної реформи; 
 • роздержавлення земель з визначенням земель, що 
залишаються у державній власності; 
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 • безплатна передача земель у колективну та приватну 
власність для  виробництва сільськогосподарської продукції на 
добровільних засадах, виходячи з того, що земля повинна належати 
тим, хто її обробляє. 

На другому етапі: 
 •  поділ земель, які передано у колективну власність, на 
земельні частки (паї) без виділення їх у натурі (на місцевості) і видачу 
документу – Сертифіката на право приватної власності на земельну 
частку (пай); 

•  надання громадянам права розпорядження земельною 
часткою (паєм) у межах чинного законодавства; 

• надання права безперешкодного виходу члена колективного 
господарства зі   своєю земельною часткою (паєм) і виділення її в 
натурі (на місцевості) з видачею державного акта на право приватної 
власності на землю з відповідними правами  розпорядження 
земельною ділянкою без зміни її цільового призначення. 

На третьому етапі: 
• реорганізація колективних та інших недержавних 

сільськогосподарських підприємств у господарські структури 
ринкового типу; 

• формування і розвиток ринку земель та його інфраструктури; 
• організація державного контролю за формуванням і 

функціонуванням ринку земель, екологічним станом, раціональним 
використанням і охороною земель. 
 Минуло 17 років від часу оголошення всіх земель України 
об’єктом земельної реформи. Вона являє собою комплекс правових, 
економічних, технічних і організаційних заходів, здійснення якого 
забезпечує удосконалення земельних відносин, перехід до нового 
земельного ладу, що відповідає характеру регульованої, соціально 
орієнтованої ринкової економіки. 
 Перехід сільського господарства до ринкової економіки 
змістив акценти і в земельних відносинах. Для постсоціалістичних 
земельних відносин характерними є трансформація їх у напрямі 
приватизації землі, визначення частки кожного члена колективу у 
спільній (колективній) власності земельного фонду, розвиток 
багатоукладної економіки на основі поєднання переваг колективної 
організації праці і приватної власності на землю та інші засоби 
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виробництва, особистого інтересу в підвищенні продуктивності 
сільськогосподарської праці. 
 Трансформація земельних відносин здійснюється відповідно 
до напряму розвитку політичного курсу, схваленого Верховною 
Радою України у жовтні 1994 року, в основу якого покладена  зміна 
форм власності на землю, структури землеволодінь і землекористувань 
в аграрній сфері. 

 В результаті здійснення земельної реформи понад дві третини 
сільськогосподарських угідь передано у приватну власність громадян 
та юридичних осіб. Біля 7 млн. громадян отримали сертифікати на 
право на земельну частку (пай), з яких понад 90% замінили 
сертифікати на Державні акти на  право власності на земельну ділянку. 
 Подальший розвиток земельної реформи має бути 
спрямований на утвердження приватної власності на землю в аграрній 
сфері шляхом завершення видачі державних актів на право власності 
на земельну ділянку громадянам-власникам сертифікатів на право на 
земельну частку (пай). 
 На базі приватної власності на землю створено понад 30 тисяч 
нових агроформувань ринкового типу. Біля п’яти мільйонів селян 
(73% власників сертифікатів і державних актів) передали земельні 
частки (паї) та земельні  ділянки в оренду господарським формуванням 
(Рис. 1). 
 Формування земельних відносин має базуватись на принципах: 
непорушності права приватної власності на землю; включення землі в 
ринковий оборот; соціальної справедливості у перерозподілі земель, 
що перебувають у державній і комунальній власності; поєднання 
високої економічної ефективності та екологічної безпеки 
використання земель; узгодження темпів і основних напрямків 
реформування земельних відносин в аграрному секторі економіки. 

Стратегічними напрямами розвитку земельних відносин є 
запровадження повноцінного ринку сільськогосподарських земель, 
іпотечне довгострокове кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників, економічне стимулювання раціонального 
використання та охорону земель, включення вартості земель в 
економічний оборот, поєднання високої економічної ефективності та 
екологічної безпеки використання земель. 
 
 



 
21 

 
  Розвиток ринкових відносин в агропромисловому 
комплексі України передбачає функціонування в єдиному ринковому 
середовищі усіх факторів виробництва, включаючи землю. Внаслідок 
приватизації сільськогосподарських угідь понад дві третини їх площі 
зараз перебуває у приватній власності громадян і юридичних осіб. Це 
є передумовою формування ринкових земельних відносин і власне 
ринку земель, оскільки власність забезпечує право володіти, 
користуватись і розпоряджатись нею. 
 Організація ринку земель є важливим питанням в системі 
економічного регулювання земельних відносин через оренду 
земельних часток (паїв) і земельних ділянок, запровадження заставних 
операцій з землею, відчуження прав на земельні ділянки, залучення 
вартості землі до виробничого капіталу всіма суб’єктами 
підприємницької діяльності, поступового введення в економічний 
оборот земель сільськогосподарського призначення. Неврахування 
вартості землі у виробничому капіталі вітчизняного сільського 
господарства призводить до щорічного недоодержання ним прибутку. 
 Враховуючи економічні умови, що склалися в нашій державі, 
першочерговим напрямом у формуванні ринку земель має бути 
включення в економічний оборот вартості землі й визнання її 
капіталом нарівні з іншими засобами виробництва. 

Реалізація в повному обсязі положень Земельного кодексу 
України відбуватиметься з прийняттям основоположних законів 
України  “Про ринок землі”, “Про державну реєстрацію земельних 
ділянок”, “Про іпотеку сільськогосподарських земель”, “Про 

Рис. 1  Новостворені на базі колективних сільськогосподарських підприємств
агроформування України та наявність у них сільськогосподарських угідь

станом на 1 січня 2008 року

Інших суб'єктів 
господарювання

7240 (22,3%)
1867,4 тис. га (10,0%) Фермерських господарств

10741 (33,0%)
2677,9 тис. га (14,4%)

Сільськогосподарських 
кооперативів

1323 (4,1%)
1366,7 тис. га (7,3%)

Акціонерних товариств
726 (2,2%)

921,1 тис. га (4,9%)

Приватних (приватно-
орендних підприємств)

5191 (16,0%)
3392,1 тис. га (18,2%)

Товариства з обмеженою 
відповідальністю (ТОВ)

7300 (22,4%) 
8415,3 тис. га (45,1%)  
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державний земельний (іпотечний) банк”, “Про державний земельний 
кадастр” та інших. 
 Враховуючи специфіку землі, як особливого товару, під 
ринком землі слід розуміти систему економіко-правових відносин, яка 
забезпечує його суб’єктам (громадянам, юридичним особам та державі) 
включення землі як капіталу в економічний оборот, здійснення 
цивільно-правових угод з приводу переходу права власності на 
земельну ділянку або  права користування нею в установленому 
законодавством порядку з урахуванням попиту і пропозиції (Рис. 2). 
 Формування цивілізованого земельного ринку в нашій державі 
має відбуватись еволюційним шляхом, у міру становлення і розвитку 
аграрного сектора економіки. Його передумовою має бути:  

• створення відповідної  правової бази;  
• наявність  земель як об’єкта купівлі-продажу;  
• поява соціально-економічної мотивації виходу на земельний 

ринок продавців земельних ділянок;  
• наявність платоспроможних покупців земельних   ділянок;   
• створення    необхідної  ринкової   інфраструктури;  
• відпрацювання організаційно-правового механізму 

оформлення угод для здійснення трансакцій із землею;  
• опрацювання та запровадження механізму державного 

регулювання земельного ринку на різних рівнях управління. 
Відповідно до чинного законодавства громадяни України 

можуть вільно здійснювати трансакції лише із земельними ділянками, 
які вони одержали у приватну власність для ведення особистого 
селянського господарства (без приєднання земельного паю), 
присадибними ділянками, для ведення садівництва, дачного і 
гаражного будівництва. На відчуження інших земель 
сільськогосподарського призначення у нашій державі згідно із 
Земельним кодексом України запроваджено мораторій, до прийняття 
законів України “Про державний земельний кадастр” і “Про ринок 
земель”. 

 
 
 
 
 



 
23 

 
Рис. 2 Схема формування ринку сільськогосподарських земель 

 

Відображення землі - 
капіталу на балансі 
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вартості землі в 

економічне 
(ринкове) 

середовище
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формування цінового, податкового    
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ділянки

сільськогос- Міна земельної ділянки                                                     
(обмін ділянками)

господарських
Застава земельної ділянки,  права 

оренди

земель Внесення земельної ділянки до 
статутного фонду

Дарування земельної ділянки

Купівля-продаж земельної 
ділянки

Нормативно-правове 
забезпечення ринку 

земель

Науково-методичне забезпечення 
ринку земель і створення його 

інфраструктури
Ринок земель



 
24 

 Невід’ємною умовою формування і функціонування 
цивілізованого ринку сільськогосподарських земель є створення 
інфраструктури ринку земель, яка забезпечуватиме:  

• організацію та проведення земельних торгів;  
• здійснення заставних (іпотечних) операцій із земельними 

ділянками; 
• функціонування об’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земель;  
• надання консультаційних, посередницьких та інформаційних 

послуг через консалтингові, рієлторські підприємства та спеціалізовані 
інформаційні видання;  

• підготовку у навчальних закладах кваліфікованих кадрів для 
роботи у сфері ринку землі. 
 Запорукою повноцінного ринку сільськогосподарських земель 
має виступати створювана у нашій країні єдина система державної 
реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та права на них. 
 Роль держави у сфері ринку сільськогосподарських земель 
полягає у реалізації через відповідні органи виконавчої влади і 
місцевого самоврядування політики, спрямованої на стабільне та 
правове функціонування ринку, захист прав суб’єктів ринку, 
обмеження обороту земельних ділянок у ринковій сфері, регулювання 
цінової, податкової та митної політики.  
 Запровадження ринкового обороту сільськогосподарських 
земель через купівлю-продаж потребує грунтовного дослідження і 
запровадження ефективних регуляторних механізмів. За таких умов 
можна значною мірою уникнути багатьох прорахунків в ринку землі, 
щодо яких висловлюється немало застережень. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ   
ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА 

АМБРОСОВ В.Я., доктор экономических наук, член-
корреспондент УААН,  ННЦ  «Институт аграрной экономики»  

 
Земельный рынок охватывает такие виды сделок как: купля-

продажа земельных участков, сдача земельных участков (паёв) в 
аренду, обмен, залог участка при получении кредита, компенсация 
при изъятии земли для государственных и общественных нужд. Во 
всех этих операциях имеет место связь с обменом на денежный 
эквивалент – при купле-продаже – цена, при аренде, компенсации, 
обмене – производная от цены. Цены могут быть рыночными или 
кадастровыми, нормативными. Денежная оценка земель, проведенная в 
Украине позволяет осуществлять регулирование земельных 
отношений при передаче земель в собственность, наследство, под 
залог, с целью получения банковского кредита, при дарении, аренде, 
определении ставок фиксированного сельскохозяйственного налога, 
ценообразовании, учете совокупной стоимости основных средств 
производства, определении размера взносов при создании совместных 
сельскохозяйственных предприятий, организации новых 
хозяйственных формирований рыночного типа, получении 
дивидендов.  

Из всего многообразия функций в результате произведенной 
денежной оценки можно осуществлять регулирование земельных 
отношений рыночного типа при передаче земель в собственность, 
под заставу, с целью получения банковского кредита, при аренде, 
ценообразовании.  

Однако сравнение рыночных отношений земли с обычным 
товаром, соответственно формирование рыночного механизма 
обмена, купли-продажи, по нашему мнению, не может быть 
адекватным.  Характеризуя товар, великие мыслители Аристотель, А. 
Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и другие подчеркивали присущие для него 
потребительную и меновую стоимость. Чтобы вещь стала товаром она 
изначально должна быть предназначена для обмена и удовлетворять 
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потребности не только того, кто ее произвел, но и других людей через 
обмен потребительными стоимостями. Количественное соотношение 
потребительных стоимостей в процессе обмена формирует меновую 
стоимость. Земля как товар по сравнению с другими товарами, не 
имеет общую основу для эквивалентного обмена – уровень затрат 
труда, а следовательно не обладает меновой стоимостью. Земля не 
есть товар созданный и предназначенный для продажи.  

Однако рыночная экономика предполагает формирование 
рыночных отношений, связанных с куплей-продажей земли. Вместе с 
тем земельный рынок функционирует как таковой в условиях 
ограничения свободы его рыночного обращения, о чем 
свидетельствует опыт стран с развитой рыночной экономикой.  

В настоящее время в связи с нестабильностью формирования 
рынка земли утверждается ничем не обоснования точка зрения о 
свободной продажи земли, полным распоряжением ею как обычным 
товаром, регулируемым только спросом и предложением, интересами  
собственника. В связи с этим система регулирования земельного 
рынка имеет принципиально важное значение не меньше, чем 
собственно развитие рынка земли, поскольку на землю не может быть 
неограниченной частной собственности и ничем не стесненного ее 
оборота по усмотрению собственника.  

При этом принципиальное значение имеет тот факт, что 
законодательно определено, что использование земель 
сельскохозяйственного назначения для других целей не допускается. 
Это значит, что ни собственник, ни пользователь, ни орган местного 
самоуправления не могут своим решением вывести земли из 
сельскохозяйственного производства. Решающая роль принадлежит и 
будет принадлежать институциональному регулированию, 
установленному законодательно. Вопреки этому имеет место 
информация о скупке земель сельскохозяйственного назначения вне 
действующих законов, что часто находит подтверждение.  

Это требует повсеместной инвентаризации земельных участков 
землевладельцев и землепользователей с одновременной проверкой 
соответствующих правовых документов, что должна стать 
обязательным предварительным этапом купли-продажи земли. 
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Одновременно должна быть выработана четкая система ограничений 
на рынке земли, что связано с ее многофункциональностью. Наряду с 
главной экономической функцией усиливается роль социальной и 
экологической функций, которые становятся все более значимыми. 
При выставлении на рынок земельных участков их качество должно 
быть не ниже, чем при получении или приобретении в собственность. 
Требуется обоснование предельных размеров земельных участков, 
приобретаемых в собственность. Нужно определить состав 
покупателей, имеющих право на приобретение земли – юридических 
и физических лиц, включая иностранцев. Без сильного и четкого 
государственного контроля невозможно обеспечить законность 
сделок в интересах общества, собственников и покупателей. 

Формирование земельного рынка следует прежде всего 
увязывать с характером и направленностью сделок. Уже в настоящее 
время можно выделить куплю-продажу земли (участков) между 
гражданами для ведения садово-огородного хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, усадеб.  

Продажа участков для организации товарного сельского 
хозяйства не получила развития в силу многолетней перманентности 
моратория. Преимущественно действуют рыночные отношения 
связанные с арендой земли. Однако даже при ограниченном 
земельном рынке можно установить покупателей заинтересованных в 
приобретении земли для сельскохозяйственных целей – 
агропредприятия разных форм собственности, агрохолдинги, 
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 
(винодельческие, сыродельные, масло- и молоко- заводы, 
мясокомбинаты и др.) арендаторы, фермеры, граждане, включая 
иностранцев.  

Выявляются покупатели, цель которых является перепродажа 
земли для спекуляции или не использовании по целевому 
назначению. При заключении сделок для каждой категории 
покупателей будут устанавливаться свои цены в соответствии со 
спросом и предложением, системой регулирования, направленной на 
стимулирование товаропроизводителей  и ограничение других 
категорий.  
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Ограничения должны быть представлены преимущественно 
экономическими приемами и методами. Для покупателей, 
занимающихся перепродажей земельных участков или их нецелевым 
использование должно быть установлено прогрессивное 
налогообложение, штрафные санкции, анулирование сделок. При 
перепродаже участков в течении 3-5 лет ставка налога должна быть не 
меньше 75-80 % от дохода, менее этого срока – 90-95 %. 
Установленная в соответствии со сделкой цена должна быть базовой 
при последующих операциях с этими земельными участками. 
Применение прогрессивной шкалы в зависимости от сумы дохода и 
периодами между покупкой и продажей земельного участка может, как 
показывает опыт развитых стран, ограничить спекуляцию землей. 

Полагаем в Украине должны последовательно формироваться 
локальные земельные рынки со своей инфраструктурой, составом 
угодий, системой цен, сбалансированным спросом и предложением, 
составом покупателей и продавцов, системой регулирования,  
предусматривающей ограничения и стимулирование.  

Политики и экономисты развития рынка земли связывают с 
активизацией инвестиционных процессов в аграрном секторе, 
притоке капиталов. Однако решение производственных задач – 
техника, удобрения, горючие, семена, инновации окажется 
недостаточным, если на селе не будут созданы условия близкие к 
городским, где сегодня концентрируются не только специалисты 
сельского хозяйства, но и квалифицированные рабочие. Нужна 
финансовая поддержка государством и инвесторами программ 
социального развития села, иначе завтра там будет некому работать, а 
рынок земли окажется с высокой степенью риска потери капиталов. 
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РИНОК ЗЕМЛІ ТА ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ 

МАРЕНИЧ Т.Г., доктор економічних наук, професор, 
Харківський національний технічний університет  сільського 

господарства ім. Петра Василенка 
 

Технічне і технологічне переозброєння сільськогосподарського 
виробництва, формування інвестиційно привабливого аграрного 
сектору,  розвиток сільських територій суттєво залежить від системи 
довгострокового кредитування сільгоспвиробників. Через брак 
ліквідної застави у підприємств, незнання кредитних продуктів, які 
пропонуються різними установами банків, великий перелік 
необхідних документів для одержання кредиту та з інших причин 
кредитне забезпечення агрогосподарств знаходиться на низькому 
рівні. За даними Міністерства аграрної політики України в 2007 році 
доступ до кредитів мали лише 40 % суб’єктів аграрного ринку. 
Кредити АПК становили близько 13 млрд. грн., тобто тільки 10 % 
загальної кредитної маси. 

 Найчастіше сільськогосподарські підприємства залучають 
кредити на поповнення обігових коштів і на придбання техніки та 
обладнання. Основні умови кредитування аграріїв представлені в 
таблиці. 

Важливим напрямом кредитної підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників, який зможе суттєво 
збільшити обсяг інвестицій в аграрний сектор, є земельна іпотека. 
Іпотека, як інструмент ринкової економіки, не могла функціонувати 
при державній формі власності на землю та інші засоби виробництва. 
Відповідно не знаходили розвитку такі економічні категорії як 
іпотечний кредит, застава землі та заставні операції із правами на 
оренду земельних ділянок. 

При переході до ринку відбулися зміни у формах власності та 
господарювання. Відродження приватної власності на землю, яке 
розпочалося з 1991 року, відбувається  повільно. В країні не створено 
цивілізованого земельного ринку, без якого земля не стає активом, що 
в свою чергу не дозволяє широко розвивати земельну іпотеку. Крім 
того загострилися проблеми у галузі охорони земель, зростають 
масштаби порушень чинного земельного законодавства, мають місце 
зловживання та корупція в земельній сфері. 
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Таблиця 

Основні умови кредитування сільськогосподарських 
підприємств 

Показники  Кредит на поповнення 
обігових коштів 

Кредит на придбання 
техніки та обладнання 

Строк 
кредитування 

До одного року 3-5 років, іноді 7-10 
років 

Розмір 
відсоткової 
ставки 

21-26% 20-26 % 

Наявність 
першого внеску 

- 20-30 % 

Комісія  До 3 % До 3 % 

Вид забезпечення 
кредиту  

Сільськогосподарська 
техніка, поголів’я ВРХ, 
свині, будівлі, споруди, 

майбутній урожай, 
товарна продукція 

Сільськогосподарська 
техніка, яку беруть у 

кредит 

Проведення 
експертної 
оцінки майна, що 
пропонується в 
заставу 

Незалежним експертом 
(за рахунок клієнта) або 
банківським експертом 
(безкоштовно) 

Незалежним експертом 
(за рахунок клієнта) або 
банківським експертом 
(безкоштовно) 

Страхування 
заставного майна 

Від оціночної вартості 
майна ( до 4-5 %) 

Від оціночної вартості 
сільськогосподарської 
техніки – 0,9-1,5 % 

 
Починаючи з 2000 року ставиться завдання розробити і 

запровадити порядок відображення в балансах сільськогосподарських 
підприємств вартості землі, що перебуває у їх власності, в обліку – 
площі власної та орендованої землі, у собівартості 
сільськогосподарської продукції – розміру процентної ставки за 
користування банківським кредитом, який відповідає 3 % нормативної 
грошової оцінки землі, або орендної плати, а також удосконалити 
статистичну звітність щодо діяльності господарств приватного сектора 
відносно земельних ресурсів. 
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За даними Міністерства аграрної політики України 32 млн. га 
ріллі українські та зарубіжні експерти оцінюють в EUR 60-70 млрд. 
При 70 % іпотечному забезпеченні в умовах цивілізованого ринку 
довгостроковий 10-річний кредитний ресурс для сільського 
господарства може становити EUR 42-49 млрд. 

В Україні на сьогодні є чинними 33 законодавчих акти, які 
регулюють земельні відносини, але в них є багато розбіжностей і 
невідповідностей, які потребують змін і взаємоузгоджень. Для зняття 
мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського 
призначення слід прийняти закони «Про Державний земельний 
кадастр», «Про ринок землі», «Про земельний іпотечний банк» та ін. 
Одне з першочергових і невідкладних завдань по забезпеченню 
раціонального використання та охорони земель ще на початку 
земельної реформи визначено проведення робіт з інвентаризації 
земель усіх категорій. Це питання й понині вирішено не в повному 
обсязі. Масштабна інвентаризація земель дала б змогу створити 
повноцінний земельний кадастр, більш обгрунтовано прогнозувати 
розвиток різних галузей агропромислового комплексу. Прорахунки в 
сучасному землекористуванні ще більш ускладнюються через 
порушення сівозмін та недотримання орендарями агротехнологій 
вирощування сільськогосподарських культур, вимог щодо обробітку 
грунту та невжиттям заходів для збереження й відтворення родючості 
грунтів. 

Здійснювані перетворення в аграрній сфері не 
супроводжувалися підвищенням ефективності функціонування 
сільськогосподарських підприємств. Це пов’язано перш за все з 
відсутністю притоку капіталу в аграрний сектор, включаючи іпотечне 
кредитування. Основними причинами цієї ситуації є неоформленість 
прав на земельні ділянки та непідготовленість банківської системи до 
активного запровадження земельної іпотеки. Через неналежне 
оформлення прав на земельні ділянки операції з ними пов’язані з 
великим ризиком або зовсім неможливі. 
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Відсутність ліквідного забезпечення кредитів для більшості 
сільськогосподарських товаровиробників є одним з основних бар’єрів 
на шляху інвестицій в цей сектор економіки. Значна зношеність 
будівель і споруд, наявної техніки та обладнання не може скласти 
серйозну заставну базу. Тому необхідно розробити модель земельно-
іпотечного кредитування, яка б дала можливість забезпечити 
агровиробникам доступ до довгострокових фінансових ресурсів. У 
зв’язку з відсутністю власних джерел фінансування у 
сільськогосподарських підприємствах реальним фактором залучення 
інвестицій в сільське господарство стає банківський кредит. В той же 
час багато господарств мають землю, але не мають майнового 
забезпечення у кредитних операціях. Практично вирішити питання 
довгострокового кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників можна тільки на основі державної аграрної 
кредитної політики. Ефективність функціонування такої системи може 
бути забезпечено за умови конкурентоспроможності галузі порівняно 
з іншими високодохідними секторами економіки. Аграрний сектор 
залишається недостатньо привабливою галуззю як для державного, так 
і для приватного інвестора. Необхідно через ціни, якість продукції, 
раціональне використання ресурсів, на основі сучасних інновацій 
підвищити дохідність аграрного виробництва. За інших рівних умов 
інтенсифікація галузі буде сприяти поліпшенню   кредитування. 

Для активізації іпотечного кредитування важливим є ринкова 
оцінка земельних ділянок для встановлення їх заставної вартості в 
якості предмета застави. Використання нормативної грошової оцінки 
землі в якості базової при визначенні її заставної вартості є 
недостатнім і вимушеним заходом. В свою чергу визначення ринкової 
вартості землі напряму пов’язано з обмеженим ринком земель 
сільськогосподарського призначення. Відсутність ринку 
сільськогосподарських угідь для великотоварного виробництва не дає 
об’єктивної оцінки кон’юнктури, попиту і пропозиції земель, стримує 
встановлення складу покупців і продавців, не формує систему 
стимулювання і обмежень, виявлення ризиків відносно  вкладення 
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капіталу. Тобто виникає потреба у розробці єдиної методики 
визначення заставної вартості земельних ділянок.  

Враховуючи необхідність залучення фінансових ресурсів для 
здійснення іпотечного кредитування, необхідна значна кількість 
спеціалістів і експертів у галузі кредитно-фінансового регулювання, які 
на сьогодні практично відсутні. Одночасно треба розвивати інститути 
страхування, оцінки нерухомості, правового і землевпорядного 
забезпечення, моніторингу земель, емісії та обігу цінних паперів. 
Роботу з налагодження земельно-іпотечного кредитування може бути 
успішно вирішено при активній участі власних структур регіонів і 
філій банків. Послугами іпотечного кредитування повинні 
користуватися всі форми сільськогосподарських підприємств і 
фермерські господарства. При цьому іпотечні кредити для цих форм 
господарювання можуть мати тільки один вид застави – земельні 
ділянки у власності, а на перспективу - прав оренди на них. При 
наданні кредиту необхідним є обов’язковий облік прав на земельні 
ділянки, які надаються в заставу, повністю виключаючи нелігітимність 
прав на землю. Створення системи земельно-іпотечного кредитування 
повинно поєднуватися з реальним моніторингом стану земельних 
ділянок, які знаходяться в заставі. Такий моніторинг може 
здійснюватися банками або за їх згодою землевпорядними 
організаціями. 

Проблеми подальшого здійснення земельної реформи потрібно 
невідкладно вирішувати. Необхідно побудувати вітчизняний ринок 
землі на принципах прозорості й відкритості, що забезпечить 
збереження, відтворення та раціональне використання земельного 
фонду як національного багатства країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ  
АГРОТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

МАЗНЄВ Г.Є., професор, Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василенка 

 
Земельні відносини в Україні потребують вдосконалення, адже 

система економічних взаємовідносин між землевласниками і 
землекористувачами не відповідає вимогам ринкової економіки. 

Економічні інтереси землевласників і землекористувачів в 
умовах приватно-орендних відносин не спрямовані на підвищення 
ефективності землекористування. Склалася парадоксальна ситуація: 
землею в сільському господарстві, на сьогодні, не володіє ніхто: ні 
орендодавець ні орендатор. Начебто власником є селянин. Він  
отримав у приватну  власність земельний пай, але додаткових доходів 
від власності, як показує досвід роботи агроформувань у нових умовах 
господарювання, він не отримав. Надії виявилися  марними. Власність 
землі і майна надає селянину лише близько 3,0 % його грошових 
доходів. 

Договори оренди в основному заключені на короткострокову 
перспективу – переважно на 3-5 років. Тому орендатори не зацікавлені 
у підвищенні родючості ґрунтів. Не рідкі випадки, коли вони нещадно  
експлуатують землю, отримуючи сьогоденну вигоду і нехтуючи 
екологічними вимогами. 

Земля, як капітал, не включена в економічний оборот; знову 
продовжений мораторій на купівлю-продаж землі 
сільськогосподарського призначення. 

Система державного регулювання земельних відносин не має 
системного підходу, не стимулює ефективного використання землі, не 
сприяє концентрації сільськогосподарських угідь в агроформуваннях. 

Згадані причини перешкоджають ефективному впровадженню 
інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур, 
обумовлюють деградацію земельних ресурсів. 

В системі заходів по підвищенню ефективності 
сільськогосподарського виробництва вагомим резервом є застосування 
ґрунтозахисних енерго- та працезберігаючих технологій обробітку 
ґрунту. Зниження інтенсивності обробітку ґрунту та перехід від 
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традиційного багатоопераційного обробітку на мінімальний та на його 
крайню форму – нульовий обробіток є одним із прогресивних заходів, 
який забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці. Досвід 
показує, що застосування нульового обробітку дозволяє на підготовці 
ґрунту і сівбі підвищити продуктивність праці у 4 рази. 

Система мінімального та нульового обробітку зменшує 
антропогенне навантаження на ґрунт, значно підвищує продуктивність 
машинно-тракторних агрегатів при виконанні технологічних 
операцій, зменшує витрати паливо-мастильних матеріалів, насіння, 
мінеральних добрив та пестицидів, скорочує тривалість виконання 
робіт. 

Наявність на поверхні ґрунту післязбиральних решток 
покращує агрофізичні властивості ґрунту, забезпечує високий ефект у 
боротьбі з водною ерозією, дефляцією та іншими факторами його 
деградації. Висока аерація забезпечує гальмування окислювальних 
процесів, внаслідок чого збережується родючість ґрунтів, що сприяє 
підвищенню урожайності сільськогосподарських культур. 

Але досягти реалізації переваг мінімізації обробітку ґрунту 
можна тільки при врахуванні певних застережень. 

Так, незважаючи на переваги мінімального обробітку ґрунту, 
розповсюдження ця технологія знайшла далеко не рівномірно по 
країнах світу. Відомо, що технології мінімального та нульового 
обробітку ґрунту знаходять застосування, насамперед, там де є у 
господарюючого суб’єкта великі площі землеволодінь. Це аграрні 
латифундії Латинської Америки, великі ферми Сполучених Штатів 
Америки, Канади, Австралії. За даними зарубіжних джерел  нульовий 
обробіток ґрунту у світі застосовується на площі 95 млн. га. Причому, 
95 % всієї площі, обробленої за нульовою технологією, припадає на 
шість країн: США, Бразилію, Канаду, Австралію і Парагвай. В той же 
час частка площ нульового обробітку усіх європейських країн не 
перевищує 3 % світових ґрунтів, на яких застосовано нульовий 
обробіток. Це пояснюється не в останню чергу тим, що європейські 
фермери мають у володінні невеликі площі сільськогосподарських 
угідь. 

В Україні внаслідок трансформаційних змін утворилась велика 
кількість дрібних агропідприємств. За даними статистики, на 1.01.2007 
року в аграрному секторі економіки держави функціонувало 52077 
сільськогосподарських підприємств, які мали у володінні 20784 тис. га 
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сільськогосподарських угідь. Понад 42 тисячі агроформувань, тобто 
73,2 % від загальної чисельності діючих сільськогосподарських 
підприємств, мали в користуванні не більше 500 га кожне, а 
підприємств з площею до 50 га налічувалось 30,6 тисяч (52,8 %). 

Ці обставини є фактором, стримуючим впровадження в 
Україні технологій мінімального та нульового обробітку ґрунту. 
Обумовлено це тим, що для забезпечення окупності 
високопродуктивних машин нового покоління, які мають надзвичайно 
високу ціну, необхідним є використання їх на великих площах. Тобто, 
сезонна продуктивність машин повинна бути якомога більшою для 
того, щоб амортизаційні відрахування на одиницю роботи були 
мінімальними і собівартість виконаних робіт була найменшою. На 
невеликих площах такі машини не в змозі реалізувати свої потенційні 
можливості і тому очікуваного економічного ефекту не буде досягнуто. 
Більш того, високоймовірним є ризик отримання протилежного 
економічного результату – нанесення збитків господарюючому 
суб’єкту внаслідок збільшення собівартості отриманої продукції за 
рахунок різкого зростання експлуатаційних витрат. 

Враховуючи структуру землекористувань по природно-
кліматичних зонах України, можна очікувати не рівномірне 
розповсюдження в часі і просторі цих технологій. Так, в зоні Полісся і 
в західних областях України переважна більшість агроформувань має 
не великі площі сільськогосподарських угідь, тому там, як в 
найближчий так і в далекій перспективі, маловірогідним є 
впровадження технологій мінімального та нульового обробітку ґрунту. 
Усугубляється це ще й наявністю там кислих ґрунтів низької 
природної родючості. 

Поряд з дрібними агроформуванями в Україні функціонують 
також достатньо крупні сільськогосподарські підприємства. Так, 455 
агропідприємств мають землекористування понад п’ять тисяч гектарів 
сільськогосподарських угідь кожне. Вони обробляють 3 міліонна 282,2 
тисяч га, тобто 15,6 % від загальної площі сільськогосподарських угідь 
України. П’ятдесят два потужних підприємства мають 680 тисяч га 
сільськогосподарських угідь в обробітку, тобто в середньому більше 13 
тисяч га на одне підприємство. Ці підприємства мають можливість 
інвестувати кошти в новітні зразки техніки і наукоємні технології. Саме 
ці підприємства взмозі найбільш ефективно використовувати 
інноваційні агротехнології. 

Великі агропідприємства розташовані в основному в степовій 
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зоні та частково у Лісостепу. Тому високопродуктивні технології 
мінімального та нульового обробітку знаходять застосування, 
насамперед, в південних регіонах степової зони. 

В зоні Лісостепу технології мінімального та нульового 
обробітку ґрунту впроваджуються значно повільніше. Пояснюється це 
тим, що: 

по-перше, там в структурі землекористувань великих за 
площами сільськогосподарських угідь підприємств менше ніж в 
степовій зоні; 

по-друге, зона Лісостепу має сприятливі умови для 
цукробурякового виробництва і тому в структурі посівних площ 
посіви цукрових буряків займають значну питому вагу. Відомо, що для 
вирощування цукристих у зв’язку з потребою внесення великої 
кількості добрив під час основного обробітку ґрунту необхідним є 
глибока оранка. Тому застосування технологій мінімального обробітку 
ґрунту і прямої сівби в зоні Лісостепу слід прогнозувати тільки під 
озимі зернові. 

Система мінімального та нульового обробітку ґрунту значно 
складніша, ніж уявляється на перший погляд. Вона складна як з 
агрономічної так і з інженерної, і з економічної точок зору. 

Насамперед, не слід очікувати позитивного ефекту від 
впровадження цієї системи в дрібних та середніх за розмірами 
сільськогосподарських угідь господарствах. Це обумовлено надто 
високими цінами сучасних машин для мінімального обробітку і прямої 
сівби та неможливістю реалізації на невеликих площах потенційних 
можливостей високопродуктивної техніки і, як наслідок, великим 
ризиком не окупності інвестованих коштів. 

Для того, щоб реалізувати ефект синергізму великотоварного 
виробництва в сільськогосподарських підприємствах необхідно 
оптимізувати поєднання галузей рослинництва й тваринництва, не 
допускаючи як вузької спеціалізації, так и надмірної диверсифікації 
виробництва. Крім того, державна підтримка сільськогосподарському 
виробництву повинна надаватися, насамперед, під інноваційно-
інвестиційні проекти виробництва сільськогосподарської продукції 
великотоварних підприємств, які в змозі забезпечити ефективне 
використання і окупність інвестиційних коштів. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  
РИНКУ ЗЕМЛІ 

ОНЕГІНА В.М., к.е.н., професор, Харківський національний 
технічний університет  сільського господарства   

ім. Петра Василенка 
 

Не буде перебільшенням стверджувати, що формування ринку 
земель сільськогосподарського призначення стало одним з 
триваліших ринкових перетворень в українській економіці. Право 
відчуження земельних ділянок призначених для товарного 
сільськогосподарського виробництва, запровадження можливостей 
купівлі-продажу земель було найбільш радикальним положенням 
Земельного кодексу, прийнятого в новій редакції 25 жовтня 2001 року 
[1]. Але на реалізацію такого права було накладено мораторій спочатку 
до 1 січня 2005 року, потім – до 1 січня 2007 року. Майже щорічно 
термін дії мораторію подовжується, та він зберігається і до сього дня. 
Введення мораторію на купівлю-продаж земель для ведення товарного 
аграрного виробництва віддалило процес запровадження вільного 
економічного руху сільськогосподарських угідь, становлення 
повноцінного ринку землі. При тому що функціонування ринкової 
економіки, реалізація переваг ринку як механізму економічної системи 
потребує створення повноцінних ринків усіх факторів виробництва, у 
тому числі і землі. Як обґрунтовано доводить М. Федоров: «З 
переходом до ринкової економіки всі фактори виробництва, мають 
функціонувати в єдиному ринковому середовищі [2, с. 27]». П. Саблук, 
розкриваючи складові формування ринку землі, неодноразово 
наголошував: «Потрібно визнати землю капіталом і включити її 
вартість в економічний обіг [3, с. 24]». 

Інститут власності та закріплення повної пучки прав власності є 
основою для здійснення ринкових угод, в кінцевому результаті яких 
має відбуватися перехід прав власності до тих суб’єктів, для яких ці 
права мають найвищу цінність та які спроможні використовувати ці 
ресурси з найбільшою віддачею. Формування ринку землі є 
необхідною умовою ефективної алокації ресурсів. Ц. Лерман, 
професор Ієрусалимського університету, консультант Всесвітнього 
банку, підкреслює важливість формування ринку землі для підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва: «Крім наділення 
громадян правами власності, існує ще одне важливе джерело 
підвищення продуктивності у сільському господарстві: перетік ресурсів 
до більш ефективних виробників завдяки функціонування ринку 
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землі, тобто здійсненню угод із землею, включаючи її купівлю-продаж 
та різні форми коротко- та довгострокової оренди [4, с. 103]». Але цей 
аспект підвищення ефективності використання земельних ресурсів та 
забезпечення позитивних соціально-економічних ефектів аграрної 
реформи в українській економіці не був задіяний, та більш того, 
неповнота та невизначеність прав власності на землю, 
нееквівалентність обміну на ринках продукції сільського господарства 
призводять до формування тіньового обороту земель, неефективного 
та асоціального їх розподілу. 

Інституціональні передумови аналізу економічних процесів, на 
наш погляд, дають можливість, з одного боку, з’ясувати причини 
зволікання з формуванням ринку землі в Україні, а з іншого боку – 
визначити необхідні заходи щодо створення умов для здійснення 
ринкових трансакцій із сільськогосподарськими угіддями. 

Приватизація земель та формування ринку землі виступають 
основними інституціональними перетвореннями в процесі ринкових 
реформ в аграрному секторі. Ці перетворення мають охопити зміни в 
інститутах усіх рівнів: у неформальних правилах, формальних нормах 
(законодавстві), організаціях, що регулюють землекористування і 
реалокацію земель. Успішність реформ залежить від чіткості та 
повноти специфікації прав власності, процедури реформ, їх 
послідовності й транспарентності, узгодженості інститутів різних 
рівнів між собою.  

Реформування земельних відносин в Україні відбувається через 
розв’язання суперечності між необхідністю приведення у відповідність 
до умов функціонування ринкової економіки відносин власності, що 
вимагало проведення приватизації землі, становлення ринку землі, та 
сформованим за радянські часи неприйняттям  приватної власності, 
відношенням до неї більшості суспільства як до джерела соціальної і 
майнової диференціації, причини експлуатації селянства, навіть 
загрози для національної самостійності і безпеки. Відбиттям гостроти 
даної суперечності, складності визначення шляхів її вирішення, 
інерційності інституцій стала тривалість соціально-економічних 
перетворень на селі, відсутність реального наповнення прав приватної 
власності, механізмів їх реалізації при офіційному визнанні 
різноманіття форм власності як основи нової економічної системи, 
відсутність організованого та прозорого ринку землі.  

При обмеженнях щодо відчуження земель 
сільськогосподарського призначення шляхом продажу їх оборот 
відбувається головним чином через передачу в оренду, у спадщину, 
через дарування. Тіньовий оборот земель супроводжується розквітом 
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корупції, переходом угідь до сумнівних власників та зумовлює 
подальше неприйняття вільного руху земель багатьма громадянами.  

Мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських угідь 
загальмував формування та утвердження правового забезпечення 
функціонування цивілізованого ринку землі, відпрацювання 
нормативних положень, необхідних для ефективного руху та 
використання земельних ресурсів. Правова невизначеність і 
нестабільність зумовили «інвестиційну короткозорість» у 
сільськогосподарському виробництві, грабіжницькі способи 
використання земель, стали однією з причин формування, за точним 
висловленням фахівців ННЦ «Інститут аграрної економіки», 
«неконкурентного, антивідтворювального типу виробництва з 
унормованим стереотипом системної деградації продуктивних сил [5, 
с. 20]».  

Серед пріоритетних завдань Міністерства аграрної політики 
України на 2008 рік першим пунктом визначено «впровадження 
системи збереження та ефективного використання земель 
сільськогосподарського призначення». Складовими виконання цього 
завдання затверджені: 1) забезпечення цільового використання коштів 
від сплати земельного податку; 2) посилення відповідальності за 
продуктивне використання земель сільськогосподарського 
призначення; 3) створення загальнодержавного кадастру землі в 
електронному вигляді; 4) створення Державної служби охорони 
ґрунтів; 5) удосконалення механізму державної підтримки у галузі 
рослинництва з метою забезпечення реалізації практичних заходів із 
охорони, захисту та підвищенню родючості ґрунтів.  Але жодного із 
заходів, які б сприяли формуванню цивілізованого ринку земель, 
ефективної їх реалокації, розвитку правової бази ринкових трансакцій 
серед них не передбачено. Проект Закону України «Про 
сільськогосподарські товариства з регулювання обороту земель 
сільськогосподарського призначення» так і не набрав чинності. Не 
включені у план діяльності Міністерства аграрної політики з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік законопроекти з 
питань упорядкування купівлі-продажу землі та формування ринку 
землі.  

Недостатньо розвинутим в українській економіці є 
інфраструктурне забезпечення купівлі-продажу землі.  

Поряд із запровадженням вільного руху сільськогосподарських 
угідь суспільство має вирішити одну із суперечностей аграрної 
реформи: між об’єктивною потребою у формуванні ринку землі та 
досягнутим соціальним надбанням реформи, пов’язаним із передачею 
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селянам землі у власність. Розв’язання цієї суперечності, на наш 
погляд, лежить у площині забезпечення еквівалентності у 
ціноутворенні на ринку землі, що тісно пов’язано з еквівалентністю 
обміну на ринках сільськогосподарської продукції. Запровадження 
купівлі-продажу земель в умовах нееквівалентно низьких цін на 
сільськогосподарську продукцію, низького рівня доходів селян вестиме 
до продажу землі за безцінь або вилучення її за борги, швидкого 
обезземелення значної частини селян, зростання безробіття на селі. 
Рівень крайньої бідності на селі залишається високим, частка 
населення у сільській місцевості із середньодушовими сукупними 
витратами, нижчими за прожитковий мінімум, дорівнювала у 2000 р. – 
93,9%, у 2001 р. – 95,2%, у 2002 р. – 95,2%, у 2003 р. –  84,9%, у 2004 р. 
– 75%, у 2005 р. –  65,2%, у 2006 р. – 63,9% [6, c. 403]. 

Відома теорема Нобелівського лауреата Р. Коуза постулює, 
якщо ринки досконалі та трансакційні витрати дорівнюють нулю, то 
розподіл прав власності на землю не впливає на ефективність алокації 
ресурсів. Але аналіз реалій транзитивних економік засвідчує, що в 
таких економіках ринки є недосконалими і внаслідок неповноти умов 
для їх ефективного функціонування, і внаслідок неповноти охоплення 
об’єктів. Трансакційні витрати в процесі реформ значно зростають. За 
цих умов, доводять Е. Маттіс та Й. Свіннен, ринки землі не гарантують 
її перехід до найбільш ефективних користувачів, і розподіл  прав 
власності на землю, таким чином, впливає на використання землі та 
загальну ефективність [7]. У зв’язку з цим, вважаємо, дія ринку має бути 
впорядкована та скоригована державою за рахунок формування 
відповідного інституціонального забезпечення здійснення ринкових 
трансакцій із землями сільськогосподарського призначення.  

Для попередження зловживань на ринку землі, економіко-
землевпорядної оптимізації сільськогосподарського 
землекористування, по-перше, договір купівлі-продажу земель 
сільськогосподарського призначення має включати додаткові умови, 
визначені органами місцевого самоврядування, щодо напрямів та 
способів використання земель, дотримання екологічних норм. По-
друге, мають бути опрацьовані та запроваджені механізми контролю 
за дотриманням умов договору та вилучення сільськогосподарських 
угідь у власників, що порушують умови землекористування. По-третє, 
мають бути надані сільськогосподарським підприємствам, 
фермерським господарствам переважні права викупу земельних 
ділянок, у користуванні яких вони перебувають на момент відміни 
мораторію на продаж земель. По-четверте, у законодавстві мають 
бути передбачені можливості заміни земельних ділянок на аналогічні 
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для випадку їх продажу, що призводить до порушення цілісності 
територіально-майнових комплексів діючих господарств. По-п’яте, 
має бути створено інфраструктурне забезпечення купівлі-продажу 
земель.  

Також умовою становлення ефективного ринку землі поряд із 
формуванням його економічного та правового наповнення виступає 
забезпечення еквівалентності цін на сільськогосподарську продукцію, 
прибутковості сільськогосподарського виробництва, зростання 
доходів селян, що сприятиме і формуванню відповідних цін на 
сільськогосподарські угіддя. 
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ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТА ЧИННИКИ ЇЇ 
ФОРМУВАННЯ 

ОЛІЙНИК О.В., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів  Харківського національного аграрного 

університету  ім. В.В.Докучаєва 
 

Розвиток земельних відносин в аграрному секторі економіки 
України нерозривно пов’язаний з орендою земель 
сільськогосподарського призначення. У багатьох розвинутих країнах 
світу саме оренда сільськогосподарських угідь є найпоширенішою 
формою залучення земель у сільськогосподарське виробництво. В 
Україні сільськогосподарські підприємства залучають у виробництво 
понад 90 % сільськогосподарських угідь на умовах оренди. Оренда 
земель у сучасних умовах створює передумови для подальшої 
концентрації виробництва шляхом збільшення розмірів 
землекористування сільськогосподарських товаровиробників. Оренда 
землі є також важливим чинником матеріальної підтримки значної 
частки мешканців сіл через механізм орендної плати за земельні 
частки (паї). Більше того, саме орендна плата є вирішальним 
чинником у формуванні землекористування окремих 
сільськогосподарських товаровиробників. Отже, вивчення механізмів і 
чинників формування орендної плати за землю не втрачає свого 
наукового і практичного значення і в сучасних умовах. 

Розвиток орендних відносин, зокрема питання визначення та 
зміни орендної плати за землю, досліджували П.І. Гайдуцький О.Д. 
Гудзинський, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, 
М.М.Федоров, О.В.Шкільов та ін. Разом з тим ціла низка проблем 
поки що залишається недостатньо дослідженою. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь, орендованих 
сільськогосподарськими підприємствами Харківської області, у 2007 р. 
складала  1042,9 тис. га (95,8 % загальної площі сільськогосподарських 
угідь). Розмір орендної плати у розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь дорівнював у середньому по області  
125,17 грн. 

Диференціація у розмірах орендної плати за землю є істотною 
по підприємствах різних організаційно-правових форм. Найвищу 
орендну плату у розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь у 2007 
р. виплачували закриті акціонерні товариства – 137,69 грн, відкриті 
акціонерні товариства –  135,32 грн та господарські товариства – 
132,03 грн. Певною мірою нелогічним є те, що нижче середнього 
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рівня була орендна плата за землю у сільськогосподарських 
виробничих кооперативах – 119,50 грн. Ця нелогічність пов’язана з 
тим, що засновниками сільськогосподарських виробничих 
кооперативів є всі його працівники, а вищим органом управління – 
загальні збори членів кооперативу, тому цілком логічним було б 
припускати встановлення більш високих розмірів орендної плати за 
земельні ділянки для цієї категорії господарств. Найнижчу орендну 
плату за землю у 2007 р. виплачували приватні сільськогосподарські 
підприємства  та фермерські господарства – відповідно 112,80 грн і 
93,25 грн у розрахунку на 1 га орендованих сільськогосподарських 
угідь. Найнижчою у цих категоріях господарств була і середньомісячна 
заробітна плата найманих працівників – відповідно 654,39 грн і та 
600,53 грн за середнього її рівня по сільськогосподарських 
підприємствах області 704,13 грн. Низький рівень орендної плати за 
землю та середньомісячної заробітної плати найманих правників у 
приватних підприємствах і фермерських господарствах сприяв 
підвищенню рівня рентабельності: він склав відповідно 33,5 % та 24,2 
% при середньому рівні по всіх сільськогосподарських підприємствах 
області 22,7%. 

Орендна плата за землю має значний вплив на формування 
витрат сільськогосподарських товаровиробників, а також на 
можливості фінансування окремих виробничих і соціальних програм. 
У зв’язку з цим цілком закономірною виглядає диференціація рівня 
орендної плати залежно від питомої ваги орендованих земель у 
загальній площі використовуваних сільськогосподарських угідь 
окремих підприємств. Так, сільськогосподарські підприємства 
Харківської області, які орендували менше 50 % сільськогосподарських 
угідь, у 2007 р. сплачували по 163,84 грн орендної плати за землю у 
розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. У підприємствах з 
питомою вагою орендованих сільськогосподарських угідь від 50,1 до 
90,0 % орендна плата за землю складала 135,25 грн/га, а в 
підприємствах з питомою вагою орендованих земель понад 90 % - 
лише 104,89 грн. До цього варто додати, що у групі підприємств із 
найнижчою питомою вагою орендованих сільгоспугідь (до 50 %) у 
2007 р. середньомісячна заробітна плата  найманих працівників була 
найвищою – 755,14 грн. Отже, абсолютно очевидно, що збільшення 
питомої ваги орендованих земель певною мірою знижує фінансові 
можливості підприємства щодо високої орендної плати за землю та 
високої заробітної плати найманих працівників. 

Цілком логічним виглядає припущення, що на формування 
рівня орендної плати за землю істотно впливає рівень концентрації 
сільськогосподарського виробництва та його ефективність. Вплив цих 
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факторів ми досліджували в групах підприємств з однаковою 
організаційно-правовою формою господарювання – по 
сільськогосподарських товариствах з обмеженою відповідальністю, 
яких у Харківській області у 2007 р. налічувалося 223, а також по групі 
приватних сільськогосподарських підприємств, яких було 125. 

Групування сільськогосподарських підприємств різних 
організаційно-правових форм за розміром сільськогосподарських угідь 
на одне підприємство не виявило чіткого взаємозв’язку між розміром 
використовуваних сільськогосподарських угідь і рівнем орендної плати 
за землю. Разом з тим установлено, що у товариствах з обмеженою 
відповідальністю орендна плата за землю була найнижчою у 
підприємствах із найменшою площею землекористування, найвищою 
– у підприємствах із найбільшою площею. Так, товариства з 
обмеженою відповідальністю з площею землекористування до 1000 га 
виплачували за оренду в середньому по 106,09 грн/га 
сільськогосподарських угідь, а з площею понад 4000 га – 146,30 грн. 

У приватних сільськогосподарських підприємствах ситуація була 
зворотною. Незважаючи на те, що при збільшенні площі 
землекористування від групи до групи збільшувався прибуток у 
розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, відповідна 
закономірність у зміні розміру орендної плати не встановлена. Більше 
того, найвищий рівень орендної плати за землю – 119,87 грн у 
розрахунку на 1 га с.-г. угідь було зафіксовано у групі приватних 
підприємств із найменшою площею землекористування (до 800 га). 
Найнижчий рівень орендної плати за землю (108,01 грн/га) було 
встановлено по групі приватних підприємств із площею 
використовуваних сільськогосподарських угідь понад 3200 га. 

Можна зробити висновок, що збільшення розмірів 
землекористування приватних підприємств, яке  переважній більшості 
випадків досягається за рахунок розширення площ орендованих 
земель, позитивно впливає на розмір прибутків у розрахунку на 
одиницю використовуваних земель, але не супроводжується 
збільшенням розмірів орендної плати. Це свідчить про непаритетність 
відносин між власниками приватних сільськогосподарських 
підприємств і власниками земельних часток (паїв), які здаються в 
оренду. Виникає необхідність дослідження взаємозв’язку між рівнем 
ефективності сільськогосподарського виробництва та розмірами 
орендної плати за землю. 

Проведені нами розрахунки показали, що у 
сільськогосподарських товариствах з обмеженою відповідальністю у 
2007 р. був відсутній зв’язок між рівнем рентабельності продажу 
сільськогосподарської продукції та розміром виплаченої орендної 
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плати за землю. Так, 37 сільськогосподарських товариств, які мали 
збитки від реалізації сільськогосподарської продукції, виплачували 
оренду плату за землю з розрахунку 107,32 грн на 1 га орендованих 
сільськогосподарських угідь. У той же час 42 підприємства з 
обмеженою відповідальністю, які мали рівень рентабельності понад 
75,0 %, а середній розмір прибутку у розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь  1302,27 грн, виплачували орендну плату 
за землю у розмірі 103,44 грн за 1 га орендованих 
сільськогосподарських угідь. При цьому у цій групі господарств 
зафіксовано і найнижчий рівень середньомісячної оплати праці 
найманих працівників –  609,73 грн.  

Подібною була ситуація і у приватних сільськогосподарських 
підприємствах. У групі підприємств з рівнем рентабельності до 25,0 % 
(36 приватних підприємств) орендна плата за землю складала 119,29 
грн, середньомісячна заробітна плата найманих працівників – 718,66 
грн, а розмір прибутків на 1 га сільськогосподарських угідь – 178,44 
грн. В групі приватних сільськогосподарських підприємств (25 
підприємств) з найвищим рівнем рентабельності (понад 75,0 %) 
середній розмір орендної плати склав 115,86 грн у розрахунку на 1 га 
орендованих сільськогосподарських угідь, середньомісячна заробітна 
плата найманих працівників – 592,33 грн, а розмір прибутку у 
розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь – 818,78 грн. 

Отже,  найнижчий рівень орендної плати за землю, який досить 
часто був нижче від мінімально встановленого рівня, у Харківській 
області у 2007р. мали приватні сільськогосподарські підприємства та 
фермерські господарства. Це потребує посилення контролю з боку 
держави за виплатою орендної плати за землю. До того ж і в 
сільськогосподарських товариствах, і в приватних 
сільськогосподарських підприємствах відсутній зв’язок між рівнем 
ефективності виробництва, ефективності використання орендованих 
земель і рівнем орендної плати за землю. Більше того, найбільш 
високорентабельні підприємства певною мірою досягають високих 
показників за рахунок зниження орендної плати за землю. У зв’язку з 
цим, на наш погляд, у договорах на оренду земель доцільно 
диференціювати розміри орендної плати залежно від досягнутого 
рівня ефективності використовуваних земель. Це  сприятиме 
підвищенню зацікавленості власників землі у здачі її в оренду саме 
ефективним господарям і посилюватиме соціальну функцію орендної 
плати.  
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ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ   
РИНКУ ЗЕМЛІ 

ВЕРВЕЙКО А.П., кандидат економічних наук, професор,  
завідуючий кафедрою управління земельними ресурсами та 

кадастру Харківського національного аграрного університету  
 ім. В.В. Докучаєва  

 
 Пореформений період розвитку земельних відносин в 
Україні за останні роки прийняв слідуючий  напрямок: 

- На основі етапів земельної реформи, тобто 
роздержавлення, 

розпаювання, приватизації та реструктуризації, сформувались в 
сільському господарстві нові землеволодіння, землекористування на 
приватних, приватно-орендних, кооперативних, акціонерних та інших 
умовах державного та ринкового типу; 

- Відповідно до прийняття Земельного кодексу України 
(2001 р.)  

поширився розвиток формування приватних, державних, 
комунальних постійних та орендних землекористувань 
несільськогосподарського напрямку, які мають вплив на сільське 
господарство. Всі 9 категорій земель порівняні по формуванню 
землеволодінь та землекористувань за їх цільовим та функціональним 
призначенням; 

- Визначились самостійне формування землекористувань 
ринкового 

типу у всіх дев’яти категоріях за існуючим земельним, земельно-
майновим законодавством, та внесеними змінами в Земельний кодекс 
України 2001р. на основі Закону № 509-VI-16 вересня 2008 р. „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 
будівництву”. 
 Таким чином, в системі Управління земельними ресурсами та 
подальшим розвитком земельних відносин існує два напрямки: 

- Державне управління земельних відносин та органів 
місцевого 

 самоврядування. 
 - Ринкове управління земельними відносинами за 
компетенцією рівнів їх проведення (національного, регіонального, 
базового та місцевого). 
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 Перехід від державного управління до ринкового управління 
земельними ресурсами визначає негайну потребу прийняття законів 
про кадастрову оцінку земель і майна, та закону про ринок землі за 
дев’ятьма категоріями земель. 
 Ринкова система управління земельними відносинами 
потребує подальшого вивчення та прийняття необхідних 
законодавчих актів. 

Ринок землі – це існуюча в державі система організаційно-
правових, соціально-економічних положень, які здійснюються в 
розвитку земельно-правових відносин та управління земельними 
ресурсами. 
 В основі ринку зберігаються такі поняття земельних відносин, 
як об’єкт, суб’єкт, та регулюючі закони і напрямки його здійснення. 
 На кожну земельну ділянку можливо мати три наступні види 
ринку: 
 - ринок купівлі-продажу земельної ділянки, полюбовно, 
(напрямком зміни суб’єкта)  або на конкурентних засадах; 
 - ринок оренди землі для формування приватно-орендних, 
орендних землекористувань або для забезпечення тимчасового 
використання земельної ділянки за існуючим або здійснення за 
цільовим та функціональним використанням земель; 
 - іпотечний, банківський ринок землі, який іще не існує, а  
знаходиться в стадії його формування; 
 - ринок за цільовим використанням, де визначаються поняття 
сільськогосподарського призначення, продовжує діяти тимчасовий 
мораторій; 
 Кожний напрямок ринку має свої особливості здійснення та 
шляхи реалізації. Однак, основні види ринку повинні мати: 

- державну цільову програму для обґрунтування його дії; 
- права та соціально-економічні умови здійснення ринку землі; 
- обґрунтовану характеристику об’єкту землі як товару; 
- цивільно-правову інфраструктуру проведення ринку та 

аукціонів; 
 - систему стандартів і умов їх здійснення. 

 Період функціонування ринку землі в Україні та її 
адміністративних поділів і особливо в населених пунктах вже було 
продано близько до 20 тис. га земель на суму більше 3 млрд. гривень. 
Середня вартість 1 м2 становить 18.04 грн. Мінімальна вартість 1м2 – 
5,92 грн. (Полтавська область), максимальна – 763,48 грн. на 1м2 – м. 
Київ. 
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 Для подальшого розвитку ринку землі необхідно покращити 
інформаційну базу про земельні ділянки. 
 Державна система управління земельними відносинами має 
необхідну законодавчу базу, яка викладена по деяким питанням в 243 
законах України. 
 Земельна ділянка формується на основі здійснення земельних 
відносин на підставах державних установ та цивільно-правових угод. 
 Земельна ділянка – це територіально реєстраційна одиниця, 
яка має фіксовані межі (по координатам), характеризується місце 
розташуванням (в адміністративному поділі), природними 
властивостями, фізичними та соціальними параметрами, правовим 
статусом, формою власності, кадастровою оцінкою, чітким науково - 
картографічним відображенням. Така земельна ділянка може 
використовуватись в напрямку: 

- Формування на її території самостійного 
землекористування,  

землеволодіння за різними формами власності на основі збереження 
або зміни цільового, функціонального використання земель. 
Відповідно до належності трьох форм власності, таке рішення 
здійснює власник землі за обмеженням правової компетенції; 

- Земельна ділянка – є об’єкт для поширення або зменшення  
землекористування, землеволодіння з напрямком їх купівлі, продажу, 
або цивільно-правових угод, цей напрямок може здійснювати тільки 
власник землі на підставах його прав на землю по земельно-правовим 
компетенціям; 

- Земельна ділянка як первинний об’єкт здійснення 
земельно- 

майнових відносин, що передбачено Земельним кодексом ст. 24, 
тобто, 
 вперше потрібно вирішати питання про земельну ділянку, а потім 
майно, яке надає пріоритет при здійсненні земельно-майнових 
відносин. 

- Висвітлення на планово-картографічній основі земельної 
ділянки з її  

відомостями по просторовому, соціальному, економічному, 
технологічному, екологічному статусу, надає можливість подальшого 
розвитку програмності міжнародних зв’язків України з другими 
державами і створювати єдиний економічний механізм використання 
субсидій та інших форм капіталовкладень для поширення якості 
земельної ділянки, її цільового або функціонального використання; 
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- Земельна ділянка – як екологічне середовище може 
виступати  

самостійно при зміні цільового, функціонального використання землі, 
або припинення використання (консервація) на правових за формами 
власності, або економічних (викупу) земельної ділянки. 
 Відповідно до викладених положень „земельної ділянки” 
потрібно чітко визначити її параметри, без яких „земельна ділянка” не 
може виступати як товар в системі ринкових відносин, а також 
цивільно-правових угод. Ці положення базуються на властивостях 
земельних територій, а безпосередньо: 

- земельна ділянка обмежена територіально, як обмежена 
територія  

держави її адміністративних поділів; 
- земельна ділянка не може бути переміщена на території, 

тобто із 
 одній держави, або територіального утворення в друге, це породжує і 
порушує цілісність території; 

- земельна ділянка, її природні властивості – є продукт 
природи, який  

використовує суб’єкт права на земельну ділянку; 
- земельна ділянка за своїми природними властивостями 

може 
негативно влізти на суміжні земельні ділянки і наносити шкоду 
суміжним суб’єктам права на земельну ділянку. 
 Відповідно до цих та інших питань для визначення земельної 
ділянки будь-якого цільового, або функціонального використання 
землі, вона повинна мати додаткові вартісні показники. К їх числу слід 
віднести: 

- споживна – вартість ділянки за використанням, (орендою); 
- спеціальна – вартість за попитом, тобто за інтересами; 
- страхова – вартість заміщення чи відтворення з 

урахуванням зносу  
на момент укладення страхового договору; 

- податкова – вартість, залежно до вимог існуючого 
законодавства,  

включно і до об’єкту нерухомості; 
- інвестиційна – вартість необхідна для інвестора і його 

мети; 
- ліквідаційна – вартість під час вимушеного продажу та не 

одержаної  
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сплати кредиту; 
- ринкова вартість  встановлена власником (продавцем) 

ділянки та  
покупцем ділянки та майна; 

- банківська – вартість іпотеки або субсидій. 
В випадках, коли оцінюється земельна ділянка як товар, 
необхідна  

оцінка природної якості земельної ділянки, яка відображає якість 
товару за цільовим або функціональним напрямком використання. 
 Належність по „земельним ділянкам” інформаційних банків 
даних та оформлених в строго установлених документах дає змогу для 
обґрунтованого формування оптимальних, сталих землекористувань 
та землеволодінь на території України, в регіонах за різними 
природними властивостями. 
 Формування оптимальних землекористувань за їх 
спеціалізацією в ринкових умовах можливо при складанні тендерних 
проектів, їх формування та використання земель. Тобто, придбати 
земельну ділянку на ринку, або взяти в оренду можливо, якщо ця 
ділянка забезпечить беззбитковість та рентабельність виробництва. 
 Для  складання таких тендерних проектів пропонується 
використання комплексної моделі інформаційних банків даних, які 
висвітлені на рис.1. 
 Складений на основі інформаційних даних моделі тендерний 
проект використання земель землекористувачами та землевласниками 
дасть можливість на подальший розвиток рентабельних 
землекористувань ринкового типу. 
 Належність таких тендерних проектів і виставлених на 
конкретний ринок дасть можливість державного управління 
процесами Ринку землі. 
 Для використання цих потреб, показників комплексної моделі 
та поширення критеріїв оцінки землі, на нашу думку, слід вирішити 
ряд питань на державному рівні: 

- Створити інформаційну геосистему в єдиній системі 
координат, яка  

забезпечить формування земельних ділянок за природними, 
соціальними, економічними та природоохоронними напрямками 
використання земельних ділянок за цільовим використанням земель. 
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Визначення номенклатури 
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Показник продуктивності 
земель за результатами 

бонітування ґрунтів. 

Природоохоронні 
показники якості ґрунтів за 

визначенням прояву 

Рис.1. Визначення критеріїв по встановленню якісної оцінки 
земель 

Система економічних 
показників 

Система природних 
показників 
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земель різної якості за: 

- природно-кліматичними 
умовами; 

- об’ємом виробленої 
продукції; 

- витратами виробництва; 
- капіталізованим доходом 

Визначення прибутку від 
якості земель за системами 
замовлень та кредитування 

(іпотека) 
Розмір прибутку за 

монопольною, 
диференціальною рентами І і 
ІІ. Встановлення експертної 

грошової оцінки земель 

Розмір прибутку за 
абсолютною рентою. 

Нормативна грошова оцінка 



 

- Поновити дані природних властивостей, які забезпечують 
 об’єктивні критерії оцінки земельних ділянок в кожній природно-
кліматичній, природно-економічній зоні в сучасних умовах розвитку 
науково-технічного прогресу та можливостей капіталовкладень в 
грунти різної якості. 

- Розкрити єдину методику визначення доходу земельних 
ділянок в  

системі цільового, функціонального використання земель відповідно 
до кожної категорії земель і умови об’єктивної сплати за 
використанням земель різної якості за їх призначенням; 

- Встановити науково обгрунтований механізм в системі  
автоматизації земельного кадастру за внесенням побічних змін в якість 
земельних ділянок при їх використанні, що дасть можливість 
здійснювати моніторинг земель за їх цільовим використанням. 

- Визначити необхідність комплектації критеріїв якісної 
оцінки для  

ринкових умов за єдиним стандартом їх здійснення. Враховувати, що 
„стандарт критеріїв” – основа об’єктивного державного управління 
якістю земель та система регулювання потреб зміни цільового або 
функціонального використання земель. 
 Всі ці та інші проблеми неодноразово висвітлювались в 
наукових працях видатних вчених України, знайшли реальні 
вирішення за кордоном і мають реальні позитивні показники. 
 Таким чином, перехід від централізованого державного 
управління земельними відносинами до ринкових умов по доходності 
надає стратегічне бачення майбутніх землекористувачів ринкового 
типу і здійснення механізму поетапного використання переходу к 
стабільним товарним підприємствам. 
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БІЛОУСЬКО В.С. канд. екон. наук, профессор,    
БЕЛЕНКОВА М.І. канд. екон. наук, профессор,   
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арківський національний агарний університет   

ім. В.В. Докучаєва 
 
В економіці України агропромисловий комплекс залишається 

винятково важливою ланкою, яка визначає  соціально-економічний 
стан суспільства та продовольчу безпеку держави. 

Специфіка сільськогосподарського виробництва вимагає 
виваженої державної політики. У більшості країн з ринковою 
економікою основною метою такої політики є: підтримка 
прибутковості сільськогосподарських товаровиробників і стабільної 
економічної ситуації в галузі, забезпечення продовольчої безпеки, 
конкурентноздатних товаровиробників у міжнародному розподілі 
праці та упередження негативних процесів. В вирішенні вище 
означеного виключне значення  має формування ефективного та 
дбайливого землевласника і перехід до сталого й еколого-безпечного 
землекористування в усіх сферах економіки, насамперед у 
національному АПК, які належать до ключових, пріоритетних завдань 
земельної та аграрної реформи, здійснюваних нині в Україні. 

Ми розділяємо твердження В.М.Трегобчука, доктора 
економічних наук, професора, академіка УААН, який стверджує, що 
"… в аграрному землекористуванні України склалася досить критична 
ситуація, яка підриває фундаментальну основу продовольчої безпеки 
держави. Земельні ресурси сільськогосподарського призначення 
прискореними темпами деградують, забруднюються та виснажуються, 
і при цьому не виробляється достатньої кількості продуктів 
харчування, й аграрної сировини, а ефективність виробництва 
зменшується. Таке господарювання на землі і таке аграрне 
землекористування слід вважати антиекологічним, антигуманним і 
надзвичайно неефективним". [8 с.68-170]. 

Далі автор стверджує, що "Звідси закономірний висновок: 
необхідно докорінно перебудувати характер і структуру 
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землекористування в Україні" [8 с. 69] і далі не можна не погодитися з 
автором, який стверджує що "… розвиток національного АПК має 
ґрунтуватися на екологоекономічній концепції, яка передбачає 
формування в усіх його сферах досконалого          екологобезпечного 
технікотехнологічного потенціалу та збалансованої ресурсно-
виробничої бази. А першоосновою, найважливішою складовою 
частиною цієї бази в аграрній сфері, безперечно, є земельні угіддя". [8 
с. 69]. 

Характеризуючи господарські активи підприємства акцентуємо 
увагу на тому, що до цього часу на законодавчому рівні не вирішено 
питання щодо об’єктивної грошової оцінки землі, як важливого активу 
сільськогосподарського виробництва та її куплі і продажу. 

Зауважимо на те, що в методологічному плані слід зазначити, 
що земля це потужній господарський актив, який є складовою 
частиною ресурсного потенціалу. Виробничі відносини на селі, якщо 
з них виключена вартість землі, є економічно обмеженими так як в них 
штучно зменшується величина аграрного капіталу, що має місце на 
сучасному етапі розвитку, а тому питання відображення в обліку землі 
проблематично, так як відсутня з цього приводу методологічна і 
законодавча база. В зв’язку з цим є важливою проблемою державного 
(законодавчого) рівня вирішення цієї проблеми. 

Питанням земельної реформи в Україні присвячені наукові 
дослідження і публікації, що в значній мірі розкривають суть 
проблеми та деякі напрямки її вирішення. Серед сучасних науковців 
цій проблемі присвятили свої дослідження: А.М.Третяк, доктор 
економічних наук, член – кореспондент УААН, який в статті “Основні 
напрями подальшого розвитку земельної реформи в Україні” [7, с. 64-
67], стверджує, що за останні роки здійснення земельної реформи 
докорінно змінено земельний устрій в Україні, передусім в сільському 
господарстві. Автор відзначає [7, с. 65], що прийняття нової 
Конституції України започаткувало процес еволюції земельної 
власності в Україні. Зокрема Конституція визначила, що в Україні 
поряд з державною власністю існує власність громадян, юридичних 
осіб і територіальних громад (комунальна власність). 

Автор, з нашої точки зору, доречно акцентує увагу на тому, що 
наша держава більше приділяє уваги політичним і фіскальним 
питанням (реформування власності та оподаткування) ніж 
економічним та екологічним (підвищені цінності та доходності земель, 
охорони земельних ресурсів і поліпшення довкілля). З нашої точки 
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зору, автор справедливо акцентує увагу на тому, що за роки земельної 
реформи обсяги робіт з охорони земель, підвищення родючості 
ґрунтів, збереження довкілля зведені до мінімуму. Ми погоджуємось з 
авторами, що “... тільки правового і економічного механізму 
регулювання земельних відносин у виді відповідних нормативно – 
правових документів, системи економічних заходів (ціноутворення, 
оподаткування, кредитування, тощо) для здійснення земельної 
реформи недостатньо, тому що здійснення земельної реформи, без 
реальної системи землеустрою, правові і економічні заходи 
перетворюються в фікцію і є абсолютно абстрактними” [7, с. 66]. 

Автор стверджує що основними напрямками подальшого 
розвитку земельної реформи є (поряд з іншими): розробка 
законодавчої бази куплі – продажі землі, механізму її відчуження: 
формування земельного ринку включаючи систему реєстрації прав на 
земельні ділянки і їх ринкової оцінки (при оцінці обов’язкове 
врахування цільового використання землі, обмежень щодо її 
використання, встановлення термінів між покупкою і продажем 
земельної ділянки і інших обмежень, які виключають спекуляцію 
землею, запровадження застави (іпотеки) земельних ділянок для 
сільськогосподарських товаровиробників і створення кредитних 
установ; удосконалення (створення нової системи) державного 
контролю за використанням і охороною земель. 

В.М.Трегобчук, доктор економічних наук,  академік УААН в 
статті “Економіко–екологічні аспекти земельної реформи і сталого 
аграрного землекористування” [8, с. 68-69] відзначає “...необхідно 
докорінно перебудувати характер і структуру землекористування в 
Україні, насамперед аграрного, змінити напрями спеціалізації й рівня 
концентрації землеробства з урахуванням екологоекономічних 
критеріїв, обмежень і вимог”. У зв’язку з цим розвиток національного 
АПК має ґрунтуватися на екологоекономічній концепції, яка 
передбачає формування в усіх її сферах досконалого еколого–
забезпеченого технікотехнологічного потенціалу та збалансованої 
ресурсно–виробничої бази. А першоосновою, найважливішою 
складовою частиною цієї бази в аграрній сфері, безперечно, є 
земельні угіддя [8, с. 69]. 

Розвитку теорії і практики що до землі, як ресурсного 
потенціалу, та її відображення в бухгалтерському обліку, як 
господарського активу присвячені праці науковців України: академіка 



 

 57 

УААН П.Т.Саблука, Дем’яненка М.Я., Амбросова В.Я., Кірейцева Г.Т., 
Моссаковського В.Б., Сук Л.К., Сук П.Л., Огійчука М.Ф., та ін. 

Нині запроваджено порядок продажу земельних ділянок не 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній, 
або комунальній власності. Ми розділяємо підхід до цього питання 
П.Т.Саблука, академіка УААН, директора Національного наукового 
центру “Інститут аграрної економіки”, який стверджує: “Науковці – 
економісти пропонують зняти всіма доступними засобами ідеологічну 
заангажованість навколо землі. Керуватися потрібно не політичною 
риторикою, а тією економічною істиною, яка засвідчує, що земля є 
товаром, її вартість і ціна – складові виробничого капіталу” [5, с. 3-10]. 

Незважаючи на значні наукові напрацювання з поставленої 
проблеми ще недостатньо вони відпрацьовані як в методологічному 
так і практичному їх застосуванні, що і послугувало дослідженню цієї 
занадто важливої проблеми. 

На сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки 
питанням земельної реформи приділяється виключне значення і в 
першу чергу чітко визначитись з категорією що земля є товар так як 
без урахування цього господар – власник обділяється в економічному 
плані, він потрапляє в нерівні умови з товаровиробниками інших 
галузей. 

До того ж зазначимо, що з прийняттям 3 грудня 1999 р. Указу 
Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектора економіки” виникли нові 
можливості вирішення цієї проблеми. Так, на його виконання 
Інструкцією Міністерства фінансів України по застосуванню “Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій” всі організаційно – 
правові форми господарювання зобов’язані взяти на баланс всі 
земельні ділянки (рахунок 10 “Основні засоби”, субрахунок 1 
“Земельні ділянки”) [2, с. 74]. До того ж П(С)БО 7 “Основні засоби”, 
затверджений Мінфіном від 27.04.2000 р. п. 5.11 [3, с. 29-30] 
передбачає визначення та оцінку земельних ділянок, так як (п.6 (3, с. 
30) об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує 
ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні 
вигоди від його використання та вартість його може достовірно 
визначена. Тобто визнано за необхідне фактично визначити вартість і 
ціну головного ресурсу (активу) сільськогосподарського виробництва 
– землі. 
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Характеризуючи господарські активи підприємства акцентуємо 
увагу на тому, що до цього часу на законодавчому рівні методологічно 
не вирішено питання щодо об’єктивної, грошової (реальної) оцінки 
землі, як важливого активу сільськогосподарського виробництва, а в 
зв’язку з цим її куплі – продажу. Справа в тому, що нині запроваджено 
лише порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній, або комунальній власності. 

Доречно звернути увагу на тому, що в методологічному плані 
земля – це потужний господарський актив, що є складовою частиною 
ресурсного виробничого потенціалу. Виробничі відносини на селі, 
якщо з них виключена вартість землі, є економічно обмеженими так як 
в них зменшується величина аграрного капіталу. 

Вважаємо, що для підтримки  сприяння і розвитку земельного  
ринку необхідне формування відповідної правової бази, зокрема 
опрацювання та обґрунтування чітких правових положень про заставу 
землі, необхідної для отримання кредитів у банках для поліпшення 
якості землі, правових норм та нормативів для куплі землі на біржі, або 
іншої фізичної чи юридичної особи. Постало питання про розробку 
Закону про іпотеку землі, ринку землі і створення на даній основі 
земельного іпотечного банку. 

Поряд з цим зазначимо, що в державах світової співдружності, 
земля як господарський актив займає в підприємствах аграрного 
сектора (фермерські господарства та ін.) в загальній вартості активів 
біля 70 – 80 %. Тим більше в бухгалтерському балансі чітко 
визначається вартість землі окремою статтею, згідно з вимогами 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку: М(С)БО – 16 
“Основні засоби”. 

Вважаємо за доцільне (в порядку коментара) звернутися до 
статті В.П.Єрмоленка, доцента НАУ, який в статті “До теорії 
формування собівартості і прибутку” [9, с. 87-93] прийшов до 
висновку[9, с. 93]: “Факт “приватизації” землі є не тільки анти 
науковим але і злочинним, бо від цього держава і місцеві громади 
втрачають право на земельну ренту, а безпосередньо хлібороби право 
на землю – ресурс виробництва”, тому автор заключає “... ніякої іншої 
плати за землю з включенням її у собівартість, крім ренти, немає і не 
може бути” (при цьому використані автором літературні джерела – їх 
12 лише К.Маркс, Ф.Енгельс і А.Сміт і ні жодного нормативно – 
правового документа України, результатів досліджень і рекомендацій 
Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” та 
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провідних науковців). До речі це не поодинокі випадки, коли 
політична заангажованість над проблемою ринку землі призводить до 
різного роду помилок і політичних спекуляцій та продовження 
мораторію про ринок землі. 

Ми погоджуємося зі ствердженням академіка УААН 
П.Т.Саблука, який в статті “Нова економічна парадогма формування 
стратегії національної продовольчої безпеки України в ХХІ столітті” 
[6, с. 34-42] відзначив, що причинами кризових ситуацій в країнах 
колишньої соціалістичної співдружності були перш за все у 
застосуванні протягом тривалого часу економічної теорії трудової 
вартості, яка виявилась не придатною для ефективного 
функціонування основного джерела багатства – Землі. Абсолютизація 
тільки праці, без урахування, що вона є  лише однією із складових 
економічної субстанції, ігноруванням ролі, не менш важливих 
факторів отримання додаткової вартості, передусім землі, заниження 
ролі ресурсів уречевленої праці і стало причиною занепаду в даних 
країнах всієї системи матеріального виробництва, насамперед його 
основи – сільського господарства. 

Думки, що суперечили теорії трудової вартості, наприклад 
фізіократа Ф.Кене, опонентів вчення А.Сміта, К.Маркса, наших 
славетних земляків А.Подолинського, М.Тугана – Барановського, 
вважали шкідливими, а до пропозицій нинішніх її представників 
М.Руденка і науковців Національного наукового центру “Інститут 
аграрної економіки”, які стоять на цих позиціях, поки що 
прислуховуються недостатньо. 

Науковці “Інституту аграрної економіки” розробили основні 
засади теорії ресурсної вартості. Основний зміст її зводиться до того, 
що основними факторами створення додаткової вартості, є не тільки 
жива праця, а й Земля та уречевлена в основних і оборотних засобах 
праця. Причому працею створюються лише відносна частина 
додаткової вартості. Абсолютна ж її маса створюється Землею та 
іншими ресурсами [6, с. 36-37]. 

Не можна не погодитися з концепцією з якою від імені 
Національного наукового центру “Інституту аграрної економіки” 
академік П.Т.Саблук стверджує: “Із включенням до складу аграрного 
капіталу вартості землі в аграрній сфері з’являється всі важелі 
вирішення такого стратегічного завдання державної політики, як 
створення самодостатньої кредитної системи, важливою складовою 
якої є іпотечне кредитування. Це та частина кредитних відносин, що 
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пов’язана з використанням специфічної форми зменшення ризику 
неповернення кредитів за  допомогою застави нерухомого  майна, 
включаючи цілісний майновий комплекс і Землю”. 

У розвитку іпотечного кредитування є значна суспільна потреба 
й для цього існують юридичні та економічні основи, що є 
передумовою залучення інвестиційного капіталу шляхом формування 
селянського іпотечного банку[5, с. 3-10]. 

В сучасних умовах розвитку аграрного сектора економіки 
України важливе значення мають проблеми, суті, методики базової 
оцінки землі з її корективом з урахуванням її якості. До речі, на Україні 
чорноземи мають різний його рівень (від 30 до 60 см), а за даними 
науковців, щоб сформувався лише 1 см типового чорнозему потрібно 
до 1000 років. До речі, в даний час органічна речовина чорноземів 
(гумус – що є якісним їх показником різко зменшується з 4 – 5 до 2 і 
менше відсотків). Це свідчить про те, що проблема оцінки землі з 
урахуванням її якості і відображення її в бухгалтерському обліку 
занадто складна і в той же час вкрай необхідна. 

За оцінками незалежних експертів українські чорноземи 
повинні мати оціночну вартість не нижче 10-15 доларів на один 
квадратний метр, тобто 100, 150 і більше тисяч доларів за 1 гектар. 

Тому, з нашої точки зору проблема заключається не лише в 
тому, щоб земля сільськогосподарського призначення була оцінена як 
господарський актив (може навіть біологічний це окреме дискусійне 
питання ) і поставлена на баланс і в бухгалтерському обліку, а перш за 
все знайти методологію і методичні принципи базової оцінки землі 
сільськогосподарського призначення з урахуванням її якості, а для 
цього необхідно розробити чітку науково – обґрунтовану законодавчу 
базу і методичні рекомендації. 

Зазначимо, що реформування системи бухгалтерського обліку 
є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження 

економічних відносин ринкового спрямування. 
Головне завдання трансформації національної системи 

бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у 
відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності, наданні 
суб’єктам господарювання можливостей визначити межі та форми 
фінансового, податкового та внутрішньовиробничого 
(управлінського) обліку в напрямку організації бухгалтерського обліку 
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землі сільськогосподарського призначення, як потужного ресурсного 
потенціалу підприємств. 
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ДО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

МИХАЙЛОВА Л.І., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри, Сумський національний аграрний 

університет 
 
Проблеми ефективного використання земельних ресурсів для 

поступального розвитку кожної формації суспільного виробництва є 
важливими та дуже гострими. Саме тому здійснюються 
трансформаційні процеси в суспільстві, зокрема в АПК, щоб 
врегулювати невирішені питання, чітко визначити напрямки 
вдосконалення земельних відносин з врахуванням вітчизняного та 
закордонного досвіду земельних реформ.  

Загальновідомо, що трансформація земельних відносин 
асоціюється із питаннями власності на землю, врахуванням землі як 
особливого найважливішого фактору сільськогосподарського 
виробництва, ціною землі чи ціною її використання, а також 
значенням та місцем держави у цьому питанні. Земельні відносини 
формуються переважним чином між землевласниками, 
землекористувачами, державою. Фундаментальною основою 
земельного ринку виступає інститут приватної власності на землю, що 
в поєднанні зі свободою підприємницької діяльності забезпечує 
фізичним та юридичним особам її вільне використання та 
розпорядження продуктами праці. Виходячи з економічної теорії, 
право власності гарантує здійснення наступних прав: володіти, 
розпоряджатися, використовувати. 

 В останнє десятиріччя разом з розвитком інституціональної 
економіки посилився економічний аналіз прав власності та визначення 
впливу на господарську діяльність, так би мовити, «пучка 
повноважень» власності, що передбачає володіння, використання, 
розпорядження, безпеку, наслідування, довічність, заборону 
шкідливого використання, несення відповідальності за борговими 
зобов’язаннями, отримання кінцевої вартості [1]. Відповідно до цього, 
жодна система землекористування не передбачає отримання повної 
абсолютної власності на землю, а до земельного ринку слід підходити 
як до ринку прав, що дає можливість створювати їх нові комбінації та 
обмінюватися ними. Одне із них, це право на земельну ділянку, що 
отримали  громадяни нашої країни в процесі приватизації землі.  Що 
ж до можливості та реалізації інших повноважень власності, то це 
потребує вдосконалення нормативно-правового забезпечення, 
інституціонального забезпечення, розвитку інфраструктури 
земельного ринку.  
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Таким чином, громадяни України, отримавши акти власності на 
землю, відповідно мають мати права здійснення усього спектру 
повноважень власника. Іншими словами, цілком правомірно 
ставляться питання володарями земельних паїв, зокрема, 
непрацюючими, скористатися правом вільного розпорядження їх  
земельними ділянками. Проте, і за висновками Державного комітету з 
питань земельних ресурсів, щоб українська земля стала справжнім 
товаром, потрібні значні зміни у земельному законодавстві [2]. 

В сучасних умовах важлива роль держави в розвитку земельного 
ринку має ще зростати. Як показує досвід, є певні функції, які можуть 
бути відрегульовані тільки державою. Органи влади від імені держави 
здійснюють різні функції (облікову, планову та розподільчу) шляхом 
регулювання і обліку землекористування, визначення категорій земель 
відповідно до їх цільового призначення, ведення земельного кадастру, 
виділення та вилучення земельних ділянок та інші, серед яких ми 
особливо виділяємо контролюючу за використанням землі. У зв’язку з 
цим потребує розподіл повноважень органів влади відповідно до сфер 
регулювання ринку землі. Наприклад, багаторічні посіви олійних 
культур (соняшника та ріпаку) на одних і тих же ділянках 
орендаторами з відвертим недотриманням наукових рекомендацій не в 
змозі відрегулювати власники земельних паїв, навіть, володіючи 
правом заборони їх шкідливого використання. Досвід засвідчує, що в 
розвинених країнах світу наприклад, в Німеччині, саме регіональні 
(земельні) органи управління контролюють використання земель та не 
допускають порушення сівозмін (обов’язкова частка чорного пару, 
обмеження посівів ріпаку, соняшнику, цукрового буряку відповідно до 
визначених нормативів), стимулюють розвиток органічного 
землеробства, сприяють запровадженню енергозберігаючих 
технологій, заохочують трансформацію не використовуваних 
сільськогосподарських угідь в лісові насадження тощо. Держава чітко 
має визначати порядок відведення та відшкодування витрат власникам 
земельних паїв за вилучення їх для будівництва автомобільних шляхів, 
для добування нафти, газу та інше. Такі питання вважаємо постають не 
тільки перед селянами Сумської області в Охтирському районі, де 
добувають нафту, чи Глухівському районі, коли реконструювали трасу 
Київ-Москва, а і в інших регіонах. І якщо державні органи вилучають 
земельну власність, виходячи із суспільної необхідності, то такі 
«власники» можуть собі дозволити більше уже не працювати, 
залишаючись досить забезпеченими. Щоб врегулювати земельні 
відносини в Україні, необхідно в першу чергу прийняти законодавчі 
акти, перелік яких  формується з врахуванням досвіду країн, які уже не 
одне сторіччя функціонують в умовах розвиненого ринку. Роки 
проходять, а значна частина селян країни в очікуванні кращих часів 
відходить, почувши від влади тільки «а» без продовження дій. 
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Інший аспект, земельні відносини стосуються найважливішого 
виробничого ресурсу аграрної економіки, цінність якого через його 
обмеженість  для розв’язання проблеми продовольства в  умовах 
глобалізації світової економіки, стрімко зростає. Земля, як ресурс і як 
капітал, що забезпечує підвищення віддачі від його використання 
тільки за умов інвестування, потребує для підтримання цієї функції 
визнання її активом суб’єктів господарювання. Особливо, при 
залученні іноземних інвестицій та розробці інвестиційних проектів 
земля має оцінюватися як актив українських суб’єктів господарювання. 
За висновками вчених ННЦ «Інститут аграрної економіки», 
врегулювання міжгалузевих економічних, що мають створити рівні 
стартові умови виробництва і відтворення капіталу в них через 
одержання рівновеликих прибутків на авансований рівновеликий 
капітал, включаючи вартість землі, з урахуванням терміну його 
обороту, сезонності виробництва та природних умов, є вихідною 
умовою поліпшення економічного стану в аграрній галузі [3]. 
Неврахування землі як складового капіталу підприємств та відповідна 
відсутність авансування його на виробництво продукції не сприяє 
відтворенню цього капіталу, викривлює дійсну вартість виробництва 
основних видів сільськогосподарської продукції і економічні 
відносини між галузями агропромислового виробництва. 

Наступне питання – це використання земель 
сільськогосподарського призначення в якості  застави для отримання 
кредитів. За умови відповідного законодавчого забезпечення це може 
бути прийнятним, якщо орендар земельної ділянки буде передавати 
право оренди на неї в заставу за згоди власника ділянки в межах 
терміну дії договору оренди. Спілкування з представниками деяких 
банків ще до початку фінансової та економічної криз показало, що 
вони поки що не готові переймати права оренди земель 
сільськогосподарського призначення через необхідність введення 
відповідних фахівців та окремих структурних підрозділів в банках. В 
Російській Федерації з 2004 р. вступив в дію новий закон «Про іпотеку 
(заставу нерухомості)», що передбачає використання земель 
сільськогосподарського призначення як предмету в операціях застави, 
а також використання при цьому будівель, споруд, що є власністю 
землевласника, тільки одночасно із заставою земель, на яких вони 
розташовані. Іпотека не стосується земель, що знаходяться в державній 
чи комунальні власності [4]. 

Важливим є питання ціни землі сільськогосподарського 
призначення чи її оренди. За умов ринку тільки попит та пропозиція 
врегульовують ці питання з урахуванням її якісних характеристик, 
місця розташування та терміну оренди. Втім, якщо оцінювати землю 
за західною формулою, як вважає А. Третьяк, що передбачає 
виділення природної та інтелектуальної складової у використанні 
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землі, тобто, саме як природний ресурс, то її вартість в Україні може 
вирости у рази [2]. Вважаємо, що орендна плата мала б враховувати 
показники агрохімічної оцінки земель, а також термін її оренди.  Втім і 
в Росії, де ринок землі уже розвивається, розмір орендної плати за 
земельні ділянки поволі зростає і залежить від як від привабливості 
місце розташування, цільового використання земель та категорій 
орендарів, так і від суб’єктивних факторів, що не підлягають аналізу та 
узагальненням. Переважним чином  ціна землі визначається попитом 
ринку та експертною оцінкою та нормативно шляхом нарахування 
200-кратного земельного податку [5]. Ринок земель 
сільськогосподарського призначення в Німеччині за останні десять 
років не зазнав значних змін: найвищі ціни залишаються у західних 
землях 25,9 тис. євро/га (Північна Рейн-Вестфалія), а найнижчі – у 
східних 2,7 тис. євро/га (Бранденург). Інтенсивніше купівля-продаж 
земель за кількістю та вартістю угод здійснюється у західних землях, а 
за розміром земельних ділянок – у східній частині Німеччини [6].  

Таким чином, вдосконалення земельних відносин в Україні 
потребує: розробки та прийняття необхідного законодавчого 
забезпечення його регулювання; опрацювання механізму викупу 
земель державою; забезпечення захисту земель сільськогосподарського 
призначення від урбанізації; розвитку інфраструктури земельного 
ринку, зокрема, створення земельного банку як елементу 
інфраструктури обслуговування обороту земель; розмежування 
повноважень та функцій органів державного та місцевого управління, 
що стосуються земельних відносин;  визнання землі як складового 
елементу капіталу сільськогосподарського виробництва. 
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ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Й 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ОЛІЙНИК Т. І, кандидат економічних наук, доцент, 
Харківський національний аграрний університет   

імені В.В.Докучаєва 
 

 Обмеженість земельних ресурсів, придатних для використання 
у сільськогосподарському виробництві, з одного боку, обмежує 
можливості екстенсивного розширення виробництва, з іншого – 
вимагає постійного підвищення ефективності використання земель. У 
зв’язку з цим не випадково серед пріоритетних завдань аграрної науки 
на період до 2015 р., схвалених Загальними зборами Української 
академії аграрних наук 27 березня 2008 р., передбачено удосконалення 
наукових методів визначення  напрямів і механізмів підвищення 
ефективності використання сільськогосподарських земель. 

Проблеми ефективного використання сільськогосподарських 
угідь постійно перебувають у центрі уваги вітчизняних економістів-
аграрників. На розв’язання цих проблем і на підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва спрямована здійснювана в 
Україні земельна реформа. У той же час за період 1990-2007 рр. площа 
сільськогосподарських угідь, яка знаходиться у користуванні 
сільськогосподарських підприємств, зменшилася з 38,7 до 21,0 млн. га, 
виробництво валової продукції у порівнянних цінах 2005 р. у 
розрахунку на 100 га сільгоспугідь - з 261,7 до 168,4 тис. грн (на 35,7 
%), виробництво зерна у розрахунку на 100 га ріллі - з  1508 до 1058 ц, 
виробництво м’яса усіх видів у розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь - з 80,1 до 43,7 ц. Потрібні подальші 
наукові дослідження основних чинників підвищення ефективності 
використання земель сільськогосподарського призначення. 

Ефективне використання землі можливе лише за умови 
цілеспрямованої діяльності людей на цій землі, оскільки лише завдяки 
праці людей стає можливим рух усіх засобів виробництва та взагалі 
сам процес виробництва. І першою умовою ефективного 
використання сільськогосподарських угідь є  формування відповідного 
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трудового потенціалу у кожного сільгосптоваровиробника. У 
формуванні трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств 
за 1990-2007 рр. відбулися також істотні зміни. Якщо у 1990 р. 
середньооблікова кількість працівників сільськогосподарських 
підприємств складала у цілому по Україні 4881 тис. чол., то у 2007 р. – 
лише 778 тис. Рівень трудозабезпеченості у розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь знизився з 12,6 до 3,7 працівника.  

При загальному скороченні трудового потенціалу сільського 
господарства України спостерігається значна диференціація у рівнях 
трудозабезпеченості як між окремими регіонами, так і між окремими 
господарствами у межах однієї області. Так, у 2007 р. 81 
сільськогосподарське підприємство Харківської області мало лише по 
одному працівнику у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. 
На 13-ти підприємствах рівень трудозабезпеченості перевищував 10 
працівників у розрахунку на 100 га с.-г. угідь. Тому цілком 
закономірним є питання про вплив такої диференціації у рівні 
трудозабезпеченості на  ефективність використання 
сільськогосподарських угідь. 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської 
області за рівнем трудозабезпеченості у розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь (таблиця) показало наявність досить 
чіткого взаємозв’язку між рівнем факторного показника та розміром 
товарної продукції у розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. 
Так, якщо у господарствах з найнижчим рівнем забезпеченості 
трудовими ресурсами (менше одного працівника на 100 га 
сільгоспугідь) на кожний гектар використовуваних сільгоспугідь 
вироблялося товарної продукції на суму 1148,80 грн, то у 
господарствах із трудозабезпеченістю від двох до трьох працівників на 
100 га цей показник склав 1761,05 грн, а у господарствах з найвищим 
рівнем трудозабезпеченості  (понад чотири працівники на 100 га 
сільгоспугідь) – 4125,77 грн. 
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Групування сільськогосподарських підприємств* Харківської 
області  за рівнем трудозабезпеченості у 2007 р. 
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До 1,00 81 0,61 1148,80 218,35 23,5 0,5 98,47 
1,01-2,00 128 1,52 1688,65 498,96 41,9 5,4 112,91 
2,01-3,00 82 2,43 1761,05 412,95 30,6 13,7 112,93 
3,01-4,00 68 3,48 2062,98 512,20 33,0 24,0 124,95 

Більше 4,00 50 7,33 4125,77 211,37 5,4 41,2 197,38 
У 

середньому 409 2,78 2038,40 399,15 24,3 20,5 124,57 
* З урахуванням фермерських господарств. 

Розраховано за даними Головного управління статистики у 
Харківській області 
 

Залежність обсягу виробництва товарної сільськогосподарської 
продукції у розрахунку на 1 га сільгоспугідь (У) від рівня 
трудозабезпеченості (Х)  характеризує така функція: 

У = 22,559Х2 + 117,92Х + 1185,2. 
Коефіцієнт кореляції для даної функції 0,730 свідчить про 

високу тісноту зв’язку між досліджуваним факторним  і 
результативним показниками. Коефіцієнти регресії наведеного 
рівняння свідчать про те, що підвищення рівня трудозабезпеченості 
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сільськогосподарських підприємств супроводжується збільшенням 
обсягу виробництва товарної продукції у розрахунку на 1 га 
сільгоспугідь із прискоренням темпу цього збільшення у міру 
підвищення трудового потенціалу. 

Не виявлено чіткого взаємозв’язку між рівнем 
трудозабезпеченості сільськогосподарських підприємств і розміром 
прибутку у розрахунку на 1 га сільгоспугідь, а також рівнем 
рентабельності сільськогосподарського виробництва. Так, найвищий 
рівень рентабельності мали сільськогосподарські підприємства  другої 
групи з наявністю трудових ресурсів від одного до двох працівників у 
розрахунку на 100 га сільгоспугідь. Найбільший розмір прибутку у 
розрахунку на 100 га сільгоспугідь отримували підприємства четвертої 
групи (із трудозабезпеченістю від трьох  до чотирьох чол. на 100 га). А 
найнижчу рентабельність і найменший прибуток у розрахунку на  
одиницю земельної площі мали сільськогосподарські підприємства з 
найвищим рівнем трудозабезпеченості. Таку невідповідність 
пояснюють дані про питому вагу продукції тваринництва у структурі 
товарної сільськогосподарської продукції.  Оскільки виробництво 
більшості видів продукції тваринництва у переважній більшості 
сільськогосподарських підприємств області є збитковим, то цілком 
закономірним є зниження рівня рентабельності та зменшення обсягів 
прибутків зі збільшенням питомої ваги продукції тваринництва у 
структурі товарної сільськогосподарської продукції. Позбутися цієї 
суперечності можна за рахунок формуванням відповідних механізмів 
ціноутворення та державної підтримки розвитку окремих галузей 
тваринництва. 

Аналізуючи дані таблиці, слід звернути увагу на ще одну 
важливу закономірність. При підвищенні трудозабезпеченості 
сільськогосподарських підприємств збільшується розмір орендної 
плати за орендовані землі, що має важливе значення для ефективного 
функціонування ринку орендованих земель і підвищення сталості 
землекористування найбільш ефективних сільгосптоваровиробників. 
Так, якщо підприємства з найнижчим рівнем трудозабезпеченості  
виплачували по 98,47 грн орендної плати у розрахунку на 1 га 
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орендованих сільськогосподарських угідь, то підприємства з 
найвищим рівнем трудозабезпеченості - по 197,38 грн.  

Диференціація рівня трудозабезпеченості у 
сільськогосподарських підприємствах Харківської області пов’язана ще 
з одним важливим чинником ефективності сільськогосподарського 
виробництва у цілому й ефективності використання землі зокрема – з 
підвищенням рівня концентрації виробництва. Так, на одне 
сільськогосподарське підприємство першої групи (з найнижчим 
рівнем трудозабезпеченості) припадало у середньому 2050 га 
використовуваних сільськогосподарських угідь і 13 середньорічних 
працівників, а у підприємствах з найвищим рівнем 
трудозабезпеченості - відповідно 3032 га і 222 чол. 

Про первинність рівня трудозабезпеченості по відношенню до 
ефективності використання сільськогосподарських угідь у ланцюгу 
причинно-наслідкових зв’язків свідчить відсутність такого зв’язку при 
групуванні сільськогосподарських підприємств за рівнем 
рентабельності та розміром прибутку у розрахунку на 1 га 
сільгоспугідь. 

Поряд із формуванням відповідного рівня трудового потенціалу 
не менш важливе значення для ефективного використання 
сільськогосподарських угідь має рівень матеріального стимулювання 
найманих працівників. Групування сільськогосподарських підприємств 
Харківської області за рівнем середньомісячної оплати праці найманих 
працівників у 2007 р. показало, що у групі підприємств з оплатою 
праці у середньому до 550 грн вироблялося товарної 
сільськогосподарської продукції на кожний гектар використовуваних 
сільгоспугідь по 1730 грн, з оплатою від 550 до 700 грн – по 1804 грн, 
із середньомісячною оплатою понад 850 грн – по 2616 грн.    

Отже, одним із головних чинників підвищення ефективності 
використання сільськогосподарських угідь,  збільшення розмірів 
орендної плати за землю є зміцнення трудового потенціалу 
сільськогосподарських підприємств.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У 
КОНТЕКСТІ РИНКОВО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

ТУРЧЕНКО М.М.,  кандидат економічний наук, професор. 
Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка 
 

Загальновідомо [1-5], що виробничі відносини як процес 
створення матеріальних благ об’єднують суспільні продуктивні сили 
та виробничі відносини. Оскільки земля є складовою суспільних 
продуктивних сил, то земельні відносини покликані відігравати 
ключову роль у складі виробничих відносин. Адже стан земельних 
відносин завжди багато в чому визначатиме результативність 
суспільного виробництва [4,5]. 

В свою чергу характер земельних відносин визначають 
наступні фактори впливу, похідні від особливостей землі як об’єкта 
власності: 

1) просторова обмеженість землі, яка обумовлює необхідність її 
розмежування; 

2) наявність соціально-економічних форм землеволодіння та 
землекористування; 

3) постійність розташування землі; 
4) неоднорідність землі, яка обумовлює виникнення ренти та 

ціни землі [3-5]. 
Особливо критичним є другий фактор впливу. Адже категорія 

«землеволодіння» та «землекористування», репрезентують можливість 
існування: 

● з одного боку – наявності двох варіантів поведінки власника 
землі щодо її використання; 

● з іншого боку – наявності двох іпостасей власника землі. Він 
може бути землеволодарем та землекористувачем в одній особі, або 
бути лише землеволодарем-орендодавцем. 

У другому випадку функцію виробничого використання землі 
перехоплює контрагент землеволодаря-орендодавця – орендар. Цим 
самим цей останній приймає соціальне замовлення яке полягає в 
забезпеченні сталого одержання максимально можливого прибутку з 
кожного гектара орендованої земельної ділянки землі та нарощування 
родючості грунту [4]. 
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Земельні відносини якраз і покликані сприяти виконанню 
цього соціального замовлення, яке поспішають виконувати далеко не 
всі наявні орендарі земельних ділянок в Україні. Основних причин 
цього неподобства є дві: 

● деякі з орендарів просто не бажають це замовлення 
виконувати у тій його частині, яка вимагає нарощувати родючість 
грунту тому, що робити це їм не вигідно. Отже хижацьке 
використання землі для них є звичайною практикою; 

● ринково-підприємницька трансформація інших складових 
виробничих відносин частиною яких є земельні відносини в силу 
цілого ряду причин гальмуються на всіх рівнях аграрної сфери 
країни. В результаті врегулювання ряду проблем, пов’язаних із 
здійсненням ринково-підприємницької трансформації 
господарюючих суб’єктів аграрного профілю затримується. 

Усунути першу причину недбалого відношення орендаторів до 
свого покликання ніхто крім держави не зможе. Адже видання 
відповідних нормативно-правових актів та контроль за їх 
додержанням є виключно лише її прерогативою. Але поки що 
держава займає позицію стороннього спостерігача за асоціальною по 
відношенню до орендодавців і персоналу та хижацької по 
відношенню до орендованих земельних ділянок господарською 
діяльністю багатьох орендарів. Така позиція невтручання не може 
бути виправдана нічим, в тому числі і посиланнями на свободу та 
самостійність підприємництва, додержання комерційної таємниці 
тощо. Отже нарощування масштабів втручання держави у сферу 
земельних відносин є велінням часу. 

Усунення другої причини неподобств у сфері інших 
виробничих відносин є неможливим без попереднього визначення 
засобів за допомогою яких можна це забезпечити. Світовий досвід 
навчає, що до числа такого роду засобів відносяться наступні: 

1) нарощування інтенсивності заходів щодо відродження 
сільських поселень та сільських агломерацій; 

2) нарощування темпів підвищення рівня концентрації 
виробництва в організаціях – орендарях [6,7]; 

3) нарощування якості менеджменту в організаціях – орендарях. 
Як відомо з останніх публікацій вітчизняних вчених 

економістів-аграрників [2,3-5], вони відзначають недопустимість 
подальшого нехтування інтересами відродження українського села та 
сільських агломерацій. Негативним проявом такого нехтування є 



 

 73 

неякісна праця зайнятих в господарських організаціях аграрного 
сектора, яка не здатна забезпечити ефективне функціонування цих 
останніх. Неякісна праця зайнятих в організаціях аграрного сектора 
обумовлює перш за все якістю життя населення сільських 
агломерацій на які ці організації базуються. Адже вона не відповідає 
вимогам сьогодення. Основними передумовами такого її стану є 
сучасна нерозвинена соціальна сфера села та недосконала діюча 
модель місцевого сомоврядування, яка не відповідає вимогам 
Європейської Хартії місцевого самоврядування [2,5]. 

Недостатній рівень концентрації виробництва в 
господарюючих суб’єктах аграрного профілю України вже в даних 
час стримує впровадження у виробництво надбань НТП. А 
неухильний розвиток НТП обумовлює появу новітніх наукоємних 
(ноосферно-космічних) технологій які передбачають використання 
складних високопродуктивних, високоекономічних та екологічно 
безпечних засобів виробництва. Як навчає світовий досвід 
раціонально їх використати здатні лише крупно-технологічні 
організації (фірми). Тому головною передумовою впровадження 
новітніх наукоємних технологій є підвищення рівня концентрації 
виробництва. 

Негативним проявом неякісного менеджменту в господарських 
організаціях аграрного сектору є невідповідність сучасного стану 
структурних змінних – виробничої структури, організаційної 
структури та організаційної структури управляння інтересам 
здійснення організаційно-економічної реструктуризації 
господарських організацій аграрного сектору. В багатьох 
господарських організаціях ці структурні змінні все ще залишаються 
неоптимальними і тому гальмують процес запровадження 
внутрішньогосподарського комерційного розрахунку та 
внутрішньогосподарського підприємництва (інтрапренерства). 
Неякісний менеджмент гальмує також і процес формування у 
господарських організаціях аграрного сектора сильної організаційної 
культури. 

Усунення згаданих трьох причин гальмування ринково-
підприємницької трансформації аграрного сектора дозволило би 
забезпечити якість праці персоналу організацій адекватну інтересам 
підвищення рівня ефективності та продуктивності господарських 
організацій аграрного профілю в тому числі і організацій-орендарів. 
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Після встановлення основних причин які перешкоджають 
адаптації земельних відносин до умов ринково-підприємницької 
економіки вже неважко сформулювати контури основних курсів дій 
щодо їх усунення. Основними з них є всі підстави вважати наступні 
чотири. 

1. Опрацювання та прийняття науково обгрунтованого та 
юридично виваженого пакету нормативно-правових актів, 
орієнтованих на врегулювання проблемної ситуації яка існує у сфері 
земельних відносин. Особливої уваги заслуговує урахування 
необхідності розширення масштабів втручання держави в 
господарську діяльність організацій-орендарів в разі допущення ними 
асоціальних проявів та вразі нехтування ними інтересами підвищення 
родючості грунту на орендованих земельних ділянках. 

2. Опрацювання генеральних планів соціально-економічного 
розвитку сільських агломерацій здійснення якого передбачено 
постановою Кабінету Міністрів України № 1158 від 19.09.2007 р. [2] і 
здійснення початкових курсів дій щодо реалізації цих планів. 
Особливої уваги заслуговує визначення обсягу перспективного 
локального об’єднаного фонду соціального розвитку. В якості 
джерел його поповнення є всі підстави вважати місцеві податки та 
платежі, відрахування до фондів соціального розвитку 
господарюючих суб’єктів в тій їх частині яка передбачена політикою 
соціальної відповідальності, а також транші, одержані в порядку 
державних цільових програм «зелена скринька». Наповнення 
згаданого фонду є нічим незамінною передумовою нарощування 
інвестицій у соціальну сферу сільських агломерацій, розвиток якої, в 
свою чергу є основою підвищення якості життя населень цих 
останніх [2]. 

3. Загальновідомо, що підвищення концентрації виробництва в 
аграрному секторі може бути здійснена двома способами: 

● шляхом централізації – тобто злиття, поглинаня та 
приєднання господарюючих суб’єктів; 

● шляхом участі господарюючих суб’єктів у об’єднаннях 
організацій різних форм і розмірів – в кластерах, віртуальних 
корпораціях, сучасних інформаційних системах тощо. 

Перший спосіб широко застосовувався за часів авторитарно-
тоталітарної економіки коли всі згадані вище завдання вирішувались 
адміністративними методами, незалежно від бажання членів 
колективів організацій, що об’єднувались і які були позбавлені права 



 

 75 

приватної власності на засоби виробництва і вироблену продукцію. 
В сучасних умовах більшість господарюючих суб’єктів аграрного 
профіля є суб’єктами приватної власності і тому по відношенню до 
них адміністративні методи спрацювати не здатні. 

4. Заходи щодо підвищення якості менеджменту в організаціях 
аграрного профілю уявляють основний зміст процесу переходу до 
менеджменту ХХІ століття. А найбільш критичними складовими 
цього процесу є впровадження внутрішньогосподарського 
підприємництва (інтрапренерства) та внутрішньогосподарського 
комерційного розрахунку. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ОПЕРАЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ І ЇЇ 
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

ОГІЙЧУК М.Ф., канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 
 

 

Розвиток ринкової економіки зумовлює постійні  зміни у 
законодавстві, прийняття нових стандартів обліку на міжнародній 
основі, що повсякчас замінюють та доповнюють вимоги до обліку 
основних засобів. Яскравим прикладом цього є затвердження у липні 
2007 року Положення (стандарті) бухгалтерського обліку 32 
"Інвестиційна нерухомість" (далі П(С)БО), яке визначає методичні 
засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності. 

Аналіз цього Положення доречно здійснювати у напрямках: 1) 
визначення та оцінка інвестиційної нерухомості; 2) переведення 
нерухомості до інвестиційної нерухомості або виведення її зі складу 
інвестиційної нерухомості; 3) розкриття інформації про інвестиційну 
нерухомість у примітках до фінансової звітності; 4) відображення 
інвестиційної нерухомості в первинному та бухгалтерському обліку. 

При проведенні аналізу названих напрямів необхідно виходити 
із визначення інвестиційної нерухомості, які розглядається як власні 
або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, 
споруди, що розташовуються на землі, утримувані з метою отримання 
орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для 
виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної 
мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 

Іншими словами інвестиційна нерухомість аналогічно 
фінансовим інвестиціям повинна генерувати грошові потоки і 
приносити економічні вигоди, що через прибуток збільшують 
власний капітал підприємства. Але на відміну від фінансових 
інвестицій інвестиційна нерухомість є складовою основою основних 
засобів, що породжує ідентичні вимоги в методології обліку як 
інвестиційної так і операційної нерухомості, яка на відміну від 
інвестиційної нерухомості утримується з метою використання для 
виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або ж в 
адміністративних цілях. 

П(С)БО 32 передбачає загальні критерії визначення 
інвестиційної нерухомості активом, а саме: якщо існує ймовірність 
того, що підприємство отримає в майбутньому від її використання 
економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення 
власного капіталу, та її первісну вартість можна достовірно визначити. 
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Саме методика визначення первісної вартості за якою 
зараховується на баланс підприємства інвестиційна нерухомість, 
повинна бути чітко визначена діючими нормативними документами. 
Це в повній мірі стосується також відображення у фінансовій звітності 
інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю. Проблеми 
виникають перш за все як з оцінкою земельних ділянок за 
справедливою вартістю, так і будівель або їх поєднань, що утворюють 
з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в сукупності 
генерують грошові потоки. 

В сучасних умовах найбільш доцільно у фінансовій звітності  
сільськогосподарських підприємств відображати інвестиційну 
нерухомість за залишковою вартістю, іншими словами за  первісною 
вартістю зменшеної на суму нарахованої амортизації (крім земельних 
ділянок) з урахуванням витрат від зменшення корисності, або вигод від 
її відновлення, що визначаються відповідно до П(С)БО 28 
"Зменшення корисності активів". 

Тобто в нормативних документах повинно бути чітко 
зафіксовано право вибору підприємства моделі оцінки інвестиційної 
нерухомості. 

Згідно з п.33 П(С)БО 32 вартість інвестиційної нерухомості слід 
відображувати в балансі окремою статтею, що потребує окремого 
первинного, аналітичного та синтетичного обліку інвестиційної 
нерухомості на окремому субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" 
рахунку 10 "Основні засоби", що з урахуванням специфічних для 
інвестиційної нерухомості операцій. 

Для  обліку  інвестиційної   нерухомості   бажано  застосовувати 
первинні  
документи та регістри, розроблені кафедрою бухгалтерського обліку і 
аудиту ХНАУ ім. В.В.Докучаєва та затверджені відповідними наказами 
Мінагрополітики України, а саме: Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів, ф. ОЗСГ-1; Акт 
приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію 
№ДБАСГ-1; Акт на списання основних засобів, ф. ОЗСГ-3; Акт на 
списання багаторічних насаджень, ф. №ДБАСГ-3; журнал-ордер №4-
А с.-г. та Відомість 4.1 аналітичного обліку по рахунку 01 "Основні 
засоби", Відомість №4.2 аналітичного обліку довгострокових 
біологічних активів. 

Переведення нерухомості до складу інвестиційної нерухомості 
здійснюється лише у разі зміни характеру використання нерухомості. 
При переведенні операційної нерухомості до інвестиційної, що 
оцінюватиметься за справедливою вартістю, різниця між балансовою 
(залишковою) вартістю операційної нерухомості і справедливою 
вартістю інвестиційної нерухомості відображається відповідно до 
пунктів 19 і 20 П(С)БО 7 "Основні засоби", а саме до оцінка 
залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до складу 
додаткового капіталу, а сума уцінки – до складу витрат. 
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Запропонована методика відображення цих операцій в системі 
бухгалтерських рахунків наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку переведення 
операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості 

Кореспондуючі рахунки Зміст господарської операції Дебет Кредит 
1 2 3 

Переведена операційна 
нерухомість до інвестиційної 
нерухомості, що оцінюється за 
справедливою вартістю: 
а) справедлива вартість вище 
балансової вартості (дооцінка)    
- на суму справедливої вартості  100 “Інвестиційна 

нерухомість” 
 

- на балансову (залишкову) 
вартість 

 101 “Земельні 
ділянки” або  
103 “Будинки та 
споруди” 

- на суму різниці між 
справедливою та залишковою 
вартістю операційної 
нерухомості 

 423 “Дооцінка 
активів” 

б) Балансова вартість вище 
справедливої вартості 
нерухомості (уцінка) 
- на суму справедливої вартості  

100 “Інвестиційна 
нерухомість” 

 

- на суму уцінки 975 “Уцінка 
необоротних  
активів і 
фінансових 
інвестицій” 

 

- на балансову (залишкову) 
вартість 

 101 “Земельні 
ділянки” 
103 “Будинки та 
споруди” 

 

При завершенні будівництва інвестиційної нерухомості, що 
обліковуватиметься за справедливою вартістю, різниця між 
справедливою вартістю нерухомості на цю дату і витратами на 
будівництво визнається іншим операційним доходом або іншими 
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витратами операційної діяльності періоду, у якому відбулося 
завершення будівництва. 

Оприбуткування інвестиційної нерухомості при завершенні 
будівництва пропонується відображати записами, що наведені в 
таблиці 2. 

Таблиця 2 
Облік переведення нерухомості зі складу незавершеного  

будівництва до інвестиційної нерухомості 
Кореспондуючі рахунки Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 2 3 
Переведено нерухомість 
незавершеного будівництва до 
інвестиційної нерухомості:  
а) справедлива вартість 
інвестиційної нерухомості вища 
фактичних капітальних витрат 
(витрат на будівництво) 
- на суму справедливої вартості  

100 “Інвестиційна 
нерухомість” 

 
- на суму фактичних витрат на 
будівництво 

 151 
“Капітальне 
будівництво” 

- на суму різниці між 
справедливою та залишковою 
вартістю і витратами на капітальне 
будівництво (дохід) 

 719 “Інші 
доходи від 
операційної 
діяльності” 

б) Фактичні витрати на капітальні 
інвестиції вищі справедливої 
вартості інвестиційної нерухомості  
- на суму справедливої вартості  

100 “Інвестиційна 
нерухомість” 

 

- на суму різниці між фактичними 
витратами на капітальні інвестиції і 
справедливою вартістю 

949 “Інші витрати 
операційної 
діяльності ” 

 

- на суму фактичних витрат на 
капітальні інвестиції 

 151 
“Капітальне 
будівництво” 

 

При переведенні нерухомості із запасів до інвестиційної 
нерухомості, що оцінюватиметься за справедливою вартістю, різниця 
між справедливою вартістю нерухомості станом на дату переведення 
та її балансовою (залишковою) вартістю визначається іншим доходом 
або іншими витратами періоду, у якому відбулося таке переведення. 

Оприбуткування інвестиційної нерухомості буде відображено 
записами, що наведені в таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Облік переведення нерухомості із запасів до інвестиційної 
нерухомості 

Кореспондуючі рахунки Зміст господарської операції Дебет Кредит 
1 2 3 

Переведена нерухомість із запасів 
до інвестиційної нерухомості:  
а) справедлива вартість 
інвестиційної нерухомості вище 
балансової вартості: 
- на суму справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості 

100 
“Інвестиційна 
нерухомість” 

 
- на балансову (залишкову) 
вартість нерухомості, що 
знаходилася в запасі 

 286 
“Необоротні 
активи та групи 
вибуття, 
утримувані для 
продажу” 

- на суму різниці між 
справедливою та балансовою 
вартістю інвестиційної 
нерухомості 

 746 “Інші 
доходи від 
звичайної 
діяльності” 

б) Балансова вартість нерухомості, 
що знаходилась в запасі вище 
справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості:  
- на суму справедливої вартості  

100 
“Інвестиційна 
нерухомість” 

 

- на різницю між балансовою і 
справедливою вартістю об’єкта, 
що передається до складу 
інвестиційної нерухомості 

977 “Інші 
витрати 
звичайної 
діяльності” 

 

- на балансову вартість 
нерухомості, що знаходилася в 
запасі 

 286 
“Необоротні 
активи та групи 
вибуття, 
утримувані для 
продажу” 

 

Виведення нерухомості зі складу інвестиційної нерухомості 
здійснюється лише у разі зміни характеру використання нерухомості, 
що засвідчується: 1) Початком використання її як операційної 
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нерухомості; 2) Початком підготовки її до продажу з переведенням 
об’єкта з інвестиційної нерухомості до складу запасів; 3) Внаслідок 
продажу, передачі у фінансову оренду, ліквідації, унесення до 
статутного капіталу. 

В таблиці 4 наведено відображення операцій в системі рахунків з 
вибуття інвестиційної нерухомості.  

Таблиця 4 
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття  

інвестиційної нерухомості 
Кореспондуючі рахунки Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 2 3 
Включені об’єкти інвестиційної 
нерухомості і до групи вибуття 
(об’єкти оцінені за первісною 
вартістю): 
а) початком підготовки її до 
продажу з переведенням об’єкта 
з інвестиційної нерухомості до 
складу запасів: - сума зносу 
об’єкта 

135 “Знос 
інвестиційної 
нерухомості” 

100 
“Інвестиційна 
нерухомість” 

- залишкова вартість об’єкта 286 “Необоротні 
активи та групи 
вибуття, 
утримувані для 
продажу 

100 
“Інвестиційна 
нерухомість” 

б) початок використання 
інвестиційної нерухомості як 
операційної: 
- сума зносу об’єкта 

135 “Знос 
інвестиційної 
нерухомості” 

131 “Знос 
основних 
засобів” 

- залишкова вартість об’єкта 103 “Будинки та 
споруди” 

100 
“Інвестиційна 
нерухомість” 

в) ліквідація об’єкта: 
- сума зносу об’єкта 

135 “Знос 
інвестиційної 
нерухомості” 

100 
“Інвестиційна 
нерухомість” 

- залишкова вартість об’єкта  976 “Списання 
необоротних 
активів” 

100 
“Інвестиційна 
нерухомість” 

 

Висновок: Наведена методика обліку інвестиційної нерухомості 
дає можливість здійснювати ефективний контроль за її оцінкою та 
рухом і вірного відображення цих процесів у фінансовій звітності 
підприємства.   
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА АГРАРНІ ВІДНОСИНИ ЯК 
ВАЖЛИВУ СКЛАДОВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

МАКЕДОНСЬКИЙ А.В., к.е.н., професор, Харківський 
національний аграрний університет ім В.В. Докучаєва 

 
Теорія аграрних відносин є складовою економічної теорії, тобто 

науки, яка вивчає економічні явища на рівні всього суспільства. Це 
галузь економічної науки, яка вивчає причини і наслідки економічних 
явищ у сфері аграрних відносин, а також закономірності, що діють у 
цій сфері і зумовлені розвитком продуктивних сил у землеробстві та 
відносинами власності на землю і інші засоби виробництва. Аграрні 
відносини у системі економічних явищ являють собою чи не 
найфундаментальніший феномен, тому що в них переплітаються 
явища, які вивчаються як фундаментальними так і прикладними 
науками. Справа в тому, що земля є основою суспільної піраміди. Яке 
б суспільство ми не взяли, воно завжди стоїть на землі та залежить від 
її використання. Тому підхід до аграрних відносин повинен бути 
науково обґрунтованим, тому що в сучасних умовах від стану землі та її 
використання залежить життєздатність усього людства, так і 
забезпечення оптимальних життєвих умов. 

Може здатися парадоксальним, але і дотепер існують 
розбіжності у самому понятті "аграрних відносин". На нашу думку це 
зумовлено складністю самого поняття, різною глибиною розробки 
проблеми, а також тим, що на визначення змісту аграрних відносин 
впливають існуючі практичні проблеми їх розвитку. Так вважають, що 
аграрні відносини - це одна з найважливіших сторін виробничих 
відносин у різних суспільно-економічних формаціях з приводу 
використання землі та інших природних багатств. 

На думку інших вчених, суть аграрних відносин визначається 
виключно власністю на землю, а оскільки формою реалізації цієї 
власності є земельна рента, то аграрні відносини фактично зводяться 
до рентних відносин, пов'язаних із землею. Існує, нарешті і інша точка 
зору, згідно з якою аграрні відносини слід розглядати в широкому і 
вузькому розумінні. У першому випадку йдеться власне про земельні 
відносини як такі, а у другому - про систему відносин у сільському 
господарстві, його залежність з іншими галузями агропромислового 
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комплексу. Іншими словами в цьому випадку аграрні відносини 
ототожнюються з відносинами в АПК. 

З приводу згаданих поглядів можна сказати, що кожен із них 
віддзеркалює реальну дійсність і не може бути механічно відкинутий. 
Але, на нашу думку, це відображення в тій чи іншій мірі обмежене і не 
охоплює всю палітру аграрних відносин. По-перше, ототожнюється 
поняття земельних і аграрних відносин, що цілком не вірно. По-друге, 
рентні відносини, оскільки вони породжуються монополією на землю, 
не вичерпаються лише сферою с.-г. виробництва, тому що вони є в 
будівництві і в добувних галузях промисловості. По-третє, відносини, 
що складаються в АПК є відносинами чотирьох якісно різних ланок 
(виробництво засобів виробництва у промисловості, сільське 
господарство, переробна промисловість, інфраструктура 
виробничного і соціального призначення).  Слід мати на увазі, 
нарешті, що аграрні відносини - це також і внутрішні відносини, що 
складаються в самому сільському господарстві.  

Таким чином,  аграрні відносини  це досить широкий 
теоретичний термін, що включає в себе такі складові: земельні 
віносини, рентні відносини, економічні відносини в аграрному секторі, 
а також внутрішньогосподарські  економічні відносини між 
власниками землі і землекористувачами. Тобто аграрні відносини 
являють собою певну систему, до якої належать відносини, пов'язані з 
власністю на землю, землеволодінням та землекористуванням, 
створенням і розподілом земельної ренти, особливостями зв'язку 
працівника із землею, а також поділом праці між аграрним 
виробництвом та іншими галузями.  

Суб'єктами аграрних відносин є власник землі, власник засобів 
виробництва (капіталу), що використовується у сільському 
господарстві, і безпосередній працівник на землі. Особливістю 
суб'єктів аграрних відносин є те, що в конкретному економічному 
суб'єкті можуть втілюватися риси і власника землі, і власника засобів 
виробництва і безпосереднього учасника процесу праці. Сферою 
міжсуб'єктних відносин аграрного виробництва, пов'язаних з 
використанням землі, є розпорядження, володіння, безпосереднє 
використання землі, а також відповідних засобів виробництва 
протягом усього відтворювального процесу [1, с.3-25]. 
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 Акцентуємо увагу на теорії аграрних відносин тому, що вона має 
велике практичне значення, яке полягає в тому, що вона є 
теоретичною базою для вирішення завдань аналітичного, 
прогностичного і попереджувального характеру, пов'язаних з 
економічними аспектами використання землі в аграрному секторі 
виробництва. При цьому аналітичне значення полягає в тому, що 
завдяки використанню закономірностей і положень даної теорії 
виявляються причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами 
в сфері сільського господарства і використанням землі.  

Прогностичний аспект використання теорії аграрних відносин 
полягає в тому, що не можна успішно господарювати без точного 
передбачення неминучих змін в економічної діяльності. В сучасних 
умовах не можна серйозно говорити про розвиток форм 
господарювання, не вирішивши питання про те, як розвиватиметься 
власність на землю, які зміни відбудуться в механізмі створення 
земельної ренти та підвищення ефективності використання землі. 
Завдяки попереджувальній ролі теорії аграрних відносин можна 
виявити суперечності та пов'язану з ним небезпеку негативних явищ, 
що дає змогу запобігти їх виникненню в аграрної сфері виробництва 
[1, с.11-12]. 

Губський Б.В. не без підстав дає таке визначення аграрних 
відносин: 

"Аграрні відносини - це особливий від економічних відносин у 
суспільстві між його членами, господарствами і державою з приводу 
розподілу різних об'єктів власності, а також землеволодіння, 
землекористування, реалізації с.-г. продукції та розподілу доходів 
господарств" [2].  

Сучасний етап у теорії аграрно-економічних відносин є етапом 
відродження і розвитку традицій та шляхів вирішення аграрних 
проблем, притаманних економічній думці в Україні. Саме теорія 
аграрних відносин здійснила великий вплив на формування сучасної 
системи земельних відносин, до розгляду яких ми і переходимо. 

Центральною складовою в системі аграрних відносин є 
безумовно земельні відносини.  Саме земельні відносини є першою і 
найбільш вагомою складовою аграрних відносин з певною кількістю 
невирішених проблем. 
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Основу формування і розвитку ринкових відносин складає 
власність на землю. Власність, як багатоаспектна категорія, виражає 
суспільні відносини між людьми та різними їх об'єднаннями з приводу 
привласнення засобів виробництва та предметів праці у процесі 
виробництва, розподілу, обміну і споживання. Зміст права власності 
становить тріада правомочностей, яка започаткована ще римлянами: 
право володіння, право користування і право розпорядження. 
Правомочність власника щодо права володіння полягає у фактичному 
володінні власником своєю річчю, яка має знаходитись у господарстві 
власника. Цю правомочність власник може здійснювати не тільки 
одноособово, а й передавати право володіння іншим особам 
(наприклад за договором), зберігаючи при цьому право власності на 
річ. Право користування — це правомочність власника, яка полягає в 
тому, що він має право вилучати з речі її корисні якості та одержувати 
доходи. При цьому користування може здійснюватись в межах 
чинного законодавства в різноманітних формах і способах, а саме: 
передача в найм, оренда, власне споживання. Право користування 
річчю вважається найважливішою правомочністю власника, оскільки в 
неї закладена можливість задовольнити його особисті побудові, 
господарські та інші потреби. 

Право розпорядження, нарешті, є правомочністю власника, за 
якого він визначає правову долю речі, тобто відчужувати її усіма 
дозволеними способами. 

Поєднуючи власній інтерес з інтересами суспільства людина-
власник створює свій добробут і добробут своєї держави. Спираючись 
на чинне законодавство України, кожен громадянин нашої країни має 
право вибору будь-якої форми господарювання на своїй землі: вести 
сільськогосподарське виробництво самостійно, вступати зі своєю 
земельною часткою (паєм) у будь-яке господарське формування, 
об'єднуватись для спільного (за власним бажанням) с.-г. виробництва 
[3]. 

Власність на землю, як основи формування земельних відносин, 
М.М.Федоров пропонує розглядати як економічну, філософську, 
правову і політологічну категорії [3]. Урчукин В. у свою чергу відмічає, 
що власність на землю завжди була визначальною у земельних 
відносинах будь-якої суспільно-економічної системи, де кожен 
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панівний клас формує систему земельних відносин і методи її 
регулювання, котрі в найбільшій мірі відповідають його інтересам [4]. 

Стосовно сільського господарства земельні відносини набувають 
глибинного значення, тому що вони складають частину економічних 
відносин і пов'язані із взаємодією відносин власності від 
внутрішньогосподарського до міжгалузевого рівнів. 

А.М. Третяк не без підстав відмічає, що земельні відносини 
характеризуються складністю своєю структури і акцентує увагу на 
чотирьох умовах їх існування: соціально-економічні, обмеженість землі 
в просторі, постійність розміщення землі на неоднорідність землі за 
якісним складом [5]. 

Сутність земельних відносин які склалися в нашій країні на 
сучасному етапі розвитку та їх оцінку, не можна розглядати у відриві 
від реформування аграрного сектора економіки, тому що саме вони 
становлять основу нових землеволодінь і землекористувань. Як відомо, 
найважливішою проблемою в реформуванні АПК є 
трансформування земельних відносин, бо земля врешті - решт 
повинна мати свого власника і господаря, який забезпечив би її 
ефективне використання. Тому вона повинна належати тим, що її 
обробляє. Поетапне здійснення аграрної реформи в Україні 
розпочинаючи з 1991 р. послідовно поставила перед 
агропромисловим виробництвом  невідкладні завдання, спрямовані на 
підвищення його економічної ефективності, вирішення важливих 
соціальних проблем на селі, забезпечення продовольчої безпеки 
країни. 

 Аналіз глибоких соціально-економічних перетворень, які 
відбулися в нашій країні в аграрної сфері, свідчать про те, що 
реформаційні процеси відбулися у всіх галузях АПК, сутність яких 
полягає у приватизації всього виробничого потенціалу, в тому числі і 
землі, переході від планово-розподільчої системи господарювання до 
системи ринкових відносин, до формування багатоукладної аграрної 
економіки. В цих реформах приваблює те, що кожний працюючий з 
найманого працівника перетворився у співвласника або господаря-
власника землі та результатів своєї праців аграрної сфері існує багато 
невирішених проблем. Не зменшується чисельність збиткових 
господарств. Не менш важливою проблемою є оновлення машинно-
тракторного парку господарств, проведення технологічної 
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переорієнтації на сучасні ресурсозберігаючі технології, виробництво 
конкурентоспроможної продукції [6]. 

В цьому плані можна цілком погодитись з оцінкою видатного 
вченого економіста-теоретика України І.І. Лукінова, який визначав, що 
в цілому аграрна реформа не забезпечила головного - приросту 
соціально-економічного ефекту [7]. Україна виявилась не тільки 
відкинута назад у сфері соціально-економічного життя, а й досі не має 
чіткої концепції подальшої розбудови суспільства, економіки, 
національної ідеї, що негативно позначається на аграрному секторі 
економіки. 

На думку академіка Саблука П.Т. ще й досі багато політиків, 
спеціалістів і навіть науковців не усвідомили ту незаперечну істину, що 
потрібно ліквідувати економічний нонсенс, коли економічна вартість 
родючості землі як основного джерела отримання доходів у системі 
розподільних відносин держави (через бюджет, ціни, кредит, субсидії 
тощо) не враховується [7, с.8]. Це багато в чому є причиною того, що 
економічну ситуацію в АПК і в державі все ще не вдається 
стабілізувати.  
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ЗЕМЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА 
КЛАСИФІКАЦІЯ 

ГУТОРОВ О.І., кандидат економічних наук, професор 
університету Харківський національний аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва 
 

Важлива особливість сільського господарства полягає в тому, що 
до продуктивних сил галузі належать земельні ресурси. Земля є одним 
з головних видів сільськогосподарських ресурсів. Потенціал технічних 
засобів, виробничих фондів і живої праці реалізується через 
ефективність використання у виробничому процесі земельних 
ресурсів. Разом з тим, забезпечення високої економічної ефективності 
господарювання на землі та еколого-безпечного землекористування 
тісно переплітається з необхідністю залучення інвестицій у земельні 
поліпшення. 

Питання вкладення інвестицій в сільськогосподарське 
землекористування та обґрунтування підвищення їх ефективності 
особливої актуальності набувають в умовах трансформації земельних 
відносин: кожна форма господарювання у сільському господарстві має 
специфічні особливості, які виявляються як у реалізації інвестиційної 
діяльності в процесі господарювання, так і в залученні та використанні 
інвестицій у землекористування. Зміст поняття «земельні інвестиції» 
потребує розгляду базової економічної категорії «інвестиції», що 
набула широкого вжитку з початком розбудови ринкової економіки в 
Україні. 

Термін «інвестиції» походить від англійського слова «invest», що 
означає «вкладати». У минулому більшість авторів трактували поняття 
«інвестиції» як сукупність затрат, що реалізуються у формі 
довгострокових вкладень у галузі народного господарства. Нині 
інвестиції – це вкладання капіталу з метою подальшого його 
нарощування. 

Сучасне тлумачення категорії «інвестиції» дає Закон України 
«Про інвестиційну діяльність» (від 18.09.91), згідно якого інвестиції – 
це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. 

Такими цінностями, відповідно до вищевказаного закону, 
можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні 
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папери; рухоме та нерухоме майно тощо. Відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обмежень» (від 01.07.2004) земельні ділянки та права користування 
ними включено до складу нерухомого майна. А відтак вони можуть 
бути об’єктом інвестування. Такий підхід загалом відповідає світовим 
уявленням про інвестиційну діяльність як процес вкладення майнових 
та інтелектуальних цінностей з метою отримання прибутку (або 
досягнення соціального ефекту) у майбутньому. 

Таким чином, очікувані в майбутньому результати, які можуть 
бути одержані при організації раціонального використання земель 
виступають як основа інвестиційного процесу, а, відповідно, заходи з 
землеустрою, що являють собою сукупність соціально-економічних та 
екологічних дій, спрямованих на регулювання земельних відносин та 
організацію використання земель в аграрних підприємствах, можуть 
бути інвестиційними. 

Крім наведеного в Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
визначення, поняття «інвестиції» має також інші економічні та 
фінансові аспекти. З огляду на економічний аспект, інвестиції – це 
видатки на створення, реконструкцію, розширення основного капіталу 
та приріст оборотного капіталу. Фінансовий аспект визначення 
інвестицій характеризується розглядом їх як сукупності всіх видів 
активів, що вкладаються у підприємницьку діяльність для одержання 
доходу. 

Отже, проведений огляд характеристик інвестицій показує, 
наскільки багатогранною і складною є дана економічна категорія. У 
зв’язку з цим, земельні інвестиції – це процес перетворення всіх видів 
майнових та інтелектуальних цінностей в раціонально організоване 
землекористування і охорону земельних ресурсів з метою отримання 
доходу або збереження соціальної значимості землі. Застосовуючи в 
теорії та практиці таке визначення ми штучно обмежуємо коло наших 
інтересів розглядом тільки тих процесів перетворення матеріальних та 
інтелектуальних цінностей (шляхом організації використання, 
охорони та поліпшення земельних ресурсів і землекористування) в 
приріст капіталу (матеріальний+природній), який використовується 
для нарощення продуктивних сил суспільства та підвищення 
добробуту людини. 

Необхідність виконання земельними інвестиціями однієї або 
декількох функцій, а також різноманітність цінностей, що можуть 
виступати у ролі інвестицій, обумовлюють функціонування великої 
кількості їх видів, які класифікуються за певними ознаками. 
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Узагальнивши погляди багатьох учених, ми вважаємо, що основними 
класифікаційними ознаками є: об’єкти вкладення коштів; характер 
участі інвестора в інвестуванні; форма власності інвестора; джерела 
надходження інвестицій; масштаби інвестування (рис. 1). 

Для земельних інвестицій, як і в цілому інвестицій в нерухомість, 
їх класифікація за ознакою «об’єкти вкладення коштів» передбачає 
розподіл на інвестиції у фінансові активи та інвестиції у реальні 
активи. 

Фінансові інвестиції – це вкладення коштів у фінансові 
інструменти. Основними формами фінансових інвестицій є вкладення 
в пайові і боргові цінні папери, а також у депозитні банківські вклади. 

Реальні інвестиції – це вкладення коштів у реальні активи, як 
матеріальні (будівлі, споруди, товарно-матеріальні цінності), так і 
нематеріальні (патенти, ліцензії, «ноу-хау», технічна, науково-
практична, технологічна та інша документація).  

До матеріальних активів, в які здійснюються інвестиції, слід 
віднести земельні ділянки будь-якої форми власності. Інноваційна 
форма інвестицій – це вкладення коштів на впровадження науково-
технічного прогресу. Завдяки впровадженню досягнень НТП 
інноваційні (нематеріальні) інвестиції забезпечують кількісні  та  якісні  
зрушення у виробничій За характером участі в інвестиційному процесі 
виділяють прямі та непрямі інвестиції. Прямі інвестиції 
характеризуються безпосередньо участю інвестора у виборі об’єктів 
інвестування і вкладенні коштів (здійснюється у формі кредиту без 
інвестиційних посередників). Під непрямими інвестиціями розуміють 
інвестування, опосередковане третіми особами (інвестиційними або 
фінансовими посередниками). 

За формою власності інвестора розрізняють державні, приватні, 
іноземні та спільні інвестиції. 

Державні інвестиції – це вкладення, які здійснюють центральні і 
місцеві органи влади та управління за рахунок коштів бюджетів, 
позабюджетних фондів і залучених коштів. Приватні інвестиції – 
вкладення коштів громадянами, а також підприємствами недержавних 
форм власності (звідси випливає їх розподіл на колективні та 
індивідуальні інвестиції). Спільні інвестиції – вкладення, що 
здійснюються спільно резидентами та нерезидентами країни, а також 
інвестиції підприємств за участю іноземних інвесторів. Іноземні 
інвестиції – вкладення, які здійснюються іноземними громадянами, 
юридичними особами та державами. 
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Рис. 1. Класифікація земельних інвестицій  
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За джерелами формування інвестиційних ресурсів інвестиції 
розподіляють на такі, що здійснюються за рахунок внутрішніх 
(власних) та зовнішніх (позичених, залучених) ресурсів. Внутрішні 
інвестиції – це вкладення, здійснювані в об’єкти інвестування за 
рахунок отриманого прибутку, амортизаційних відрахувань, страхових 
сум, відшкодованих збитків землекористувачів, а також іммобілізованої 
в інвестиції частини надлишку оборотного капіталу суб’єктів 
господарювання. Зовнішні інвестиції – це вкладення, здійснювані в 
об’єкти інвестування за рахунок позичкових коштів (для 
сільськогосподарських підприємств – це банківський та державний 
кредит, лізинг тощо) та залучення (емісія акцій, пайові внески) 
ресурсів. 

При оцінці земельних інвестицій можна виділити два основних 
типи рішень, які приймаються на їх ринку: до першого типу 
відносяться рішення про інвестування, спрямоване на придбання 
земельних ділянок; до другого – рішення про інвестування у 
розширення чи поліпшення існуючого землекористування. 

Однією з головних особливостей оцінки та аналізу земельних 
інвестицій є те, що ринок земельних інвестицій і ринок інвестицій у 
цінні папери мають різну термінологію (і це не зважаючи на те, що як 
перші так і другі базуються на загальних принципах і підходах до 
оцінки та аналізу), тому в контексті даного дослідження 
структуризовано і зроблено спробу наповнити економічним змістом 
термінологічну базу земельних інвестицій. 
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РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНИХ  ВІДНОСИН У ФОРМУВАННІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 

БЕРЕЗІН О.В., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економіки підприємства Полтавського університету 

споживчої кооперації України 
 
 В аграрному виробництві земля – фундаментальна складова 

частина сільськогосподарського виробництва, яку варто враховувати у 
процесах ринкової трансформації соціально-економічних відносин.  

Земля у сільському господарстві водночас є предметом праці і 
засобом виробництва. Знаряддя і предмети праці аграрія, якими б 
досконалими вони не були, послуговуються обробітку землі. Від якості 
землі та інтенсивності її використання залежить продуктивність 
рослинництва. Водночас і тваринництво може успішно розвиватися 
лише на основі ефективного використання земельних угідь. 

Саме використання землі надає сільському господарству 
особливостей, відсутніх у промисловості, транспорті, будівництві та 
інших галузях економіки. У несільськогосподарській сфері земля є 
лише просторовою складовою, базисом природних ресурсів: хіміко-
біологічний та фізико-механічний склад ґрунту, біологічні та інші 
компоненти. Продуктивність аграрної праці безпосередньо пов’язана з 
біокліматичним потенціалом і залежно від нього одна кількість праці 
буває представленою більшою чи меншою кількістю продуктів 
(споживних вартостей). З огляду на це, важливого значення набуває 
економічна, зокрема і грошова, оцінка землі. Вона дозволяє кількісно 
визначити цінність землі: валовий продукт (продуктивність земель за 
досягнутого протягом низки років рівня інтенсивності) і окупності 
витрат (кількість продукції на одиницю витрат); диференціальний 
доход (величина додаткового чистого доходу на відносно кращих 
землях). 

Сільське господарство – галузь що характеризується 
постійними коливаннями: аграрна продукція продається на високо 
конкурентних ринках де ціни змінюються досить часто, а попит на 
аграрну продукцію практично залишається стабільним. Це 
пояснюється тим, що виробник-аграрій завжди відчуває повну 
залежність від коливань ринку. Крім того, що попит на 
сільськогосподарські продукти мало зростає у міру збільшення доходів 
населення, він ще й нееластичний відносно цін. Нееластичність 
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попиту та пропозиції зумовлюються, по-перше тим, що аграрій може 
збільшити власні зусилля з розширення виробництва за низької ціни 
оскільки він намагається утримувати дохід родини на середньому рівні, 
по-друге, тим, що низка його витрат здійснюється незалежно від того, 
виробляє він багато чи мало продукції.  Так, частка особистих доходів, 
що витрачаються на продовольчі товари в Україні, постійно 
збільшується, а у розвинутих країнах вона має тенденцію до 
зменшення (наприклад, у США за останні 30 років вона зменшилася з 
18 % до 11,4 %).  

Ефективність функціонування аграрної сфери залежить від 
аграрної політики держави – органічної складової частини 
економічної політики держави, сукупності науково обґрунтованих ідей 
щодо розвитку сільського господарства на певному історичному етапі 
життя країни.  

На нашу думку, система аграрної політики на сучасному етапі 
розвитку економіки України має характеризуватися наступними 
складовими: 

докорінною трансформацією відносин власності на землю та 
інші засоби виробництва (розпаювання земельного фонду, виділення 
земельної ділянки у натурі); 

формуванням господарських структур на засадах 
різноманітності форм господарювання; 

створенням ринку засобів виробництва і продовольства, його 
адекватної інфраструктури; 

удосконаленням принципів ціноутворення, оподаткування, 
фінансування, кредитування і страхування; 

прискореним переходом сільського господарства на 
інтенсивний шлях розвитку та інтенсифікацією використання наявних 
ресурсів; 

підвищенням продуктивності виробництва з орієнтацією на 
використання біотехнологій, що системно інтегрують можливості 
живих організмів у створенні корисних людині ресурсів 
життєдіяльності; 

подальшим поглибленням спеціалізації сільського господарства 
на основі міжгалузевого і міжгосподарського поділу праці, 
агропромислової кооперації та інтеграції; 

забезпеченням спрямування усіх ланок агропромислового 
комплексу на досягнення високого кінцевого результату, скорочення 
втрат продукції і сировини; 
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соціально-економічним удосконаленням ринкових відносин. 
Але практичній реалізації зазначених аспектів аграрної політики 

держави стає на перепоні аграрна та загально-національна економічна 
криза, тобто неспроможність продуктивних виробничих відносин 
підвищити ефективність розвитку продуктивних сил.  

Зростання втрат та зменшення обсягів виробництва, порушення 
виробничо-комерційних зв’язків і розлад системи заготівель більшості 
сільськогосподарських продуктів, повсюдне скорочення поголів’я 
тварин (і птиці) та зниження їх продуктивності віддзеркалюють 
гостроту аграрної кризи. Внаслідок цього на внутрішньому ринку 
України помітно скорочується товарообіг основних продуктів 
харчування, а значить, зменшується їх споживання, збільшується 
залежність країни від імпорту, зростає соціальна напруга у суспільстві. 
У поєднані з різким підвищенням цін на аграрні засоби виробництва, 
це призводить до погіршення економічного становища суб’єктів 
господарювання, їх фінансової і соціальної незахищеності, 
неспроможності стабілізувати й нарощувати виробництво. 

Рушійною силою, здатною вивести аграрний сектор з кризи, є 
захист інтересів селянина, освоєння комплексу коротко- та 
довготермінових заходів із стабілізації агропромислового комплексу на 
основі прискорення інтенсифікації виробництва, освоєння науково 
обґрунтованої аграрної політики.  

Сучасна аграрна політика має передбачати шляхи державного 
регулювання аграрного виробництва і АПК у цілому на підставі 
вдосконалення економічних та організаційних відносин у 
виробництві, обміні і споживанні матеріальних благ і ресурсів. 
Визначальними елементами сучасної аграрної політики є: 

формування ефективних земельних відносин; 
наповнення національного ринку продовольством власного 

виробництва; 
формування організаційно-економічних умов найповнішого і 

найраціональнішого використання виробничо-технічного потенціалу 
сільського господарства; 

постійне сприяння утвердженню почуття господаря, піднесення 
ролі і авторитету селянина. 

Стратегічним аспектом аграрної сфери є поліпшення її 
конкурентоспроможності.  

Одним з найважливіших чинників ефективного аграрного 
виробництва є адекватний попит на його продукцію. За ефективної 
взаємодії ринків матеріально-технічних ресурсів, продукції, фінансів та 
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робочої сили відбувається збалансований розвиток виробничо-
комерційних систем АПК.  

Державна політика у сфері аграрного виробництва на сучасному 
етапі має бути спрямованою на забезпечення однакових стартових 
умов підприємництва, партнерських відносин на ринку, а також 
формування інфраструктури середовища, що давало б змогу 
конкурентоздатним підприємствам аналізувати обсяги власного 
виробництва. З боку держави через систему законодавчих та 
нормативних актів доцільно надати керівникам (власникам) цих 
підприємств змогу знаходити економіко-організаційні форми і заходи 
ведення справ, що принесуть їм найбільший прибуток.  
крупних підприємств. 

Важелем оптимізації виробництва з притаманними йому 
виробничими відносинами, формами і методами впливу на 
виробництво, організаційною структурою управління і умовами 
мотивації людей до праці, сукупністю свідомо встановлюваних правил 
(умов, критеріїв, показників, нормативів, зв’язків між виробниками) і 
організаційних структур, у межах яких здійснюється розширене 
відтворення, відбувається практична реалізація вимог економічних 
законів у процесі функціонування АПК є господарський механізм. Він 
регулює діяльність усіх суб’єктів господарювання, відносини між ними 
щодо виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, 
забезпечує умови мотивації ефективної діяльності усіх суб’єктів 
господарювання, міру узгодження суспільних, колективних та 
особистих інтересів. 

У сфері продовольчого ринку господарський механізм 
забезпечує рух продовольства. Рух продовольства ми розглядаємо як 
потік готової продукції від виробника до кінцевого споживача; разом з 
тим він охоплює і ті види діяльності, що здійснюються на етапах 
придбання, переміщення та переробки сировини. У сучасній теорії та 
практиці господарювання рух товарів розглядається здебільшого з 
позицій логістики, яка забезпечує координацію його окремих 
елементів та етапів з метою мінімізації сукупних витрат. 

Господарський механізм виступає як певним чином оформлена 
підсистема виробничих відносин. Причому мається на увазі зовнішній 
(поверхневий) шар виробничих відносин у сфері конкретних 
господарських дій і зв’язків.  

Господарський механізм є цілісною системою, що складається з 
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окремих, відносно самостійних, але водночас щільно між собою 
взаємодіючих структурних ланок і елементів: планування, 
стимулювання, ціноутворення тощо, що діють відносно самостійно і 
процес їх розвитку частково підпорядковується власним 
закономірностям. Разом з тим, вони взаємопов’язані, наприклад, 
досягнення мети виробництва залежить від її підтримки стимулами і 
цінами.  

Господарський механізм функціонує як єдине ціле, і 
ефективність його дії визначається як мірою досконалості структурних 
складових, так і зв’язків між ними. З огляду на це, господарський 
механізм має складну структуру, у якій можна виокремити наступні 
сфери: 

основні структурні блоки господарського механізму – 
планування, оплата праці, стимулювання, ціноутворення тощо; 

функціональні блоки (структура), що характеризують способи 
впливу господарського механізму на здійснення найважливіших 
економічних функцій – погодження рівнів виробництва і споживання; 
забезпечення збалансованості галузей АПК; управління науково-
технічним прогресом, використанням трудових, матеріальних та 
природних ресурсів, зростанням ефективності суспільного 
виробництва; поєднання суспільних, колективних, особистих інтересів 
тощо; 

ієрархічні структурні блоки господарського механізму – способи 
здійснення стратегічних і оперативних функцій управління АПК, 
взаємодія керівних органів і виконавців, управління на рівнях всього 
АПК, галузей, регіонів, основної господарської ланки і організація 
взаємодії між ними;  

блок організаційної структури АПК, у межах якої функціонує 
господарський механізм, що характеризує підходи до побудови 
органів управління, формування галузевого і територіального 
управління, виробничих комплексів, основної господарської ланки. 

Головні чинники, що визначають найістотніші риси 
функціонування і напрями розвитку господарського механізму, його 
вплив на протікання усіх процесів розширеного відтворення, 
ефективність та інтенсифікацію галузей АПК, зростання добробуту 
аграрних працівників, пов’язані з практичною реалізацією 
фундаментальних економічних принципів господарювання, 
досягненням мети кожного підприємства у ринкових умовах – 
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збільшення обсягу продаж і прибутку. Отже, господарський механізм 
АПК детермінує виробничі відносини у ринкових умовах, поєднуючи 
конкретні форми виробничих відносин, такі, як індикативний та 
бізнес-план, норми і нормативи, економічні оцінки ресурсів, ціни, 
прибуток, заробітна плата, фінанси, кредит тощо, що виступають 
одночасно як об’єктивні економічні категорії та інструменти 
господарювання, управління, виконання вимог об’єктивних 
економічних законів. 

За сучасних умов принципово змінюється загальна 
спрямованість дії господарського механізму: він має бути 
зорієнтованим на максимізацію ефективності виробництва; 
першорядного значення набуває його вплив на прискорення науково-
технічного прогресу, якість продукції, раціональне використання 
ресурсів. 

Критерієм адекватності господарського механізму завданням 
соціально-економічного розвитку АПК виступає його здатність 
оптимізувати функціонування економіки. 

Принциповими відмінностями, що істотно впливають на 
господарський механізм АПК та продовольчий ринок, є: 

по-перше, кожна галузь АПК має специфічну функціональну 
мету: одні безпосередньо виробляють продукцію тваринництва і 
рослинництва, другі її переробляють у продукти кінцевого 
споживання, треті постачають їх споживачеві, четверті виконують 
функції сервісу, нарешті, п’яті забезпечують усю систему 
промисловими знаряддями праці. Суб’єкти господарювання кожної 
галузі АПК керуються у ході діяльності своїми господарськими 
інтересами і автономні як товаровиробники. Вони взаємопов’язані 
переважно послідовно: кожне є споживачем ресурсів, вироблених на 
попередній стадії відтворювального циклу і одночасно – виробниками 
ресурсів, призначених до споживання на наступній, тобто кожне 
підприємство одночасно виступає як продавець створених товарів і як 
покупець виробничих ресурсів. Обсяги їх виробництва визначаються 
реальними потребами підприємств, що виступають як покупці 
ресурсів, а основний мотив діяльності виробників ресурсів формується 
як загальна тенденція пристосування до вимог і запитів покупців; 

по-друге, АПК є складовою біоекономічною виробничою 
системою. Її центральна ланка – сільськогосподарське виробництво, 
головними ресурсами якого є ресурси природи: земля, клімат, погода, 
що складають у сукупності біокліматичний потенціал землеробства; 
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по-третє, АПК має складну функціональну, господарську і 
соціальну структуру: значну кількість фондовиробляючих 
промислових, переробних і сільськогосподарських підприємств, 
установ роздрібної торгівлі та сервісу, науково-освітньої сфери тощо. 
Тому особливо важливо, щоб господарський механізм не лише 
зобов’язував кожного виробника своєчасно реагувати на запити 
споживачів, але й примушував би їх пристосовуватися до 
платоспроможного попиту, своєчасно регулювати масштаби і 
структуру виробництва, удосконалювати споживчі властивості усіх 
продуктів з метою підвищення ефективності їх використання у сфері 
споживання. 

Отже, розбудова та забезпеченість національного 
продовольчого ринку товарними ресурсами, а промисловості – 
сировиною залежить не лише від сфери аграрного виробництва, а від 
узгодженості усіх пов’язаних з ним ланок. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

БОРИСОВА В.А.,  д.е.н., професор кафедри фінансів, Сумський 
національний аграрний університет 

 
Тенденції сучасного розвитку агропромислового виробництва 

в Україні пов’язані з недосконалістю економічного механізму 
природокористування, техніки, технологій. Це призводить до 
деградації природних ресурсів, зменшує можливість забезпечення 
виробництва сировиною, ускладнює технологічні цикли, погіршує 
загальний стан біогеоценозів. Світовий досвід переконує, що сучасний 
розвиток аграрної економіки, незалежно від соціально-економічної 
орієнтації країн та способу виробництва, стає все більш екологічно 
орієнтованим, потребує збереження та відтворення природних 
ресурсів та раціонального користування ними. Земля є 
найважливішою складовою природних ресурсів; основою рослинного 
і тваринного світу; вмістилищем природних багатств; операційним 
базисом промисловості, населених пунктів і доріг; основним засобом 
виробництва в сільському господарстві. Тому раціональне 
землекористування є обов’язковою складовою комплексної системи 
експлуатації та охорони природних ресурсів. 

Сутність раціонального використання сільськогосподарських 
угідь полягає в отриманні високих сталих урожаїв вирощуваних 
культур за умов мінімізації затрат на одиницю продукції, збереження і 
примноження продуктивної сили землі як найважливішого аграрного 
виробничого ресурсу, охорони і захисту ґрунтів як головної складової 
природи, відновлення корисних властивостей ґрунтового покриву. 
Внаслідок високої господарської освоєності земельного фонду 
держави (71,1%, рівень розораності – 53,8%, у тому числі сільгоспугідь 
– 77,9%) й екстенсивного використання продуктивних угідь 
посилюється деградація земель; ґрунти втрачають свою родючість і 
виснажуються. За даними Держкомзему України, 13,2 млн. га 
сільськогосподарських угідь зазнають водної ерозії, 19,3 млн. га – 
вітрової, ще 10,7 млн. га деградують внаслідок підвищеної кислотності, 
3,9 млн. га засолені та солонцюваті, 3,6 млн. га заболочені й 
перезволожені. Площа ріллі, яка деградує внаслідок ерозії, протягом 
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останніх 25 років збільшилась на третину. І щорічно ця деградація 
розширюється на 90-100 тис. га, а вміст гумусу в ґрунтах знижується на 
20%. Порівняно з 1960 р. втрати гумусу зросли в 3-4 рази, що 
прискорює дефляційні та деградаційні процеси в ґрунтах. 

Наукове обґрунтування раціонального використання 
земельних ресурсів та запровадження господарсько-технологічних 
заходів для відтворення їх екологічної функції нами пропонується 
забезпечувати шляхом: 

- встановлення рівнів забрудненості ґрунтів викидами 
промисловості та агрохімікатами, розробки ґрунто-екологічної 
типології земель, нормативів кризового стану і параметрів екологічної 
стійкості ландшафтів та районуванням території України за їх 
показниками; 

- опрацювання моделей ґрунтозахисного та меліоративного 
землекористування в конкретних природнокліматичних умовах, 
проведення відповідних проектно-вишукувальних робіт з урахуванням 
форм землекористування; 

- створення системи спостережень за станом земельних 
ресурсів та прогнозування соціально-екологічних наслідків його зміни. 

Ефективним шляхом вирішення проблем екологічного 
розвитку аграрної сфери повинна стати активізація інвестиційної 
діяльності з метою фінансування придбання природоохоронних та 
ресурсозберігаючих технологій, здійснення інших заходів для 
збереження довкілля. Мета еколого-економічного інвестування, 
спрямованого на підвищення економічної ефективності ведення 
сільськогосподарського виробництва з урахуванням екологічних 
інтересів повинна полягати у переході системи аграрного виробництва 
на якісно новий рівень, що відповідає сучасним вимогам розвитку 
суспільства. Сутність такого переходу – кількісне нагромадження 
якісних змін у елементах системи екологізації агровиробництва, нове 
структурне поєднання яких у їх взаємозв’язку і взаємодії призведе до 
більш досконалого способу природокористування в цій галузі. 

Досвід країн з розвинутою економікою свідчить, що сфера 
агробізнесу є привабливою для інвестицій, оскільки на продукцію 
аграрної сфери завжди є стійкий попит, який не має тенденції до 
зниження, а сама сільськогосподарська продукція (на відміну від 
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технологій її виробництва) ніколи не застаріває “технічно і 
технологічно”, що підтверджено еволюційним процесом 
економічного розвитку. 

Одним з найважливіших напрямів інвестування у аграрний 
сектор економіки є інвестування заходів, спрямованих на підвищення 
родючості ґрунтів, бо земля є незамінним та територіально 
обмеженим засобом виробництва. Точні дані щодо економічних втрат 
внаслідок деградації сільськогосподарських земель одержати дуже 
складно. В США загальна вартість втрат через ерозію 
сільськогосподарських ґрунтів в 1997 р. склала 44 млрд. дол., в Україні 
подібні дослідження не проводились. Однак без глибокого системного 
вивчення процесів розвитку, використання і відтворення земельних 
ресурсів не можливий процес підвищення інвестиційної 
привабливості сільськогосподарських підприємств. У розвинутих 
країнах світу економічний аналіз деградації ґрунтів має тривалу 
історію. Перші спроби моделювання базувалися на рівні господарства 
та полягали в аналізі розміщення ресурсів та інвестиційних рішень 
суб’єктів агропідприємництва, що найбільш підходить для виявлення 
прямих причин деградації ґрунтів. Застосовувалися економічні моделі, 
які пояснюють причини та наслідки деградації ґрунтів у межах 
ринкових законів, і таким чином забезпечують зв’язки між проблемою 
та інструментарієм її вирішення. У основі цих моделей є два питання: 
як зміни в цінах на сільськогосподарські товари вплинуть на рішення 
агропідприємців щодо вживання заходів з подолання процесів 
деградації ґрунтів і яку роль повинні відігравати економічні та фізичні 
зв’язки між сільським господарством й іншими сферами економіки 
при оцінці шкоди від ерозії ґрунтів. 

Вплив екологічних умов на виробництво ще недостатньо 
досліджений, але ці умови вже починають відігравати все зростаючу 
роль у системі планування сільськогосподарського виробництва. Мета 
еколого-економічного планування – не тільки визначити умови, 
необхідні для збільшення виробництва, але й забезпечення балансу 
між виробництвом та довкіллям, де землі відводиться головна роль. 
Отже, у сфері сільськогосподарського природокористування основна 
увага повинна приділятися екологічним аспектам землекористування – 
охороні земельних ресурсів від забруднення та відновленню 
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родючості деградованих земель з метою забезпечення можливості їх 
подальшого ефективного використання теперішнім та майбутніми 
поколіннями, що потребує інвестиційного забезпечення. 

Проблема управління родючістю ґрунтів досить складна і 
маловивчена, але в сучасних умовах в Україні є можливості одержувати 
дешеву та екологічно чисту продукцію без зовнішніх інвестицій. 
Природна родючість – це родючість за рахунок якої можна без 
додаткових заходів її підвищення одержати певний урожай, при умові 
дотримання вимог технологій. Наприклад, при сприятливих 
агрокліматичних умовах природна урожайність зернових культур, 
вирощених у Сумській області, у лісостеповій зоні – 26,4 ц/га, 
перехідній зоні – 19,5 ц/га, поліській зоні – 13,6 ц/га.  

Нами було проведено факторний аналіз організаційно-
економічного механізму агротехнологій бездефіцитного балансу 
гумусу. Це дозволило виділити групи факторів, за допомогою яких 
можна управляти рівнем родючості ґрунтів. Механізм включає 
використання мінеральних та органічних добрив, вапнування, 
гіпсування, зрошення і осушення в поєднанні зі сприятливими 
кліматичними умовами. Вивчення питання показує, що найбільш 
суттєво підвищується родючість ґрунтів шляхом збагачення їх гумусом 
за рахунок внесення гною. У зв’язку з постійним зростанням його 
дефіциту, наші дослідження були спрямовані на вивчення інших 
економічно доцільних і відповідних альтернативних замінників гною. 
Це використання соломи зернових культур, пожнивно-кореневих 
решток, зелених добрив, вирощування багаторічних трав, зміна 
структури посівних площ, оптимізація співвідношення ріллі та інших 
сільськогосподарських угідь. Впровадження цих заходів буде сприяти 
економічному розвитку галузі тваринництва. 

Поєднання органічних добрив з комплексом інших факторів 
та визначення вартості агротехнології балансу гумусу дозволяє 
зробити вибір певного варіанту сівозміни і способу обробітку ґрунту. 
Рівень родючості ґрунтів може відіграти вирішальну роль в оцінці 
інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства. 
Структурно-системний аналіз факторів дає можливість визначити 
внутрішньогосподарський організаційно-економічний механізм 
управління родючістю ґрунтів. 
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Продуктивна здатність земель визначається вмістом 
органічних речовин в ґрунтах, що і формує рівень родючості ґрунтів, 
який забезпечує потенційну урожайність при сільськогосподарському 
використанні земель. Рівень родючості та комплекс агротехнологій 
значною мірою впливають на фактичну урожайність й обсяги валової 
продукції. Одержана виручка від реалізації сільськогосподарської 
продукції дозволяє визначити фінансові можливості підприємства та 
прийняти відповідні управлінські рішення щодо використання послуг 
агросервісних підприємств для виконання комплексу робіт з метою 
підвищення родючості ґрунтів. 

Слід зазначити, що підтримка бездефіцитного балансу гумусу 
створює сприятливі умови одержання стабільних урожаїв, дозволяє 
одержувати прибавку урожаю не тільки в рік внесення органічних 
речовин в ґрунт, але і в наступні роки, що є метою ефективного і 
якісного організаційно-економічного механізму управління родючістю 
для найбільш повного забезпечення суспільства продуктами 
харчування.  

Отже, ефективність управління родючістю ґрунтів значною 
мірою залежить від застосовуваних методів і можливостей 
сільськогосподарських підприємств щодо забезпечення його засобами 
підвищення родючості, а отже, і від рівня компетентного управління 
цими процесами. Економічний інструментарій управління родючістю 
передбачає застосування державних і ринкових регуляторів.  

Важливим напрямом еколого-економічного інвестування є 
переробна галузь, що надає можливість суттєво збільшити частку 
переробленої, екологічно чистої сільськогосподарської продукції у 
загальному обсязі її реалізації, скоротити витрати на її 
транспортування, зменшити кількісні та якісні збитки від перевезення і 
зберігання, розширити асортимент. Пріоритетне і цілеспрямоване 
створення нових, реконструкція й модернізація діючих підприємств 
переробної промисловості сприятиме прискоренню окупності 
капіталовкладень та інтенсифікації процесу концентрації капіталу. 
Адже, як свідчить практика, нестача сировини і продукції є наслідком 
недостатніх обсягів інвестицій у ресурсоємні технології, що і породжує 
нестабільність в агропромисловому комплексі. 
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В умовах подальшої інтенсифікації сільського господарства 
необхідно впроваджувати екологічно чисте виробництво 
сільськогосподарської продукції, сутність якого полягає в забезпеченні 
відтворення природних ресурсів (ґрунту, води та інших) у стан, даний 
природою або такий, що не перевищує гранично допустимих рівнів 
забруднення. Тому основні напрями екологізації 
сільськогосподарського виробництва полягають у наступному: 

- зменшення порушення структури і ущільненості ґрунту, 
забезпечення відновлення його водного і повітряного режимів; 

- скорочення втрат гумусу і поживних речовин у ґрунті; 
зменшення хімічного навантаження на біоценоз за рахунок внесення 
оптимальних доз мінеральних і максимального використання 
органічних добрив; 

- запобігання ерозії ґрунтів, проведення запобіжних заходів та 
відтворення деградованих земель; 

- науково обґрунтоване застосування меліорації земель, 
особливо зрошення і осушення; 

- впровадження еколого-безпечних технологій виробництва 
продукції рослинництва і тваринництва. 

Отже, основними еколого-економічними принципами 
раціонального використання, відтворення та охорони продуктивних 
земель, включаючи еродовані ґрунти є: пріоритетність екологічних 
критеріїв та показників над економічними у земельних відносинах; 
перевага довгострокових соціально-економічних програм і підходів 
над короткотерміновими потребами; комплексність у вирішенні 
екологічних проблем та завдань з відновлення та збереження 
родючості еродованих земель; інвестування у відновлення родючості 
сільськогосподарських земель; інтеграція та взаємоузгодження 
природоресурсної та матеріально-технічної складових загального 
ресурсо-виробничого потенціалу аграрного сектора; системність у 
збереженні якості навколишнього середовища, розв’язанні 
екологічних проблем функціонування агропромислового комплексу; 
платність за використання сільськогосподарських угідь, включаючи 
штрафні санкції за забруднення природи сільськогосподарським 
виробництвом. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ДО РИНКОВИХ УМОВ 

МІШЕНІН Є. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри  
теоретичної та прикладної економіки Сумського національного 

аграрного університету 

 
Зміст соціально-економічної та екологічної політики в 

аграрному секторі полягає у формуванні організаційних, фінансово-
економічних та правових механізмів регулювання агрогосподарських, 
еколого-економічних та земельних відносин. Земельні відносини 
представляють як відносини з приводу користування, розпорядження 
та відтворення земельних ресурсів, їх охорони і захисту; з юридичної 
точки зору ці відносини пов’язані з володінням, користуванням, 
розпорядженням земельним фондом, а також відповідальністю за його 
стан і результативність агрогосподарювання; з економічної точки зору 
вони пов’язані з розподілом доходу від користування земельним 
фондом між суб'єктами цих відносин.  

Еколого-економічний аспект земельних відносин, пов’язаний з 
узгодженням еколого-економічних інтересів агро- і 
природогосподарюючих суб'єктів різних форм власності і суспільства, 
а  також з формуванням та регулюванням механізмів сталого розвитку 
відповідно до умов ринкової аграрної економіки, виходячи з 
економічних, екологічних та соціальних функцій земельних ресурсів. 
Еколого-економічний інтерес у сфері природокористування 
(землекористування) слід розуміти як ставлення агро- і 
природогосподарюючого суб’єкта, що виступає в тій чи іншій ролі 
(зокрема, органів управління агропромисловим виробництвом, 
орендарів, приватних підприємців), до використання, відтворення та 
охорони природних (земельних) ресурсів з урахуванням їх соціально-
екологічних функцій. 

Економічну основу господарського механізму раціонального 
природокористування (зокрема, землекористування) створюють 
форми  власності на природні ресурси. Трансформація форми  
власності на природні об’єкти (ресурси, зокрема земельні та 
агролісові) є певною мірою необхідним кроком на шляху до 
формування ринкової економіки сільського господарства. Відносини 
власності виступають систематизуючим фактором щодо 
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організаційно-економічних форм та методів раціонального  агро- і 
природогосподарювання.  

У методологічному відношенні власність вбирає в себе еколого-
економічний аспект поряд з економічним, юридичним, соціальним та 
психологічним. Власність може аналізуватися як система внутрішньо 
необхідних, стійких і визначених соціально-економічних зв'язків і 
відносин між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, 
робочої сили, предметів споживання, інтелектуальної власності, 
послуг та інформації у всіх сферах суспільного відтворення 
(виробництво, обмін, розподіл і споживання) [С.В.Мочерний, 1999]. 
Отже, еколого-економічний аспект відносин власності розкриває зміст 
її нових форм, реальних відносин користування, володіння і 
розпорядження агроприродними ресурсами (зокрема, землею та 
лісовими ресурсами), засобами виробництва, предметами і 
результатами праці щодо процесів раціонального 
природокористування й охорони навколишнього середовища в 
умовах ринкових відносин.  

Реформування відносин власності в сфері використання і 
відтворення природних ресурсів вимагає створення еколого-
економічного механізму трансформації відносин власності. При цьому 
різні сторони відносин власності – користування, володіння і 
розпорядження – вимагають відповідної екологізації цих складових на 
різних рівнях системи економічних відносин. Природні ресурси 
потрібно розглядати як об’єкт нерухомого майна, так і об’єкт власності 
(зокрема, земельної, лісової).   

Власність на природні (земельні) ресурси (природно-ресурсні 
об’єкти) – це система внутрішньо необхідних стійких і визначальних 
соціально-економічних відносин між господарюючими суб’єктами з 
приводу привласнення природних ресурсів та створюваних 
матеріальних благ у процесі їх відтворення та використання з 
урахуванням соціально-екологічного значення ресурсів, яка 
реалізується через функції відносин власності – володіння, 
користування, розпорядження та відповідальності, а також 
обумовлюють різні форми агро- і природогосподарювання та 
управління природо-ресурсним потенціалом.   

Формування еколого-економічного механізму трансформації 
форм власності на природні (земельні) ресурси пов’язане з 
управлінням власністю. Управління власністю у сфері використання і 
відтворення природних ресурсів розповсюджує свою дію на самі різні 
об’єкти агро- і природогосподарської власності у вигляді, наприклад, 
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ділянок земельного та лісового фонду, створюваних рекреаційних 
об'єктів,  права на оренду, цінних паперів (наприклад, у випадку 
акціонування лісоземельних ресурсів). Управління власністю включає 
й вплив на відносини між власниками, які реалізують різні форми 
власності (державну, комунальну, приватну) у процесі відтворення, 
розподілу, обміну, використання природогосподарських об'єктів. 

У поняття відносин власності у сфері використання і 
відтворення природних ресурсів включаються відносини власника 
(нового власника) до об'єкта агро- і природогосподарської власності, 
зокрема, земельної ділянки,  тобто здійснюються суб’єктно-об’єктні 
(майнові) відносини між господарюючим суб’єктом і об’єктом 
природогосподарювання. Виділення суб’єктно-об’єктних (майнових) 
відносин узгоджується, як вже нами відмічалось, з віднесенням 
природнх ресурсів до нерухомого майна. 

Суб'єктно-об'єктні (майнові) відносини, як відомо, є 
первинними, оскільки слугують матеріальною передумовою відносин 
між різними суб'єктами власності, суб'єктно-суб'єктних відносин. 
Суб’єктно-суб’єктні відносини, по суті, на наш погляд, є економіко-
управлінськими відносинами, виникають також і у зв'язку з 
трансформацією  власності на природні ресурси, відображають 
майнові і безпосередньо управлінські взаємозв'язки 
природогосподарюючого суб’єкта (суб’єкта власності)  з іншими 
суб'єктами. Безумовно, в цій системі відносин повинні бути присутні 
аспекти екосистемного управління природними (земельними) 
ресурсами. Ця група відносин має соціально-економічний та еколого-
економічний характер і пов’язана, перш за все, з трансформацією 
форм власності на природні ресурси, обумовлює форми розподілу 
майна, природних ресурсів, (наприклад, через механізм оренди), 
доходу (ренти). 

Важливо підкреслити, що реалізація суб'єктно-суб'єктних 
відносин  вимагає наявності управлінських суб'єктів (суб'єктів 
регулювання земельних та агро- і природогосподарських відносин), які 
можуть бути водночас і власниками, що особливо характерно для 
системи державного управління природними (земельними) ресурсами. 
Загальна схема виділених нами власнісних відносин у їх взаємозв'язку 
представлена наступним чином: 
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Суб’єкт управління: 
держава, територіальні 
громади, юридичні та 
фізичні особи, органи 

управління 
 

Суб'єктно-
суб'єктні 

відносини 

Суб’єкт власності: 
держава, територіальні 
громади, юридичні та 

фізичні особи,  
органи управління 

 

Об’єкт природогосподарської 
власності: 

природні ресурси і угіддя, право 
природокористування, рента, 

платежі за природокористування 

Суб'єктно-
об'єктні  

(майнові) 
відносини 

Суб'єктно-
об'єктні  

(майнові) 
відносини 

 

Загальна схема відносин власності  
 
Важливо зробити акцент на психологічному аспекті відносин 

власності у сфері агро- і природогосподарювання. Психологічний 
аспект відносин власності проявляється в тому, що від особисто-
поведінських якостей нових власників, мотивів і манери їх поведінки 
найчастіше залежить цілий комплекс достатньо складних 
взаємозв’язків відносин, пов’язаних з раціональним використанням і 
відтворенням земельних ресурсів. Цей аспект пов’язаний також з 
традиційно негативним відношенням щодо приватної власності в 
різних її формах на землю і природні ресурси, яке склалось в умовах 
панування адміністративно-командної системи управління народним 
господарством. Крім цього, раціональне землекористування залежить 
й від власнісного, екологічного мислення сучасного керівника і 
власника.  

Відносини, що виникають між господарюючими суб'єктами і 
об’єктом власності (приватизованою земельною ділянкою, 
лісоземельним угіддям, водними ресурсами), характеризують водночас 
міру володіння об’єктом з боку суб’єкта, його права на об’єкт, вид 
землекористування, що реалізується суб’єктом у процесі практичного 
втілення відносин власності, міру і характер використання суб’єктом 
своїх прав. На наш погляд, зв’язок між господарюючим суб’єктом і 
об’єктами земельної власності має здійснюватися не лише через 
відносини (реалізацію функцій) володіння, користування, 
розпорядження, але й відповідальності. 
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Володіння є початковою, вихідною формою власності, що 
відображає юридично, документально закріплену фіксацію суб’єкта 
власності або факт реального володіння природним об’єктом. 
Володіння – це також неповне часткове присвоєння та функціонуюча 
власність за умов, що визначаються власником  Також відмітимо, що 
якщо володіння є функцією власності, то користування є функцією 
володіння. Володіння, взяте окремо, ще не є в повній мірі власністю у 
соціально-економічному змісті цього слова, яка має на увазі не лише 
володіння, але й розпорядження та використання природно-
ресурсного об'єкту. В ряді випадків володіння перетворюється у 
формальне, деклароване право, яким власник не користується.  

Користування природогосподарською власністю у контексті 
повноважень відносин власності завжди є обмеженим та 
регламентованим. Користувач земельними ресурсами може управляти 
об’єктом власності як користувач впродовж конкретного терміну і 
відповідно умов, заданим йому суб’єктом власності в особі володаря 
або розпорядника. 

Розпорядження природногосподарськими об’єктами власності – 
це фактичне здійснення влади власника над об'єктами, а також 
фактичне управління ними. Суб’єкт, який володіє правом 
розпорядження, має можливість реалізації основних повноважень 
власника: встановлення шляхів використання природного об'єкта 
(зокрема, земельної ділянки), права здійснення угод щодо об'єкта 
власності (продажу, оренди). Фактично власник стає таким, якщо він 
має права та реальну можливість розпоряджатись об’єктом власності.   

Таким чином, при делегуванні власнісних функцій іншому 
господарюючому суб’єкту в обов’язковому порядку необхідно 
делегувати йому і економічну (еколого-економічну) відповідальність за 
стан природногосподарського об’єкта власності, оформлену у вигляді 
системи правових та економічних угод, системи штрафів, санкцій. 
Реалізація функції відповідальності здійснюється в межах суб’єктно-
об'єктних (майнових) та суб’єктно-суб'єктних відносин. Якщо 
розглядати власність як ціле, а її елементи – володіння, користування 
та розпорядження – як частини цілого, то зв’язок між елементами 
такий: розпорядження визначається користуванням, користування 
визначається володінням, володіння визначається формами власності, 
а відповідальність визначається результативністю розпорядження, 
користування та володіння. Все це обумовлює актуальність, важливість 
та необхідність формування дійового економіко-правового механізму 
екологічної відповідальності у сфері земельних відносин. 
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Трансформація власності на природні ресурси та земельні 
ділянки має враховувати принципи екосистемного управління 
природним об’єктом (природно-ресурсним потенціалом), а тому різні 
сторони відносин власності (володіння, користування, розпорядження, 
відповідальності) потребують відповідної  конкретизації з позиції 
посилення в них екологічного аспекту.  Посилення економіко-
екологічних аспектів відносин власності безумовно потребує певного 
державного регулювання. Трансформація відносин власності у 
природо-ресурсній (земле-ресурсній) сфері як визначальна складова 
ринкових перетворень має вирішувати такі основні питання: 

1. Формування приватного сектора в сфері 
агроприродокористування, здатного створити конкуренцію 
державному (монопольному), зменшити рівень відповідальності 
держави за ефективність агро- і природосподарювання, а також 
збільшити фінансові потоки на основі розвитку приватного 
господарювання та екологізації систем плати за використання 
природних ресурсів (землі).  

2. Запровадження плюралізму форм власності на земельно-
ресурсні об’єкти та розширення організаційно-правових форм 
агрогосподарювання (зокрема, механізму оренди) у контексті реалізації 
принципів сталого сільського розвитку.  

Формування організаційно-економічного механізму приватного 
землекористування, залучення до природогосподарської власності 
підприємницьких структур та широких верств населення певною 
мірою виступає як гарант стабільності в суспільстві. Це безпосередньо 
обумовлює необхідність формування організаційно-економічного 
механізму екологічно спрямованої трансформації власності на об’єкти 
земле-ресурсного потенціалу та агрогосподарювання. Державні органи 
управління земле- та природокористуванням повинні регулювати та 
контролювати процеси володіння, користування і розпорядження 
приватними, орендними землегосподарськими об’єктами, їх 
сировинними ресурсами та  соціально-екологічними функціями. 

Розглянуті еколого-економічні та правові аспекти трансформації 
форм власності на земельні ресурси (природно-ресурсні об’єкти) 
свідчать про необхідність формування дійового механізму екологічної 
відповідальності підприємницьких структур, нових власників за 
раціонального природокористування, а також дотримання певних 
принципів сталого розвитку. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ  

ФЛИГИНСКИХ Т.Н., д.э.н., профессор кафедры финансов и 
кредита Белгородского государственного университета 

 
Налоги как основной источник образования государственных 

финансов через изъятие в виде обязательных платежей части 
общественного продукта известны с незапамятных времен. Причем 
налогообложение как элемент экономической культуры свойственен 
всем государственным системам как рыночного, так и нерыночного 
типа хозяйствования. Использование земли в Российской Федерации 
является платным. Основными формами платы за использование 
земли являются земельный налог и арендная плата. Порядок 
исчисления и уплаты земельного налога устанавливается 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. С 
целью повышения эффективности использования земельных 
ресурсов и была принципиально реформирована система 
налогообложения земли, которая с 1 января 2006 г. уже единообразно 
действует на всей территории Российской Федерации. 

Плательщиками земельного налога признаются организации и 
физические лица, обладающие земельными участками на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения, за исключением 
организаций и физических лиц, которым земельные участки 
предоставлены на праве безвозмездного срочного пользования или 
переданы им по договору аренды.  

Принципиальным моментом новой системы налогообложения 
земли, является определение в качестве налоговой базы кадастровой 
стоимости земельных участков. Учитывая, что при наличии рыночной 
стоимости земельного участка его кадастровая стоимость 
рассчитывается от рыночной, данное положение является более 
прогрессивным с точки зрения развития рынка земли и 
недвижимости.  

Новой методологией предусматривается законодательное 
ограничение максимальных размеров налоговых ставок, которые могут 
устанавливать представительные органы муниципальных образований, 
а также законодательные органы в городах Москве и Санкт-
Петербурге:  

1) 0,3% в отношении земельных участков:  
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;  
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- занятых жилищным фондом и объектами инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства;  

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства; 

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.  
Конкретные налоговые ставки (в процентах от кадастровой 

стоимости), а также порядок и сроки уплаты земельного налога 
устанавливаются нормативными правовыми актами вышеуказанных 
органов, а в городах Москве и Санкт-Петербурге - законами этих 
городов. При этом допускается установление дифференцированных 
налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) 
разрешенного использования земельного участка.  

Так, например, в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29 ноября 
2004 г. №141 – ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» Ровеньской совет 
народных депутатов решил ввести земельных налог, порядок и сроки 
его уплаты на территории (табл.1).  

К первой категории землепользователей отнесены инвалиды, 
имеющие III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лица, которые имеют I и II группы 
инвалидности, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды ВОВ, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий; лица, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». В соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года №175 – ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации в 
следствии аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №2–ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»; получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая оружие и 
космическую технику.  
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Таблица1 – Налоговые ставки по категориям 
землепользователей 

Категории  
землепользователей 

Налоговая 
ставка, % 

Характеристика земель 

Первая льготная (физ. 
лица) 0 

Земли для ЛПХ, садоводства, 
огородничества, животноводства 
физическим лицам 

вторая физические 
лица в разрезе 
населенных пунктов 

0,12-0,30 
Земли для ЛПХ, садоводства, 
огородничества, животноводства 
физическим лицам 

Третья юридические 
лица 0,30 

Земли: сельскохозяйственного 
назначения и использования; 
 - занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной 
инфраструктуры ЖКХ. 

четвертая 
юридические  
и физические лица 

1,5 
Прочие земельные участки  

 
Таким образом, переход на новую систему налогообложения 

земли предоставит право органам местного самоуправления 
самостоятельно регулировать налоговую нагрузку и уровень доходов 
от использования земельных участков, повысит их финансовую 
самостоятельность и ответственность. Давно назревшее 
реформирование устаревшего порядка установления и взимания 
земельного налога, устранение недостатков, обусловленных 
применением Закона РФ "О плате за землю", создадут условия для 
формирования стройной, логичной системы платного 
землепользования, позволяющей оптимизировать уровень земельных 
платежей, стимулировать землепользователей к эффективному 
использованию земельных ресурсов. 

Налоговый механизм относится к экономическим рычагам 
опосредованного действия на производство. Эти последствия 
проявляются с течением времени под влиянием угнетающей или 
стимулирующей налоговой политики на многие факторы 
формирования дохода. Система налогов является частью более 
сложной системы, структура которой включает всю государственную 
систему и весь комплекс экономических отношений. Совокупный 
размер налоговых сборов должен, с одной стороны, максимально 
соответствовать государственным расходам, а с другой – оказывать 
минимальное отрицательное воздействие на деловую активность.  
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Соотношение сумм земельного налога и ЕНВД 
по автостоянкам

84%

16%

ЕНВД 
Земельный налог

 
Соотношение сумм земельного налога и ЕНВД 

по объектам торговли: промышленная и 
продовольственная группа

ЕНВД 
Земельный налог98-99 %

1-2 % 

 
Соотношение земельного налога и ЕНВД 

по предприятиям, оказывающим услуги бань

ЕНВД 
Земельный налог

1-2 % 

98-99 %

 
Рис.1. Соотношения земельного налога и ЕНВД по 

субъектам малого бизнеса Белгородской области 
 

Принципиально важно отметить необходимость более 
активного поиска путей наиболее эффективного использования 
регулирующей функции налогообложения земли, решение 
проблемы результативности регулятивных воздействий земельного 
налогообложения как на субъекты земельных отношений, так и на 
размер платы за землю. 

Практика свидетельствует, что необходимо выявлять 
соотношения  и проводить корректировку доходности субъектов 
малого бизнеса (рис.1). 

Указанные обстоятельства делают земельный налог удобным 
инструментом для реализации фискальной функции налоговой 
системы. В условиях нестабильности налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней это, безусловно, вызывает повышенный интерес 
к проблемам развития налогообложения земли со стороны 
государственных и муниципальных органов власти, прежде всего ее 
исполнительной ветви. 

Создание механизма взимания налоговых платежей, 
позволяющих изымать вклад земли в общий результат хозяйственной 
деятельности, одновременно стимулирующий при этом – 
эффективное использование труда и капитала рассмотрим на примере 
субъектов малого и среднего бизнеса Белгородской области (табл.2). 
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Таблица2 - Соотношения земельного налога и единого налога на 
вмененный доход по субъектам малого и среднего бизнеса 

Единый налог на вмененный 
доход 

Земельный 
налог 

1 
Ба

зо
ва

я д
ох

од
но

ст
ь, 

ру
б./

ме
с. 

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 де
ф

ля
то

р 

Ко
рр

ек
ти
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ю

щ
ий

 
Ко

эф
ф

иц
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нт
 

Ст
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ка
 Е
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ВД

, %
 

Су
мм

а Е
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, р

уб
/м

2 
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ед

н. 
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ьн
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.  

ка
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ст
-ти

 зе
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2  
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ка
 зе

ме
л. 

на
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га,
 %

 

Су
мм

а з
ем

ел
. н
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ог

а, 
ру

б/
м2

 

Со
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но
ш

ен
ие

, %
 

Ск
ор

ре
кт

ир
ов

ан
ны

й 
до

хо
д,

 р
уб

/м
2 
   

в 
го

д.
 

1* 1800 1,132 0,9 15 3301 2970 1,5 45 1,36 22006 
2* 50 1,132 0,7 15 71 966 1,5 14 19,72 475 
3* 7500 1,132 0,36 15 5502 2970 1,5 45 0,82 36677 

1*- розничная торговля: промышленная и продовольственная 
группа 
             2*-автостоянки 

3*-услуги бань 
 
Благодаря возможности органов управления субъектов 

Федерации дифференцировать ставки налогообложения на 
территории с сохранением общего объема налогообложения, 
позволят учесть факторы, влияющие на объективную стоимость 
земель различных категорий и разного целевого использования. 

Уместно обратить также внимание на то, что фискальная 
функция налогообложения земли, хотя и является основной и 
сохраняет свою актуальность, тем не менее, не является 
единственной. Налогообложение земли призвано выполнять и иные 
функции, прежде всего регулирующую, обеспечивающую 
экономическое воздействие на поведение землевладельцев и 
землепользователей. Кроме того, налог на землю — необходимый 
элемент системы управления земельными ресурсами, который призван 
обеспечивать помимо наполнения бюджета рациональное 
использование земли как важнейшего экономического ресурса, 
естественного пространственного фактора, обеспечивающего 
развитие субъекта РФ и муниципальных образований как 
социально-экономической целостности. Поэтому целесообразно 
доходы от земельного налога направлять в бюджет развития регионов 
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и муниципальных образований для развития инновационной и 
инвестиционной деятельности. 

Наиболее важным с точки зрения сбора земельных платежей 
являются земли поселений. В виде налогов и арендной платы за 
использование земель поселений было собрано около 85% всех 
платежей за землю. 

Таким образом, реализация на муниципальном уровне новой 
системы учета и оценки земель – неотъемлемая часть управления 
земельными ресурсами. В целях повышения эффективности 
управления земельными ресурсами на территории Белгородской 
области создана и проводится принципиально новая единая 
государственная политика. Она предотвращает неправомерные 
действия по управлению и распоряжением земельными участками, 
обеспечивает плановый и стабильный доход от платы за землю с 
учетом видов ее использования и категории. Правительством области 
разработан порядок расчета арендных платежей за земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
до разграничения государственной собственности на землю. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

АРАНЧІЙ В.І., к.е.н., професор, перший проректор,  
Полтавська державна аграрна академія 

 

Раціональне землекористування означає максимальне 
залучення до господарського обороту всіх земель та їх ефективне 
використання за основним цільовим призначенням, створення 
найбільш сприятливих умов для одержання з одиниці земельної площі 
найбільшої кількості продукції при найменших затратах праці та 
коштів. 

Дослідження проблем економічної ефективності використання 
землі, питання формування ринку землі, її економічної оцінки, 
охорони та екологізації землекористування постійно перебуває в 
центрі уваги вчених-аграріїв. Значний внесок у розробку цих проблем 
зробили В.Г. Андрійчук, О.А. Богуцький, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. 
Саблук та багато ін. Земельні ресурси в Україні є одними з найкращих 
за потенціалом родючості грунтів, умістом у них органічної речовини, 
основних поживних речовин і продуктивності вирощуваних на них 
сільськогосподарських культур. Земля є основним засобом 
виробництва в сільському господарстві. Протягом останніх років 
розвиток цієї галузі відбувся саме на основі максимального залучення 
до виробництв земельних угідь. Сприятливий клімат і родючість землі 
- основа продовольчої безпеки держави та нарощування експортного 
потенціалу її агропромислового комплексу. 

З метою забезпечення раціонального використання і охорони 
земель, створення умов рівноправного розвитку різних форм 
власності і господарювання на землі, формування багатоукладної 
економіки, в Україні була здійснена земельна реформа. Розроблено 
понад 30 законодавчих, нормативних інструктивно-методичних актів і 
документів, зокрема, Земельний кодекс України, Закон України „Про 
форми власності на землю” та інші. 

Перехід до ринкової економіки у сільському господарстві 
пов’язаний з розвитком і удосконаленням земельних відносин. Сучасний 
стан в АПК свідчить про зниження родючості ґрунту при різкому 
зменшенні внесення органічних і мінеральних добрив, значному 
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скороченні обсягів робіт з осушення земель, реконструкції діючих 
меліоративних систем, вапнування та гіпсування ґрунтів. 

Ефективність використання землі у господарстві - складний 
синтетичний показник, величина якого акумулює використання 
природної родючості грунту, структури земельних угідь і структури 
посівних площ, освоєння сівозмін, віддачу живої праці, досягнення 
селекції тощо. Складність показника „ефективність” вимагає 
різнобічної оцінки, яка стосовно земельних ресурсів може бути 
технологічна, економічна, соціальна і екологічна. 

В сільськогосподарському виробництві Полтавської області 
застосовується майже 2,0 млн. га землі, з них 1,5 млн. га ріллі. 
Найбільш поширені ґрунти – чорноземи, які займають 90,0 % площ. 
Під урожай 2007 р. сільськогосподарські культури було посіяно на 
площі 1647,3 тис. га, у тому числі аграрними підприємствами – на 
1276,5 тис. га (77,5%), господарствами населення – на 370,8 тис. га 
(22,5%). Порівняно з 2006 р. загальна посівна площа збільшилася на 
48,7 тис. га (на 3,0%).  

У структурі посівів у Полтавській області найбільшу частку 
займають зернові та зернобобові культури (табл. 1). 

Протягом років незалежності відбулися значні зміни у 
структурі посівних площ, які не могли не вплинути і родючість 
грунтів, їх якісний склад. Так, у зв’язку із занепадом галузі 
тваринництва, майже у 3,5 разів зменшилась частка кормових культур, 
які у 2007 р. становили 10,4%, порівняно із 34,4% у 1990 р., хоча 
загальновідомо, що більшість кормових культур не тільки 
забезпечують тваринництво поживними речовинами, а і підвищують 
родючість грунтів. 

В умовах економічної кризи, ґрунтозахисні системи 
біологічного землеробства забезпечують підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур на 70-110% порівняно з традиційною, 
яка базується на оранці та комбінованому обробітку грунту в сівозміні. 
В той же час вони потребують менше пального (у 2-3 рази), 
мінеральних добрив (у 10 разів), пестицидів, часу на обробіток грунту. 
Ґрунтозахисна біологічна система землеробства розроблена саме для 
умов сьогодення. Вона базується на систематичному застосуванні 
мінімального обробітку грунту без обертання скиби, мульчуванні 
поверхні грунту соломою та іншими поживними рештками, 
біологізації землеробства за рахунок використання нетоварної частини 
урожаю, посіву сидеральних культур, а також на застосуванні 
біостимуляторів росту і розвитку культур.  
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Таблиця 1 
Структура посівних площ сільськогосподарських культур 

у Полтавській області 
Роки 

Культури 
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20
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Зернові та зернобобові 
культури 46,3 51,4 57,6 58,9 51,4 61,8 58,4 56,6 60,5 

Технічні культури 14,6 16,8 13,6 14,6 22,5 17,5 22,4 26,4 23,8 
Картопля і овоче-
баштанні культури 4,7 6,3 5,7 5,5 6,0 5,5 5,4 5,4 5,3 

Кормові культури 34,4 25,5 23,1 21,0 20,1 15,2 13,8 11,6 10,4 
 
Зернові і зернобобові культури у 2007 р. займали 60,5%, що 

майже на третину більше, порівняно із 1990 р. Значно зросли також 
посівні площі під технічними культурами.  

 

1990 р.

Картопля і 
овоче-

баштанні 
культури

4,7%

Кормові 
культури

34,4%

Зернові та 
зернобобові 

культури
46,3%

Технічні 
культури

14,6%
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2007 р.

Картопля і 
овоче-

баштанні 
культури

5,3%

Кормові 
культури

10,4%

Зернові та 
зернобобові 

культури
60,5%

Технічні 
культури

23,8%

 
Рис. 1. Зміна структури посівних площ сільськогосподарських 

культур у Полтавській області, 1990-2007 рр. 
 
Грунтозахисну систему землеробства з розширеним 

відтворенням родючості грунтів слід розглядати як специфічний 
інструмент підприємництва у сільськогосподарському виробництві, як 
дію, що надає земельним ресурсам нові можливості створення 
національного багатства та відродження економіки України. 

Раціонального і ефективного використання землі в 
сільськогосподарському виробництві можна досягти за умови 
послідовного здійснення заходів з підвищення родючості грунту і 
охорони його від ерозії та інших руйнівних процесів. Виходячи з 
національних інтересів, суспільство має використовувати землю так, 
щоб передати її поліпшеною наступним поколінням. 

В подальшій перспективі, орієнтуючись на виробництво 
екологічно чистої продукції, аграрним підприємствам доцільним буде 
впровадження у виробництво наступних технологічних заходів: 
застосування науково обґрунтованих сівозмін; мінімізація обробітку 
грунту для відновлення його мікробіоти; залишення на полі всієї 
нетоварної частини врожаю як джерела біомаси для гумусоутворення; 
відтворення тваринництва, яке повинно забезпечити не менше як одну 
умовну голову на один гектар сільськогосподарських угідь; відмова від 



 

 

122

застосування штучних мінеральних добрив і заміна їх на органічні 
власного виробництва; відмова від застосування хімічних засобів 
захисту рослин і заміна їх на ентомологічні та мікробіологічні 
препарати власного виробництва. 

Впровадження у виробництво вищенаведених заходів 
потребуватиме відповідних додаткових витрат для придбання знарядь 
для ґрунтозахисного обробітку грунту, виробництва біогумусів, 
препаратів захисту рослин. Крім того, відповідно до міжнародних 
вимог до виробництва конкурентоспроможної та екологічно чистої 
продукції повинно пройти не менше трьох років із моменту 
припинення застосування пестицидів і мінеральних добрив. Та все ж 
коли проект вступає в дію, вирощена продукція має статус екологічно 
чистої та закупівельну ціну як мінімум на 15% вищу порівняно з 
ординарною, яка одержана з використанням агрохімікатів. 
Знижуються витрати на одиницю продукції за рахунок відновлення 
малого кругообігу речовин в агроценозі, зменшення енергетичних 
витрат на обробіток грунту, удобрення, захист рослин. 

Таким чином, нарощування сільськогосподарського 
виробництва повинно пов’язуватись із меліорацією земель, 
досягненням у становленні строки проектної врожайності 
сільськогосподарських культур, скороченням строків окупності 
вкладень у меліорацію. Для цього необхідно в достатній кількості 
забезпечити аграрні підприємства мінеральними добривами, 
матеріалами, машинами і механізмами як загального, так і спеціального 
призначення, ширше впроваджувати нові сорти і гібриди 
сільськогосподарських культур, які відповідають вимогам інтенсивної 
технології, стійкі проти хвороб і шкідників. Необхідно постійно 
поліпшувати структуру посівних площ а також підвищувати 
кваліфікацію працівників, які займаються меліорацією, забезпечувати 
належне їх стимулювання за результатами праці. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ  І ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ 

ГОРКАВИЙ  В.К., професор, Харківський національний 
аграрний університет   ім. В.В. Докучаєва  

 
Сучасна аграрна політика передбачає розвиток різних форм 

господарювання, в тому числі і особистих селянських господарств, де 
селяни своєю працею обробляють відведені їм у законодавчому 
порядку земельні ділянки, вирощують сільськогосподарські культури, 
багаторічні насадження, розводять тварин з метою виробництва 
продукції для власного споживання та реалізації на ринку. Таке 
господарство ведеться, як правило сім’єю, тобто спільно 
проживаючими особами, які пов’язані спорідненістю і загальним 
бюджетом. 

Традиційно життя українського селянина нерозривно 
пов’язане з особистим господарством яке є засобом реалізації його 
інтересів і важливим джерелом задоволення сільських 
домогосподарств продуктами харчування. Останнім часом продукція 
особистих господарств використовується не тільки для 
самозабезпечення сільського населення, а й реалізується споживчій 
кооперації і на ринках, що значною мірою поліпшує постачання 
міських жителів і сприяє надходженню грошових доходів селян. 
Виконуючи економічні функції, особисті селянські господарства 
мають важливе соціальне значення, оскільки сприяють зростанню 
продуктивної зайнятості сільського населення. 

Правові, організаційні, економічні та соціальні засади 
ведення особистого селянського господарства регулюються Законом 
України “Про особисте селянське господарство” (2003 р.). Згідно з 
цим законом особисте селянське господарство – це господарська 
діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною 
особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи 
родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення 
особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання 
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання 
послуг з використанням майна особистого селянського господарства. 

Основною відмінністю господарств населення від інших 
форм господарювання є те, що переважна кількість виробленої ними 
продукції призначена для задоволення власних потреб, а не 
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одержання прибутку. Іншими словами, виробництво продукції в 
господарствах здійснюється в основному заради споживання. 

Значення господарств населення в забезпеченні стабільного 
розвитку аграрного сектора економіки визначається перш за все 
обсягом виробництва продукції сільського господарства. За 1990-2007 
роки в господарствах населення Харківської області виробництво 
валової продукції сільського господарства зросло на 68,5 %, у тому 
числі продукції рослинництва – у 3 рази, продукції тваринництва – 
скоротилося на 9,6 %. Разом  тим, починаючи з 2005 року 
спостерігається тенденція скорочення обсягів виробництва продукції 
сільського господарства. За цей період виробництво валової продукції 
в господарствах населення скоротилося на 10,2 %, у тому числі 
продукції рослинництва – на 7,9 %, продукції тваринництва – на 14,4 
%. 

За роки реформування аграрного сектора економіки значно 
зросла питома вага господарств населення у загальному виробництві 
сільськогосподарської продукції. Якщо у 1990 р. вони виробляли лише 
22,8 % валової продукції, то у 2007 – 57,3 %. Особливо значна їх роль 
у розвитку галузей, де переважає ручна праця. Так, у 2007 році 
господарствами населення вироблено 99,7 % картоплі, 96,8 % овочів, 
88,7 % фруктів, 67,8 % молока, 58,6 % м’яса від загального 
виробництва відповідних видів продукції в області.  Разом з тим, 
незважаючи на помітне зниження питомої ваги сільськогосподарських 
підприємств у виробництві валової продукції, останні залишаються 
основними виробниками стратегічних видів продукції: зерна – 83,7 %, 
цукрових буряків – 89,3 %, соняшнику – 82,4 % у 2007 році. 

Серед економістів-аграрників немає одної думки щодо оцінки 
ефективності виробництва в господарствах населення. Так, ряд  
авторів наукових публікацій (Галанець В.Г., Шульський М.Г.) 
стверджують, що результати господарювання сільськогосподарських 
підприємств і господарств населення дозволяють зробити 
однозначний висновок: в господарствах населення земля, праця, 
капітал використовується краще, ніж у сільськогосподарських 
підприємствах і , незважаючи на економічну кризу, господарства 
населення на відміну від підприємств, нарощують виробництво 
валової продукції сільського господарства. Інші економісти для 
підтвердження більш високої ефективності виробництва в 
господарствах населення порівняно з сільськогосподарськими 
підприємствами наводять дані про те, що, займаючи біля 20 % 
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сільськогосподарських угідь, вони виробляють понад 60 % валової 
продукції сільського господарства. 

Для порівняльної оцінки тенденцій розвитку виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення 
наведемо показники співвідношення обсягів валової продукції 
рослинництва з земельною площею (табл. 1). 

 
Динаміка виробництва валової продукції рослинництва на 1 
га сільськогосподарських угідь у Харківській області 

(у порівняних цінах 2005 року, грн.) 

Рік Сільськогосподарські 
підприємства 

Господарства 
населення 

Співвідношення 
показників 

1990 1248 5230 1 : 4,2 
1995 771 4513 1 : 5,9 
2000 551 4247 1 : 7,7 
2005 1097 2412 1 : 2,2 
2006 1074 1748 1 : 1,6 
2007 1232 1984 1 : 1,6 

Наведені в табл. 1дані вказують на значні розбіжності у 
виробництві валової продукції рослинництва з розрахунку на 1га 
земельних угідь в сільськогосподарських підприємствах та 
господарствах населення. Ці розбіжності пояснюються перш за все 
особливостями структури посівних площ в господарствах населення 
та впливом на вартість продукції цінового фактора. 

На відміну від сільськогосподарських підприємств, де в 
структурі посівних площ переважають зернові (65,2 % у 2007 р.) 
технічні (25,6 %) і кормові (9,1 %) культури, в господарствах населення 
29,8 % загальної посівної площі займають картопля і овочеві культури. 
Разом з тим, затверджені Держкомстатом України порівняні ціни (2005 
р.) на картоплю та овочеву продукцію значно вищі, ніж на продукцію 
зернових і кормових культур. 

На думку автора статті ці ціни не відображають реальної 
споживчої вартості одиниці окремих видів продукції. Що значною 
мірою впливає на об’єктивність оцінки виробничої діяльності суб’єктів 
господарювання. Наприклад, порівняна ціна за 1 ц капусти становить 
86,26 грн., картоплі – 67,61 грн., пшениці – 40,58 грн., ячменю – 47,54 
грн. Це означає, що при урожайності капусти 300 ц вартість її 
продукції за 1 га становить 25878 грн., а при урожайності пшениці 30 
ц вихід продукції з 1 га у вартісному виразі – лише 1217 грн., тобто у 
21 раз менше. 
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Така розбіжність в порівняних цінах призводить до того, що 
в господарствах населення, де в структурі посівних площ переважають 
картопля і овочеві культури, при практично однакових показниках 
урожайності, вихід продукції у вартісному виразі з 1 га земельної 
площі значно вищий порівняно з сільськогосподарськими 
підприємствами, де в структурі посівних площ переважають зернові, 
технічні і кормові культури. 

З об’єктивністю такої оцінки щодо ефективності 
використання земельних ресурсів у сільськогосподарських 
підприємствах і господарствах населення погодитися не можна. 

Якщо ж порівняти енергетичну цінність або споживчу вартість 
кінцевих продуктів споживання, які виробляють із капусти і пшениці, 
то оцінка цих видів продукції буде діаметрально протилежною, при 
цьому більш об’єктивною з точки зору адекватності інформації 
споживчій цінності продукції. Суттєве відхилення цін окремих товарів 
від реальної споживчої вартості зумовлене як впливом випадкових 
причин, так і дією системних чинників, зокрема збереженням 
державного регулювання цін на товари першої потреби. Все це диктує 
необхідність удосконалення методики визначення порівняних цін (або 
інших еквівалентів) для розрахунку вартості валової продукції 
сільського господарства. 

Для визначення впливу окремих факторів на розбіжності у 
виході валової продукції рослинництва з одиниці земельної площі в 
господарствах населення та сільськогосподарських підприємствах 
необхідно розрахувати індекси продуктивності земельної площі 
фіксованого складу та індекс структурних зрушень. 

Перший індекс визначають як відношення фактичного 
виходу валової продукції з одиниці земельної площі у господарствах 
населення до виходу продукції при продуктивності (у вартісному 
виразі) окремих культур у сільськогосподарських підприємствах і 
структурі посівних площ в господарствах населення. Другий індекс 
обчислюють як відношення виходу продукції з одиниці земельної 
площі при структурі посівних площ в господарствах населення та 
сільськогосподарських підприємствах і продуктивності (у вартісному 
виразі) окремих культур у господарствах населення. 

Аналіз розрахованих індексів показав, що у 2007 році в 
господарствах населення вироблено порівняно з 
сільськогосподарськими підприємствами з розрахунку на одиницю 
земельної площі продукції рослинництва на 60 % більше. При цьому 
за рахунок більш сприятливої (з очки зору вартісного обсягу) 
структури посівних площ вироблено продукції на 70,2 % більше, а за 
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рахунок урожайності сільськогосподарських культур вихід продукції з 
одиниці земельної площі в господарствах населення менший на 6 %. 

Головну роль в цих розбіжностях відіграли картопля і овочі 
на частку яких в господарствах населення приходиться 80 % загальної 
вартості валової продукції рослинництва, і питома вартість яких з 
розрахунку на 1га на порядок більша порівняно з іншими культурами. 
Іншими словами, якби господарства населення мали структуру посіві 
таку, як у сільськогосподарських підприємствах, то вихід продукції з 
одиниці земельної площі у них був би на 6 % меншим. До речі, 
зниження в господарствах населення виходу валової продукції 
рослинництва з одиниці земельної площі у динаміці за 1990-2007 роки 
пояснюється перш за все зниженням частки картоплі та овочевих 
культур у загальній посівній площі. Якщо у 1990 р. питома вага цих 
культур в структурі посівних площ становила 64 %, то у 2007 р. вона 
скоротилася (при збільшені розміру посівної площі з 50,6 до 111,5 тис. 
га) до 30 %. 

Зроблений вище висновок щодо ефективності використання 
земельних ресурсів в окремих категорія господарств підтверджується і 
показниками урожайності сільськогосподарських культур. У 2007 р. в 
господарствах населення порівняно з сільськогосподарськими 
підприємствами урожайність зернових культур була нижчою на 12,2 % 
(3 ц), цукрових буряків – на 25,3 % (63 ц), соняшнику – на 17,9 (3,3 ц), 
овочевих культур – на 49,7 % (177, 4 ц). 

На основі вищевикладеного можна стверджувати, що в 
умовах кризового стану сільськогосподарських підприємств 
господарства населення є стабілізуючою формою господарювання, 
яка певною мірою компенсує  спад виробництва продукції в 
сільськогосподарських підприємствах. З діяльністю господарств 
населення значною мірою пов’язані продовольча безпека суспільства, 
життєва стабільність і доходи сільського населення. 

Разом з тим господарства населення не можуть вважатися 
стратегічним напрямом для створення цивілізованого сільського 
господарства ринкового типу. Дрібні за розміром земельні площі 
господарства, можуть виробляти з 1 га стільки ж продукції як і великі 
підприємства, але вони значно гірше використовують сукупний 
ресурсний потенціалі мають нижчі показники виходу продукції з 
розрахунку на одного працівника та одиницю капіталу. Враховуючи 
переваги великих господарських структур над дрібними, подальшу 
трансформацію аграрного виробництва необхідно націлити на 
створення та розвиток великого товарного виробництва ринкового 
типу.   
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ  
РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ 

МИХАЙЛОВ  М.Г., професор, кандидат економічних наук, 
Сумський національний аграрний університет 

 
 На сучасному етапі розвитку наша держава має значний та 
високоякісний фонд сільськогосподарських земель, більша третина з 
яких є особливо цінними та продуктивними. Проте рівень 
сільськогосподарського використання їх значно поступається більш 
розвинутим країнам світу. Однією з причин такого стану є 
недосконалість земельних відносин, на які вплинула докорінна 
перебудова, що зумовлена економічними та політичними реформами, 
що здійснюються в Україні. 
 Адже складові аграрної реформи складають наступні чотири 
блоки: 

- формування економічної платформи аграрної реформи, 
напрями і зміст якої полягають у визначенні власника землі, майна; 
побудові на основі власності виробничих відносин; формуванні 
організаційно-правових структур ринкового типу; створенні 
інфраструктури ринку; 

- побудова ринкового за змістом економічного механізму, зміст 
якої полягає у формуванні цінового механізму; створенні фінансової та 
кредитної системи; забезпеченні стимулюючої податкової політики; 
побудові адекватної ринковій економіці системи управління; 

- наповнення новим змістом конструкційної схеми економічної 
реформи, напрями якої стосуються впровадження ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій; інтенсифікації та вирішення проблеми 
матеріально-технічного постачання; кооперації, спеціалізації та 
інтеграції виробництва; інформатизації та комп’ютеризації 
виробництва; кадрового забезпечення; вирішення соціальних 
проблем; 

- законодавче забезпечення здійснення аграрної реформи, 
зміст якої полягає у прийнятті законодавчих актів загального 
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призначення по основних параметрах проведення реформ і 
економічної діяльності. 

На сьогодні необхідна інформація про наявність, рух і 
використання земельних ділянок. Проте на сьогодні не розроблено 
єдиного порядку бухгалтерського обліку землі. Причиною цього є 
неврегульовані нормативно-правові питання землеволодіння та 
землекористування. Тому необхідно розробити методику 
бухгалтерського обліку земельних ділянок, яка впорядкує окремі 
питання щодо їх організації та методології обліку. Це порядок 
документального відображення в обліку господарських операцій та 
інші питання, що потребують негайного вирішення згідно чинного 
законодавства. 
 Вагомий внесок у розробку питань методології обліку та 
оцінки земельних ділянок зробили такі вчені: Огійчук М.Ф., Білуха 
М.Г., Палій В.Ф., Бутинець Ф.Ф., Кірейцев Г.Г., Саблук П.Т., 
Дем’яненко М.Я., Федоров М.М., Дж. Фрідман, Генрі С. Харрисон та 
багато інших вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. 

Тому потрібно дослідити питання права власності на землю, 
користуючись нормативно-правовими документами, що затверджені 
чинним законодавством України. У Земельному кодексі України від 
25.10.2001 р.     № 2768-111 (зі змінами та доповненнями, внесеними 
Законом України від 20.12.2001 р. № 2905-111) зазначено, що 
«гарантоване Конституційне право володіти, користуватися, 
розпоряджатися земельними ділянками як право приватної власності 
на землю мають громадяни та юридичні особи» [1]. 

Але на земельні ділянки не існує абсолютного права власності 
юридичних осіб, адже існують певні обмеження, визначені 
законодавством (заборона на продаж, на передавання в оренду, 
заборона на забудову, на зміну цільового призначення, на 
впровадження окремих видів діяльності тощо). Тому виникає 
проблемне питання про зарахування земельних ділянок, що 
перебувають в обмеженій власності вітчизняних господарств, до 
об’єктів основних засобів. Адже відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [3], кожна окрема земельна 
ділянка – основний засіб виробництва (об’єкт нерухомості). Оскільки 
земельні ділянки є об’єктами нерухомості, тому право на їх власність 
підлягає державній реєстрації, яка є обов’язковою. Її порядок також 
врегульовано чинним законодавством. Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [4] зазначає: «Право 
власності на земельну ділянку є об’єктом нематеріальних активів». 
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Проте в нашій державі відсутній ринок прав постійного користування 
землею. Наслідком цього є неможливість оцінити вартість права 
користування цією землею. 

Земля – це об’єкт ринкових відносин, який має певні властиві 
йому характеристики. Їх сукупність і різноманітність призводять до 
виникнення господарських операцій із земельними ділянками 
(перепродажу, використання для отримання економічної вигоди від 
підвищення вартості земельної ділянки тощо). У бухгалтерському 
обліку земля є і об’єктом обліку, і об’єктом товарно-матеріальних 
цінностей, і об’єктом фінансових  інвестицій. А це відповідно означає, 
що буде відрізнятися методика обліку земельних ділянок. На жаль, на 
сьогодні ще не розроблено єдину методологію обліку земельних 
ділянок, що пояснюється низьким розвитком сучасного ринку землі. 
Можна згадати, що в минулі часи використовувався особливий 
рахунок «Земля» для обліку земельних ділянок, щ належали 
господарствам. Ця ж методика запропонована для застосування 
Американськими загальноприйнятими принципами бухгалтерського 
обліку. Тому для того, щоб удосконалити бухгалтерський облік 
земельних ділянок на вітчизняних сільськогосподарських 
підприємствах, вважаємо за потрібне застосовувати також окремий 
синтетичний рахунок «Земля» відповідно до характерів використання 
землі у різних видах діяльності. 

У бухгалтерському обліку можливий випадок, коли 
підприємство придбало земельні ділянки, а подальше їх призначення 
на сьогодні поки ще не визначено. З цього питання Міжнародний 
стандарт фінансової звітності  40 «Інвестиційна власність» дає нам 
відповідь: «У випадку, якщо компанія не прийняла рішення, чи буде 
вона використовувати землю як власність, зайняту власником, або для 
реалізації в короткостроковій перспективі у ході звичайної 
господарської діяльності, то вважається, що земля призначена для 
підвищення вартості капіталу» [2]. 

Земельні ділянки, які на підприємстві існують на правах 
користування або оренди, краще обліковувати за балансом. Також 
варто зазначити, що існує певний нерозривний зв'язок між 
земельними ділянками і закріпленими на них будинками, спорудами 
чи іншими об’єктами нерухомості. У тому разі, коли будинки та 
споруди є власністю підприємства, і підприємство продає ці об’єкти, 
то згідно Земельного кодексу України: «При переході права власності 
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на будівлі та споруди право власності на земельну ділянку може 
перейти на підставі цивільно-правових угод». Тобто автоматичного 
права власності на земельну ділянку разом із об’єктом нерухомості не 
відбувається. Адже земля може бути придбана лише як самостійний 
об’єкт власності. Отже, земельні ділянки і будівлі (споруди) є 
окремими об’єктами бухгалтерського обліку, хоча й існує певний 
зв'язок між ними. 

Значення обліку земельних ділянок у системі управління 
земельними ресурсами повинно полягати в тому, щоб надавати 
користувачам (як зовнішнім, так і внутрішнім) достовірну інформацію 
про стан, кількість і якість земельних ресурсів, що забезпечить її 
раціональне використання та охорону. Але на сьогоднішній день 
об’єктивна оцінка стану земельних ділянок внаслідок припинення 
проведення загальних ґрунтовних досліджень є недостатньою. 
Необхідно створити національний банк даних про стан земель, 
проводити земельно-реєстраційну діяльність і моніторинг земель. 

При розробці підходу по їх обліку необхідно враховувати те, 
що стосовно земельних ділянок неможливо реалізувати принцип 
капіталізації на її поліпшення. Адже це передбачено національними та 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку у випадках 
поліпшення об’єкта основних засобів, що приводить до поліпшення 
майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання об’єкта 
протягом більш, ніж одного облікового періоду.  

Вирішуючи питання, що стосується капіталізації балансової 
вартості землі протягом терміну її використання на витрати 
капітального характеру, слід звернути особливу увагу на те, що 
найбільший термін позитивно впливу цих витрат коротший, ніж 
термін продуктивного використання землі. Збільшення первісної 
вартості інших основних засобів на суму подібних витрат є 
виправданим тому, що протягом часу їх корисного використання 
(експлуатації) вони розподіляють свою вартість, у тому числі визначені 
витрати по періодах, які можна розглянути як періоди одержання 
доходів від експлуатації цих основних засобів. 

Зважаючи на те, що земля розглядається як об’єкт амортизації, 
збільшення первісної облікової її оцінки на суму витрат по 
поліпшенню землі потягом невизначеного терміну її використання 
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призведе до великих та незрозумілих сум. І якщо враховувати 
обмежений термін дії проведених методів по поліпшенню землі, 
неможливо буде надати інформацію для встановлення дійсної її 
вартості, що згідно нинішніх вимог повинна враховувати вартість 
проведених на землі поліпшень. Тому витрати на здійснення методів 
по поліпшенню земельних ділянок повинні виступати як об’єкт 
амортизації. 

Таким чином, дослідивши бухгалтерський облік земельних 
ділянок, теоретично обґрунтовані його основні проблемні питання; 
визначено основні шляхи його поліпшення. Визначено 
функціонування земельних ділянок як облікового об’єкта основних 
засобів, товарно-матеріальних цінностей, фінансових інвестицій; 
розглянуто питання, що стосується капіталізації балансової вартості 
землі потягом терміну її використання на витрати капітального 
характеру; зазначено, що витрати на здійснення методів по 
поліпшенню земельних ділянок повинні виступати як об’єкт 
амортизації. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В КОНТЕКСТІ РИНКОВИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ 

СОЛОВЙОВ М.Ф., професор, Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В.Докучаєва 

 
Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних 

категорій. Економічна сутність заробітної плати як еквівалента 
вартості робочої сили залишається незмінною на всіх стадіях розвитку 
суспільного виробництва. На величину й динаміку заробітної плати 
впливають ті ж фактори, що й на вартість товару робоча сила. Але 
при різних способах виробництва й формах відтворювального 
процесу вона виконує різні функції. В умовах ринкового механізму 
господарювання можна виділити чотири основні функції: 
відтворювальну, стимулюючу, розподільну й соціальну. Кожна з 
названих функцій є предметом самостійного наукового дослідження.  

В теперішній час особливе значення має дослідження 
стимулюючої функції оплати праці. Це пов’язано з тим, що в умовах 
ринкових трансформацій і розвитку кризових явищ оплата праці не 
еквівалентна вартості робочої сили і не виконує свого стимулюючого 
призначення. Тому створення адекватного мотиваційного механізму і 
відповідної системи матеріального стимулювання є актуальним 
питанням. Особливо важливе значення вирішення цієї проблеми має 
для сільськогосподарських підприємств, де вона є дуже гострою 

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні 
в основу концепції побудови заробітної плати покладена теорія 
«мінімуму засобів існування», що широко застосовувалася на 
мануфактурній стадії розвитку капіталізму в країнах Заходу [1]. Ця 
концепція базується на двох мінімумах, які встановлюються державою: 
«прожитковий мінімум» і «мінімальна заробітна плата». Причому ці 
мінімуми не мають наукового обґрунтування й в умовах вільного 
ціноутворення не створюють елементарних умов для нормальної 
життєдіяльності людини й відтворення населення. Парадокс цієї 
концепції складається ще й у тім, що між прожитковим мінімумом і 
мінімальною заробітною платою зберігається значний розрив. 
Наприклад, у 2000 р. відношення мінімальної заробітної плати (118 грн) 
до прожиткового мінімуму (270,1 грн) становило 43,7 %, у 2007 р. 
прожитковий мінімум був затверджений у середньому 551,67 грн, а 
мінімальна заробітна плата – 426,67 грн (77,3 %) і лише в 2008 рр. це 
співвідношення перевищувало 80%(табл.1)  
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Заробітна плата відіграє двоїсту роль у виробничому процесі.З 
одного боку, вона виступає у формі ціни товару - робоча сила, є 
складовою частиною витрат виробництва і здійснює таким чином 
вплив на формування кінцевих показників ефективності господарської 
діяльності, а з іншого боку, вона через відповідні механізми мотивації і 
матеріального стимулювання праці є важливим чинником 
прискореного зростання виробництва й продуктивності праці. У 
дореформений період такий підхід до побудови форм і систем оплати 
праці не викликав сумніву. У країні поступово проводилася робота 
щодо підвищення і зближення рівнів заробітної плати працівників всіх 
галузей народного господарства. За 80-і роки заробітна плата по 
народному господарству України виросла в 1,6 рази, а в сільському 
господарстві - в 1,9 рази. В 1990 р. середня заробітна плата по 
народному господарству України становила 248,4 крб., у 
промисловості - 277,7 і у сільському господарстві - 259,6 крб. [2]. Як 
бачимо, середня зарплата в сільському господарстві була нижче, ніж у 
промисловості, на 6,5 %, але в той же час на 4,5 % вище, ніж по 
народному господарству. 

1.Співвідношення прожиткового мінімуму і мінімальної 
заробітної плати за 2000 – 2008 рр. 

Роки 

Розмір 
прожиткового 

мінімуму на одну 
особу в розрахунку 

на місяць, грн. 

Розмір 
мінімальної 

заробітної плати, 
грн. 

Співвідношення 
мінімальної 

заробітної плати до 
прожиткового 

мінімуму 
2000 270,10 118,00 1:0,44 
2001 311,30 118,00 1:0,38 
2002 342,00 165,00 1:0,48 
2003 342,00 205,00 1:0,60 
2004 362,23 237,00 1:0,65 
2005 423,00 332,00 1:0,78 
2006 494,67 364,58 1:0,74 
2007 551,67 426,67 1:0,77 
2008 649,50 532,50 1:0,81 

Більш швидкими темпами зростала заробітна плата в 
Харківській області: у колгоспах - в 2,4 і у радгоспах - в 2,1 рази. В 1990 
р. середньомісячна заробітна плата працівників радгоспів становила 
287,0 крб. (407,5 ум. грош. од.), а середньомісячна оплата праці 
колгоспників у суспільному господарстві колгоспів – 254,8 крб. (361,8 
ум. грош. од.). Ці показники перевищували середні рівні 
середньомісячної зарплати в радгоспах і оплати праці в колгоспах у 
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цілому по Україні відповідно на 7,9 і 15,6 %. При цьому Харківська 
область за рівнем оплати праці в колгоспах займала п’яте місце, а за 
рівнем заробітної плати працівників радгоспів – третє  

Інші процеси і явища спостерігаються в післяреформений 
період. У сільському господарстві України й Харківської області за 
1991-2007 рр. заробітна плата знизилася відповідно в 2,2 і 2,3 рази 
(рис.). 

 
 

Рис. Динаміка середньомісячної заробітної плати в 
сільському господарстві України і Харківської області1 [2,3] 

 

Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві 
залишається однією з найнизьких серед галузей і сфер діяльності 
народного господарства. Якщо в 1990 р. в Україні співвідношення 
середньомісячної зарплати працівників промисловості й сільського 
господарства становило 1:0,83 (232 крб. : 278 крб.), то в 2007 р. – 1:0,50 
(771грн : 1554 грн); у Харківській області відповідно 1:0,85 (273крб. : 
321 крб.) і 0,65 (842 грн : 1294 грн.). Варто підкреслити й те, що 
позитивної динаміки в зміні цього співвідношення не спостерігається 
(табл. 2). 
                                                

1. 1 Перерахунок карбованців і гривень в умовні грошові одиниці 
здійснені за середнім офіційним курсом національної грошової одиниці до 
долара США, запровадженому Національним банком України [15, с. 69]. 

y = 4,9685x2 – 73,479x + 271,32 
                    R2 = 0,5514 

y = 5,6026x2 – 82,754x + 311,34 
                    R2 = 0,5418 
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2. Середньомісячна заробітна плата по окремих галузях 
економіки України і Харківської області [2,3] 

Роки Галузі 1990* 1995 2000 2005 2006 2007 
Україна 

Народне 
господарство 

244 73 230 806 1041 1351 

Промисловість 278 89 302 967 1212 1554 
Сільське господарство 232 38 111 437 581 771 
Співвідношення 
(народне 
господарство = 1,00):        
промисловість 1,14 1,22 1,31 1,20 1,16 1,15 
сільське господарство 0,95 0,52 0,48 0,54 0,59 0,57 
Співвідношення 
показників 
промисловості й 
сільського 
господарства 
(промисловість = 
1,00) 0,83 0,43 0,37 0,45 0,47 0,50 

Харківська область 
Народне 
господарство 257 72 230 759 974 1251 
Промисловість 276 65 262 798 1011 1294 
Сільське господарство 255 57 157 506 651 842 
Співвідношення 
(народне 
господарство = 1,00):        
промисловість 1,07 0,90 1,04 1,05 1,04 1,03 
сільське господарство 0,99 0,79 0,68 0,67 0,67 0,67 
Співвідношення 
показників 
промисловості й 
сільського 
господарства 
(промисловість = 
1,00) 0,92 0,88 0,60 0,63 0,64 0,65 

*У карбованцях. 
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Протягом досліджуваного періоду співвідношення середньої 
заробітної плати в народному господарстві й промисловості зберігається 
практично на одному рівні – 1:1,14-1,31. Зовсім інша тенденція динаміки 
цього співвідношення спостерігається між середньою заробітною платою 
по народному господарству і у сільському господарстві: в 1990 р. воно 
рівнялося 1:0,95, в 1995 р. знизилося до 1:0,52, а в наступні роки – до 
1:0,57. В 1990 р. рівні середньої заробітної плати в промисловості і 
сільському господарстві були в співвідношенні 1:0,83, а наступні роки – 
1:0,56 – 1:0,37. За 1995–2007 р. середньомісячна номінальна заробітна 
плата в сільському господарстві України збільшилася у 20,3 рази, а в 
Харківській області – у 14,8 рази. 

Рівень заробітної плати опосередковано або прямо впливає на 
ріст і підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: 
опосередковано - вплив через ріст споживчого попиту, прямо - 
безпосередній зв'язок кінцевих результатів трудової діяльності й рівня 
оплати роботи (або рівня оплати роботи й кінцевих результатів 
трудової діяльності). Ця проблема досить повно досліджена в роботах 
вітчизняних учених економістів-аграрників [1,4]. 

Протягом багатьох років заробітна плата в Україні підтримується 
на соціально низькому рівні. Штучне стримування росту заробітної 
плати призвело до того, що зараз витрати на заробітну плату в Україні 
розраховуючи на одиницю валового внутрішнього продукту майже у 
два рази нижчі, ніж у країнах з розвинутою ринковою економікою. 
Разом з тим трудомісткість виробництва продукції перевищує 
досягнуту в цих країнах іноді в три-чотири разів [5, с.61]. Дешева 
робоча сила обумовила не тільки низький рівень продуктивності 
праці, але й відносно високі ціни при низькій якості продукції. Така 
політика держави відносно заробітної плати наочно підтверджує 
відому із часу А. Сміта аксіому: «низкою заробітною платою можна 
зруйнувати навіть саму багату державу». Практика свідчить, що там де 
купівельна спроможність громадян є високої, а вона забезпечується 
їхньою заробітною платою, здійснюється прискорений ріст 
економіки, оскільки реалізується принцип платоспроможного попиту. 
Не випадково Г. Форд постійно підкреслював, що висока заробітна 
плата є найбільш вигідним комерційним принципом. 
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Необхідність реформування заробітної плати очевидна. 
Концепція подальшого реформування повинна бути спрямована на 
підвищення рівня і якості життя населення, збільшення 
платоспроможного попиту й зменшення соціальної напруги в 
суспільстві. Із цією метою варто здійснити перехід від заробітної 
плати як частини доходу підприємства до заробітної плати як ціни 
товару робоча сила. Орієнтиром для підвищення номінальної і 
реальної заробітної плати повинна служити її питома вага у валовому 
внутрішньому продукті не менш 50-60 %. Мінімальна заробітна плата 
повинна бути не менше мінімального прожиткового мінімуму. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ  РОЗВИТКУ 
КОРМОВИРОБНИЦТВА 

ГЛУЩЕНКО Д. П., кандидат економічних наук, Інститут 
тваринництва УААН 

 
Аграрний сектор економіки являється одним із найважливіших 

пріоритетів соціально-економічного розвитку країни в цілому, а також 
окремих її регіонів. За останні роки намітились тенденції зростання 
обсягів валової продукції сільського господарства, підвищується 
ефективність агропромислового виробництва. Поряд з цим, 
незважаючи на позитивні зрушення по стабільності 
агропромислового виробництва і забезпечення його динамічного 
розвитку, багато питань залишається невирішеними. Насамперед, село 
ще недостатньо виділяється із бюджетних асигнувань для подальшого 
розвитку сільськогосподарського виробництва. По розрахункам 
експертів агропромисловому комплексу необхідно виділяти не менше 
20 % бюджетних асигнувань. Також ще залишаються високі ставки 
надання кредитів. 

Таким чином, основними проблемами на селі також 
залишається низький рівень інвестиційної активності, технічної 
забезпеченості, особливо в таких галузях як кормовиробництво, 
виробництво зерна та технічних культур. Ще існує нееквівалентність у 
товарообігу сільського господарства з іншими галузями економіки за 
рахунок цінового диспаритету. Всі ці проблеми негативно впливають 
на розвиток вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, 
погіршення продовольчої безпеки країни. 

Тому проблема тезів має актуальне значення розробок та 
досліджень з оптимізації організаційно-економічних параметрів 
інтенсивного кормовиробництва для аграрних підприємств з 
виробництва продукції скотарства на власній кормовій базі стосовно 
регіону України. 

Дослідженнями передбачалось провести розробки, визначити 
оптимальні організаційно-економічні параметри, дати економічну та 
енергетичну оцінку системи кормовиробництва в 
сільськогосподарських підприємствах різних форм господарювання та 
власності з виробництва продукції тваринництва на власній кормовій 
базі. 

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких 
задач: 
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 розробити й обґрунтувати показники, які характеризують 
рівень інтенсивності виробництва зернових, зернобобових і кормових 
культур та кормів стосовно регіону України; 

 розробити і скласти оптимізаційну економіко-математичну 
модель задачі організаційно-економічних  параметрів розвитку 
інтенсивного кормовиробництва відповідного виробничого напряму 
аграрного підприємства; 

 провести вирішення математичної моделі на ЕОМ та 
провести її аналіз результатів; 

 розробити висновки та пропозиції щодо оптимальної 
системної оцінки та розвитку інтенсивного кормовиробництва 
стосовно виробничого напряму аграрного підприємства. 

Щоб виконати дослідження по визначенню оптимальних 
організаційно-економічних параметрів інтенсивного 
кормовиробництва, та встановити ефективність системної оцінки 
кормовиробництва господарства незалежно від його розміру 
земельних угідь, форми господарювання виробничого напрямку і 
природно-кліматичних умов Лісостепу і Полісся України нами була 
розроблена і складена економіко-математична модель задачі і 
вирішення її на комп’ютері. 

Економіко-математична модель задачі по оптимізації 
організаційно-економічних параметрів розвитку кормовиробництва на 
аграрних підприємствах у загальному вигляді можна записати таким 
чином: 

 
 minmax xc jj

C  
 
при умовах найбільш ефективного використання виробничого 

та ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства 
незалежно від виробничого напряму з виробництва продукції 
тваринництва. 

 

B
n

j
jxij xa 

1

, 

 
де аij  норма витрат і-го ресурсу на одиницю продукції 

рослинництва, у тому числі і кормовиробництва; 
хj  - обсяги виробництва j-ої продукції рослинництва, у тому 

числі кормових культур і кормів; 
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 Сj  - системна оцінка одиниці J-ої сільськогосподарської 
культури, у тому числі кормових та кормів. 

 
Аналіз розробок із оптимізації кормовиробництва в аграрних 

підприємствах з виробництва продукції тваринництва на власній 
кормовій базі Лісостепу України свідчить про високий рівень 
ефективності інтенсифікації виробництва кормів. 

Визначено, що найбільш ефективне використання 1 га 
кормової площі в підприємствах із виробництва продукції скотарства 
(яловичина і молоко) забезпечується коли для розміщення посівних 
площ зернових і зернобобових культур відводиться 48 – 50 % площі 
ріллі, решта площі, тобто 50 – 52 % надається для розміщення 
кормових культур та виробництва кормів.  

Серед посівів кормових культур провідне місце належить 
багаторічним травам та кукурудзі на силос з оптимальним поєднанням 
з посівами однорічних злаково-бобових сумішок. Наприклад, на долю 
посівів багаторічних трав в підприємствах з такого виробничого 
напряму ефективно використовувати 52 – 55 % посівів кормових 
культур. При цьому слід зазначити, що практично вся система 
землеробства підпорядкована для забезпечення скотарства необхідною 
потребою та співвідношенням кормів.  

В сільськогосподарських підприємствах із виробництва 
продукції свинарства на власній кормовій базі, враховуючи 
особливості годівлі свиней, для виробництва зерна оптимально 
використовувати 65 – 75 % посівної площі. При цьому слід зазначити, 
що на власній кормовій базі площі ріллі ефективно використовувати 
для виробництва зелених, грубих та соковитих кормів. В підприємствах 
виробництво свинини поєднується з виробництвом продукції молочного 
скотарства. Таке поєднання цих галузей тваринництва обумовлено як 
особливістю виробництва продукції, так науково-обґрунтованого 
використання земельних ресурсів. Що торкаються аграрних підприємств, 
що мають виробничий напрям з виробництва продукції вівчарства, то 
для виробництва зерна найбільш ефективно використовувати 48 – 50 % 
площі ріллі. При цьому слід зазначити, що виробництво продукції 
вівчарства також здійснюється на власній кормовій базі. Решта площі 
ріллі надається для вирощування кормових культур та виробництва 
кормів. 

Подальший аналіз свідчить, що для організації інтенсивного 
кормовиробництва в аграрних підприємствах з виробництва продукції 
тваринництва на власній кормовій базі, необхідно створити 
оптимальний рівень інтенсивності кормової бази. Наприклад, витрати 
засобів виробництва на 1 га ріллі складають 1047 – 1854 грн, затрати 
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праці – 22,3 – 28,7 люд.-год, енергозабезпеченість – 21,3 – 29,1 ГДж, 
енергоозброєність одного робітника, зайнятого на виробництві 
продукції рослинництва, у тому числі і кормовиробництві – 1303 – 
2301 ГДж в перерахунку на сукупну енергію, а також визначений 
оптимальний рівень використання добрив, затрат механізованих робіт 
в еталонних гектарах тощо. 

Установлений оптимальний рівень інтенсивності 
кормовиробництва, забезпечує відповідно високу ефективність 
інтенсифікації галузі. Так, виробництво зерна на 1 га ріллі 
забезпечується на рівні 16,4 – 26,7 ц, а в підприємствах з виробництва 
свинини цей показник значно вищий і становить відповідно – 27,4 – 
40,5 ц. Забезпечується і високий вихід з 1 га ріллі (кормової площі) 
кормових і кормопротеїнових одиниць, валової продукції у вартості (в 
порівняльних цінах 2005 р.) умовних одиниць, у валовій енергії, 
валового і чистого прибутку. 

Наприклад, вихід кормових одиниць з 1 га ріллі в аграрних 
підприємствах вказаного виробничого напряму забезпечується від 51,2 
до 85,2 ц, кормопротеїнових одиниць – 51,0 – 78,4 ц. 

Цей рівень інтенсивності відповідно має невисокі витрати 
засобів виробництва та затрат праці на одиницю продукції 
рослинництва, у тому числі і кормів. Визначена і низька енергоємність 
1 ГДж валової енергії продукції. 

Таким чином, оптимізація кормовиробництва сприяє значному 
підвищенню інтенсивності виробництва кормів, а цим самим 
забезпечує високу рентабельність та енерговіддачу кожної галузі 
рослинництва. 

Аналіз розробок та досліджень свідчить, що в 
сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції 
скотарства  Полісся України, де виробництво концентрованих кормів 
має бути з оптимальним поєднанням природних кормових угідь ( 
пасовища і сінокоси) в умовах цього регіону забезпечується в умовах 
коли для розміщення посівів зернових і зернобобових культур 
відводиться 50-56 % площі ріллі. Серед зернових і зернобобових 
культур провідне місце надається озимим (пшениця і жито), яровим 
колосовим. Решта площі ріллі надається для розміщення технічних 
культур (льон-довгунець) та картоплі – 10-15 %, кормових культур – 
30-34 %. Оптимальна структура посівних площ сільськогосподарських 
культур забезпечує аграрним підприємствам з виробництва продукції 
скотарства розміщення культур по найкращим попередникам у 
сівозмінах прогресивних систем землеробства Полісся України. 

Розроблено і обґрунтовано оптимальні показники рівня 
інтенсивності та інтенсифікації виробництва продукції рослинництва, 
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у тому числі виробництва зерна і кормових культур та кормів. 
Встановлено, щоб забезпечити інтенсивний розвиток 
кормовиробництва необхідний рівень витрат виробництва на 1 га 
ріллі 1540-1949 грн. (в сучасних цінах), затрат праці – 25,9-30,0 люд.-
год, затрати механізованих робіт в перерахунку на умовні одиниці – 
10,6-12,9 еталонних гектарів. Визначено інші показники, що 
характеризують рівень інтенсифікації галузей рослинництва, у тому 
числі і кормовиробництва. Наприклад, оптимальний рівень 
використання мінеральних добрів складає 190-292 кг діючої речовини, 
органічних – 13,2-25,2 т на 1 га ріллі.  

Виконання розробки та дослідження по встановленню інших 
показників, які характеризують інтенсивність та інтенсифікацію 
рослинництва, у тому числі і розвиток кормовиробництва в 
сільськогосподарських підприємствах із виробництва продукції 
скотарства Полісся України. 

Таким чином, розвиток кормовиробництва в 
сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції 
тваринництва Лісостепу України забезпечує високу інтенсивність 
кормової бази. Продуктивність 1 га ріллі встановлено на рівні 51,2 – 
85,2 ц кормових одиниць, валове виробництво продукції у вартості 
складає – 1200 – 1700 грн, а в умовних одиницях – 30,1 – 61,0 ц, а 
також значному скороченню витрат засобів виробництва і затрат 
праці на одиницю продукції. 

Результати розробок і досліджень оптимізації розвитку 
кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах з 
виробництва продукції скотарства на власні кормовій базі Полісся 
України забезпечує високу економічну і енергетичну ефективність. 
Продуктивність 1 га ріллі підвищується майже в 1,5 рази, витрати 
засобів виробництва на 1 ц кормових одиниць скорочується на 13,1-
22,2 %. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

ЛАТИНІН  М. А., завідуючий кафедри економічної політики 
Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 
України, д.держ.упр, доцент 

 
 У правовій доктрині зарубіжних країн склалося кілька 
юридичних моделей державного регулювання земельних відносин. 

Перша юридична модель пов’язана із країнами Західної 
Європи, де функціонують розвинені ринки земель та відпрацьовані 
конкретні важелі державної регуляторної земельної політики.  
 Друга юридична модель, яка закріплена у законодавстві країн 
Східної Європи. 
 Третю юридичну модель державного регулювання земельних 
відносин і соціально-економічної структури сільського господарства 
сформовано законодавством Китаю. 
 Четверта юридична модель пов’язана зі зміною форм 
власності і господарювання на селі, що закріплена законодавством 
країн Латинської Америки. 
 П'ята юридична модель регулювання земельних відносин, яка 
є самою передовою і всеосяжною, існує в США. 
 Аналіз законодавства як розвинених країн, так і країн з 
перехідною економікою дозволяє стверджувати, що практично в 
кожній з них існують ті чи інші обмеження на право власності на 
сільськогосподарські землі (в частині володіння). Вони можуть бути 
обумовленими різними факторами: від географічно детермінованих 
(обмежена кількість земель сільськогосподарського призначення) та 
доцільності з огляду на економічну ситуацію до історично-традиційної 
практики ведення сільськогосподарського виробництва. Основними 
принципами політики Європейського Союзу стосовно власності на 
землю (в тому числі і на землі сільськогосподарського призначення) є 
забезпечення права на вільний рух капіталу, на відкриття та ведення 
приватного бізнесу та відсутність дискримінації. Тому у більшості 
країн-членів ЄС (перш за все членів ще ЄС-15) прямо виражених 
юридичних обмежень на володіння сільськогосподарськими землями 
немає: будь-яка фізична чи юридична особа, може законно придбати 
сільськогосподарську землю та володіти нею. Головний вплив 
юридичних обмежень на володіння сільськогосподарськими землями 
полягає в обмеженні кількості потенційних покупців і конкуренції з 
боку попиту ринків продажу сільськогосподарських земель. 
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 У країнах, що пізніше стали членами ЄС, як правило, 
вводяться обмеження на володіння сільськогосподарськими землями 
для іноземців (в тому числі для громадян держав – членів  ЄС). Так, у 
Чехії, Литві та Словаччині наразі діє одне обмеження: іноземні фізичні 
та юридичні особи не можуть купувати сільськогосподарську землю. 
Це обмеження діятиме протягом 7 років після вступу до ЄС, тобто до 
2011 року. Таке юридичне обмеження спрямоване на запобігання 
спекуляції сільськогосподарськими землями у державах – нових членах 
ЄС. На рисунку 1 зображено переважні права, що є чинними у 
деяких країнах ЄС [1]. 

В країнах Європейського союзу в результаті жорсткого 
державного регулювання ціни на землю в сільській місцевості набагато 
нижчі в порівнянні з цінами в містах. У Франції, ціна одного гектара 
орної землі становить 3200 євро.  

У Болгарії, Угорщині, Чехії, Словакії, Румунії і в Балтійських 
країнах зроблені певні кроки по формуванню земельного ринку, 
упорядкуванню розмірів землеволодіння різних форм 
господарювання, але в тактиці перетворень земельних відносин 
приймалися поспішні адміністративні рішення. Держави намагаються 
уникнути форсованого переходу на європейську модель, але 
здійснюють адміністративні заходи, щодо прискорення ліквідації 
усуспільнених форм господарювання. Вільний ринок 
сільськогосподарських земель у цих країнах поки що не діє (за 
винятком Польщі та Югославії, і то із обмеженнями). Існують також 
значні обмеження щодо розпорядження одержаною безоплатно у 
власність державної землі. Обмежені, за винятком Югославії, розміри 
ділянок, які знаходять у приватній власності.  

Порівняльний аналіз земельного законодавства показує, що 
правові засоби, які забезпечують раціональне використання й охорону 
землі як специфічної умови всякої діяльності і головного засобу 
виробництва, у Китаї і країнах Східної Європи різні. Принципово 
різні також підходи законодавця східноєвропейських країн і Китаю до 
вирішення зазначеної проблеми. Законодавець східноєвропейських 
країн пішов по шляху скасування монополії державної власності на 
землю, зміцнення приватного землеволодіння, поступового 
формування земельного ринку, розвитку підприємливості і 
підприємництва, ринкових зв’язків сільського господарства. 
Китайський законодавець відмовився від приватизації землі в будь-якій 
формі, висуваючи на перший план збереження колективної власності 
на землю як основу для всебічного, раціонального й ефективного 
використання земельних ресурсів у рамках ринкових аграрних 
відносин, що розвиваються [3].  
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Рис. 1. Переважні права на землю, що є чинними в окремих країнах – членах ЄС [2] 
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 Порівняльний аналіз земельного законодавства показує, що 
правові засоби, які забезпечують раціональне використання й охорону 
землі як специфічної умови всякої діяльності і головного засобу 
виробництва, у Китаї і країнах Східної Європи різні. Принципово 
різні також підходи законодавця східноєвропейських країн і Китаю до 
вирішення зазначеної проблеми. Законодавець східноєвропейських 
країн пішов по шляху скасування монополії державної власності на 
землю, зміцнення приватного землеволодіння, поступового 
формування земельного ринку, розвитку підприємливості і 
підприємництва, ринкових зв’язків сільського господарства. 
Китайський законодавець відмовився від приватизації землі в будь-якій 
формі, висуваючи на перший план збереження колективної власності 
на землю як основу для всебічного, раціонального й ефективного 
використання земельних ресурсів у рамках ринкових аграрних 
відносин, що розвиваються [3]. 
 Таким чином, світовий досвід, підтверджує, що державне 
регулювання земельних відносин та зокрема ринку земель, як 
каталізатора цих відносин, є невід’ємною частиною суспільних 
відносин стосовно володіння, користування та розпорядження 
основним багатством країни – землею. Державне регулювання 
земельних відносин, як правовий аспект відповідних суспільних 
відносин охоплює значний спектр правових, політичних, 
економічних, аграрних, земельних і інших відносин та масштабами 
свого впливу значно залежить від моделі ринкової економіки.  
 Країни заходу, як і країни з перехідними типами економік, 
маючи схожі проблеми і сфері земельних відносин знаходять державні 
важелі управління і здійснюють послідовну державну політику в галузі 
земельних відносин.  
 Аналогічні тенденції ми бачимо і в наукових працях вчених 
Росії, які пропонують повернутись до державної системи управління 
земельними ресурсами  [4 ]. 

Питання державного регулювання земельних відносин лежить в 
площині земельно-правових відносин, зміст та розмір впливу на 
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функціонування товарно- грошових відносин є результатом еволюції 
суспільних відносин, взагалі та механізму впливу держави на розвиток 
та вдосконалення економіко-правової системи землекористування і 
землевласності, зокрема.  

Закордонний досвід підтверджує, що вироблення науково-
обґрунтованої стратегії державного регулювання земельних відносин 
потребує аналізу еволюції політичних, правових, економічних 
відносин. Розвиток ринку землі в значній мірі залежить від рівня 
розвитку земельних відносин, тому функціонування ринку земель є 
концентрованим виразом рівня розвитку земельних відносин. Отже, 
розвиток ринку земель необхідно розглядати в контексті розвитку 
земельних відносин. 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ 
ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ 

БАРАНІВСЬКИЙ О.  П., кандидат економічних наук,  
докторант  Харківського національного аграрного університету  

ім. В.В.Докучаєва 
 

Концентрація сільськогосподарського виробництва передбачає 
зосередження виробничих ресурсів у крупних сільськогосподарських 
підприємствах з метою збільшення виробництва продукції та 
підвищення економічної ефективності. Світовий досвід розвитку 
аграрного виробництва переконливо свідчить про постійне 
здійснення процесу концентрації виробництва. На жаль, 
реформування аграрного сектора економіки України у 90-х роках  
минулого століття та на початку ХХІ ст. супроводжувалося 
деконцентрацією виробництва, подрібненням крупних 
сільськогосподарських підприємств,  формування великої кількості 
дрібних товаровиробників. Якщо у 1990 р. в Україні налічувалося 
12503 сільськогосподарських підприємств (з урахуванням фермерських 
господарств), то у 2000 р. - 51588, а у 2007 р. – 58387. 

В останні роки процес концентрації сільськогосподарського 
виробництва в Україні знову набирає сили. Так, у 2005 р. у цілому по 
Україні кількість сільськогосподарських підприємств, в яких площа 
використовуваних сільськогосподарських угідь не перевищувала 50 га, 
складала 31349 (54,2 % загальної кількості підприємств). У 2007 р. ці 
показники склали відповідно 30138 та 51,5 %. У той же час питома 
вага сільськогосподарських підприємств із площею використовуваних 
сільськогосподарських угідь понад 2000 га у 2005 р. складала 5,5 %, а 
питома вага земель, які знаходилися в обробітку, – 52,6 %. У 2007 р. ці 
показники склали відповідно 5,1 та 55,0 %. 

Переваги крупнотоварного виробництва полягають у тому, що 
такі підприємства мають більше можливостей для запровадження 
прогресивних технологій виробництва, більш ефективно 
використовують наявну техніку, застосовують прогресивні форми 
організації праці, мають вищу ефективність використання 
сільськогосподарських угідь. 

Функціонування крупнотоварного сільськогосподарського 
виробництва у сучасних умовах нерозривно пов’язане з орендою 
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земель. З одного боку, орендні відносини дають можливість 
перерозподілу використовуваних земель (від неефективних до більш 
ефективних сільгосптоваровиробників), а з іншого – передбачають 
конкуренцію цих виробників за право оренди земельних ділянок, які 
належать приватним власникам. Конкурентоспроможність 
сільськогосподарських підприємств у такому разі визначається 
насамперед розмірами орендної плати, яку вони можуть 
запропонувати власникам земельних часток.  

Варто зазначити, що в Україні механізм встановлення орендної 
плати за землю пов’язаний з нормативною оцінкою землі та згідно з 
Указом Президента України від 13.09.2003 р. № 830 не повинен бути 
менше 1,5 % від грошової оцінки.  У таких умовах підприємства, які 
одержують більше продукції у розрахунку на 1 га використовуваних 
земель, за інших рівних умов можуть більшу частку цієї продукції 
спрямувати на виплату орендної плати за землю, а отже, є більш 
конкурентоспроможними на ринку орендованих земель. 

Проведені нами розрахунки свідчать, що, з одного боку, існує 
досить чітка закономірність до підвищення врожайності основних 
видів сільськогосподарських культур у міру розширення їх посівних 
площ у господарстві, з іншого – відбувається процес концентрації 
виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції. Так, у 
2005 р. кількість сільськогосподарських підприємств, які вирощували 
зернові та зернобобові культури на площі до 50 га, складала у цілому 
по Україні 23970 (55,8 % від загальної їх кількості) і ці підприємства 
одержали 2,5 % валового збору зерна. А 240 підприємств (0,6 % від 
загальної кількості), які вирощували зернові та зернобобові на площі 
понад 3000 га, одержали 13,2 % валового збору зерна.  

У 2007 р. кількість підприємств із площею зернових і 
зернобобових до 50 га зменшилася і склала 20945 (54,8 % від загальної 
кількості), а їх питома вага у загальному валовому зборі зерна 
знизилася до 2,0 %. А кількість підприємств із площею зернових і 
зернобобових понад 3000 га збільшилася до 304 (0,8 %), а їх питома 
вага у загальному валовому зборі зерна склала 20,7 %. Отже, кожну 
п’яту тонну зерна, зібраного в Україні у 2007 р., виробляли 
сільськогосподарські підприємства з площею зернових і 
зернобобових понад 3000 га (середній розмір посівів зернових і 
зернобобових у розрахунку на одне підприємство складав 4816 га). 

Зміну урожайності зернових та зернобобових культур у цілому 
по Україні залежно від площі цих культур, яка припадає на одне 
господарство, характеризують дані таблиці 
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Таблиця 
Залежність урожайності зернових та зернобобових культур в 

Україні  від зібраної площі, яка припадає на одне господарство 
Урожайність, ц/га Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 

Підприємства всього 25,9 23,7 22,3 
З них з площею, га:    
До 50,0 16,7 16,2 11,8 
50,1-100,0 17,8 16,8 13,3 
100,1-250,0 18,7 17,4 14,6 
250,1-500,0 20,4 19,2 17,0 
500,1-1000,0 24,4 22,1 20,3 
1000,1-2000,0 28,0 25,0 23,2 
2000,1-3000,0 30,5 27,6 26,9 
3000,1 і більше 35,8 31,9 32,2 

Джерело – статистичні щорічники Сільське господарство 
України за 2005-2007 рр. 

 
Дуже чітко виявляється закономірність до підвищення 

урожайності зернових і зернобобових зі збільшенням зібраної площі 
цих культур.  

Якщо по сільськогосподарських підприємствах Харківської 
області у 2007 р. середній розмір орендної плати у розрахунку на 1 га 
орендованих земель складав 120 грн, а середня ціна продажу зерна – 
83,82 грн за 1 ц, то для того, щоб заплатити орендну плату за 1 га, 
сільгосптоваровиробникам необхідно було продати приблизно 1,5 ц 
зерна (120 : 83,82). Для сільськогосподарських підприємств із площею 
збирання зернових і зернобобових до 50 га  такий  розмір  орендної 
плати складав 12,7 % від досягнутого рівня врожайності (1,5 : 11,8 х 
100), з площею збирання від 1000 до 2000 га – 6,5 % (1,5 : 23,2 х 100), а 
з площею понад 3000 га – лише 4,7 % (1,5 : 32,2 х 100). Отже, 
сільськогосподарські підприємства з високим рівнем концентрації 
зернового виробництва мають значно більше можливостей для 
підвищення рівня орендної плати за землю і є більш 
конкурентоспроможними на ринку орендованих 
сільськогосподарських угідь.  

Подібні взаємозв’язки між рівнем концентрації, урожайністю та 
конкурентоспроможністю встановлено і по інших культурах. Так, 
сільськогосподарські підприємства України, які вирощували соняшник 
на площі до 50 га, у 2007 р. зібрали з кожного гектара по 8,3 ц насіння, 
на площі понад 3000 га – по 14,4 ц. Сільськогосподарські 
підприємства-виробники цукрових буряків, які вирощували їх на 
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площі до 50 га, у 2007 р. зібрали з кожного гектара в середньому по 
231,9 ц солодких коренів, а підприємства з концентрацією посівів 
понад 2000 га – по 358,3 ц. 

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств стосовно залучення орендованих земель зі зростанням 
рівня концентрації сільськогосподарського виробництва 
підтверджуються і фактичними даними про розміри орендної плати за 
землю у сільськогосподарських підприємствах Харківської області.  
Так, сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю, в 
яких площа використовуваних сільськогосподарських угідь не 
перевищувала 1000 га, у 2007 р. сплачували оренду плату в розмірі 
106,09 грн/га, а в товариствах з площею використовуваних 
сільськогосподарських угідь понад 4000 га – 146,30 грн/га. 

Визнаючи вплив концентрації виробництва на його 
ефективність і конкурентоспроможність сільгосптоваровиробників, 
завжди слід ураховувати той факт, що певному рівню розвитку 
продуктивних сил, інтенсивності та спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва відповідають певні розміри 
підприємств. Іншими словами, економічно обґрунтована концентрація 
виробництва за даних економічних умов має певні межі. Так, якщо 
залежність урожайності зернових і зернобобових від розміру посівних 
площ цих культур на одне господарство у цілому по Україні 
відображає функція У = 13,1 + 8,5Х – 1,0Х2 (У – урожайність зернових 
і зернобобових, ц/га; Х – зібрана площа зернових і зернобобових, 
тис. га), то максимально доцільний рівень концентрації посівів 
зернових і зернобобових у межах одного господарства складає 4,2 тис. 
га. Максимально доцільні розміри концентрації посівів озимих 
зернових у середньому по Україні складають 2,5 тис. га, соняшнику – 
2,3 тис. га, цукрових буряків – 2,1 тис. га. З урахуванням конкретних 
економічних умов кожного регіону оптимальні рівні концентрації 
посівів окремих видів культур дуже істотно варіюють. Наприклад, 
оптимальний рівень концентрації посівних площ озимих зернових 
для Харківської області складає 2,8 тис. га, а для Закарпатської – лише 
500 га.  

Отже, з одного боку оренда сільськогосподарських угідь 
створює передумови для посилення концентрації виробництва 
окремих видів сільськогосподарської продукції, з іншого – 
концентрація виробництва є важливим чинником підвищення 
ефективності виробництва та конкурентоспроможності 
сільськогосподарських товаровиробників на ринку орендованих 
земель. 
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА УМОВ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ 
РАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН: ПРИКЛАД МЕТОДИКИ ВИКОНАННЯ 

БЄСЄДІН  М.О., доктор економічних наук, професор, 
Харківський національний аграрний університет  ім. В.В. 

Докучаєва 
 

Науково-обґрунтованою трансформація земельних відносин в 
будь-яких організаційно-правових формах господарювання може бути 
тоді, коли здійснюється при врахуванні всіх без винятку умов, що 
впливають на отримання найбільш високого соціально-економічного 
ефекту. Ця відома господарникам істина передбачає прийняття на 
основі достовірної інформації рішення і здійснення відповідних дій 
компетентними працівниками.  

Статистико-економічні та розрахункові методи, на жаль, не 
дають змоги визначити якісний рівень відносин, взаємозв’язків, 
взаємодій між суб’єктами господарювання , ринку, права, що можна 
зробити тільки з допомогою експертного оцінювання, яке 
здійснюється підготовленими  для такої ролі працівниками. 
Безперечно, достовірні експертні оцінки будь-якого процесу можна 
отримати лише тоді, коли виконання їх буде здійснювати людина, яка 
бажає особисто для власної користі знати, який якісний стан кожної 
складової підпорядкованого безпосередньо їй процесу. Природно, що 
працівник зі здоровим розумом безпосередньо зацікавлений мати 
найбільш повну якісну картину ситуації, які йому необхідно розв’язати.  

Аналіз чисельних експертних методик оцінювання рівня 
функціонування  того чи іншого  процесу та його складових свідчить, 
що найбільш простою, зрозумілою і дозволяючою визначити, на що 
в першу чергу слід звернути увагу для поліпшення стану є п’ятибальна 
( 5 – відмінно, 4 – добре, 3 – посередньо, 2  - погано, 1 – дуже погано) 
система, яка успішно пройшла багатовікову перевірку в освітній 
системі світу і успішно розширює своє застосування в різних галузях 
народного господарства. Її розуміють і легко використовуються як 
рядові працівники, так і керівники на техніко-технологічному 
(підприємство), управлінському (район, область), інституційному 
(керівництво країни) рівнях. 
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Наш досвід багаторічного використання цієї системи в науковій, 
навчальній, виробничій практиці показав її високу прилаштованість до 
оцінювання ситуацій будь-якого середовища. Вона дає можливість 
препарувати ситуацію до такого рівня деталізації, коли видно, який 
конкретний працівник за що відповідає. 

П’ятибальну оцінку ситуації здійснити працівникові-
професіоналу (експерту) не складає особливих труднощів, так як 
моделюючим органом виступає його мозок. Для управління найбільш 
прийнятною є бальна оцінка, яка дає можливість різноманітні і часто 
несумірні величини звести до зрозумілих і сумірних. Оцінки 
виставляються у відповідь на запитання „У якій мірі додержуються 
вимоги...?, „Який рівень додержання нормативів...?”. В нашому 
випадкові „5” (відмінно) ставилась при умові, коли повністю 
виконувалися всі необхідні вимоги, „4” (добрі) – при незначних 
відхиленнях, „3” (посередньо) – при помітних відхиленнях, „2” 
(погано) -  при суттєвих відхиленнях, „1” (дуже погано) при дуже 
суттєвих відхиленнях. 

Дослідженнями автора визначено, що така оцінка для прийняття 
організаційно-управлінських рішень в 6-8 разів скорочує витрати часу 
в порівнянні з експериментальними способами при достатній 
точності. На кожному з попередніх Конгресів економістів-аграрників 
України він робив повідомлення (з публікаціями) по рішенню питань, 
які розглядалися, з допомогою оцінок ситуаційного підходу. Для 
успішного примінення оцінно-ситуаційного підходу в навчальній, 
науковій та виробничій діяльності, крім наукових публікацій, видані 
практикуми (Бєсєдін М.О. Основи менеджменту. Харків: 
агроуніверситет ім. В.В. Докучаєва, 2000. – 159 с.; Аграрний 
менеджмент. Х.,2002. – 160 с.), підручник (з грифом Міносвіти) 
Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід. – К.: ЦНЛ, 2005. - 
496 с. 

В даному повідомленні висвітлюється досвід оцінки умов 
виробництва на прикладі сільгосппідприємства з метою врахування 
впливу на трансформацію земельних відносин. 

В спеціальній таблиці (табл. 1) розробляються показники умов 
виробництва, оцінка їх якості, питома вага суб’єктивних  та 
об’єктивних факторів, абсолютні та відносні їх значення. Оцінювання 
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може здійснюватися  двома способами. Перший, коли її виконують 
два незалежних експерта, другий – коли виконує один експерт, 
користуючись при визначенні оцінки так званим психологічним 
терміном „внутріособистий конфлікт”. Тобто, коли по тому 
показникові, якій оцінюється, експерт затрудняється ставить 
однозначну оцінку: його  рішення коливається між 5 та 4,4 та 3, 3 та 2, 
2 та 1. Такий стан фіксується. Перша оцінка прирівнюється до оцінки 
першого, друга – до другого експерта. 

Такий оціночний підхід, якщо немає можливості залучати 
одночасно двох незалежних експертів, не протиріче науковості, якщо 
оцінювання роблять досвідчені, компетентні, порядні працівники. 

В обох випадках використовується наведена формула 
визначення точності оцінки ( xS ), яка не повинна перевищувати 0,500 
бала, що доведено дослідженнями автора. Слід пам’ятати, що всі 
розрахунки ведуться по оцінках першого експерта. Оцінка другого 
експерта використовується тільки для визначення точності. При 
визначенні долі суб’єктивних і об’єктивних факторів (табл. 1) оцінки 
двох експертів у відсотках використані для визначення середнього 
рівня. Питому вагу впливу суб’єктивних факторів визначають з 
використанням стовідсоткової шкали.  

Після виконання оцінювання, фіксації отриманих даних в макеті 
табл. 1, опрацювання їх, створюється табл. 2, в якій вираховуються 
середня оцінка, коефіцієнт якості, питома вага відмінних, добрих, 
посередніх, поганих та дуже поганих оцінок. 

Для більш конкретної характеристики впливу якості умов 
виробництва, об’єктивних і суб’єктивних факторів складається табл. 3. 

Наведені в тексті абсолютні та відносні дані, графічне 
зображення якісного стану умов виробництва дає можливість більш 
обґрунтовано підійти до вирішення питань трансформації земельних 
відносин при будь-яких формах господарювання, включаючи ринкові. 
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1. Якість землекористування господарства 
2. Забезпеченість дорогами  
3. Забезпеченість засобами виробництва 
4. Технічний стан засобів виробництва 
5. Забезпеченість персоналом 
6. Кваліфікація персоналу  
7. Стимулювання персоналу  
8. Рівень розуміння трансформації  
земельних відносин  
9. Умови роботи   
10. Ефективність використання  
11. Особлива увага  

Рис. Якість умов виробництва при трансформації земельних відносин на підприємстві в 2008 році    
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Підсумкова інформація якості умов функціонування 
підприємства на момент трансформації земельних відносин 

 

Вплив факторів, % 
№ 
пп Назва розділів 

Рівень 
дотримання 
необхідних 
вимог, % 

суб’єктивних об’єктивних 

1 
Якість 
землекористування 
господарства 

83 14 86 

2 Забезпеченість 
дорогами 67 48 52 

3 
Забезпеченість 
засобами 
виробництва 

60 53 47 

4 
Технічний стан 
засобів 
виробництва 

60 44 56 

5 Забезпеченість 
персоналом 80 55 45 

6 Кваліфікація 
персоналу 60 70 30 

7 Стимулювання 
персоналу 33 53 47 

8 

Рівень розуміння 
трансформації 
земельних 
відносин за 
ринкових умов 

30 57 43 

9 Умови роботи 76 48 52 

10 

Ефективність 
використання 
землі та засобів 
виробництва 

63 66 34 

11 Особлива увага 65 65 35 
 В середньому 62 52 48 
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Фіксація, опрацювання оціночних даних може бути виконана як 

з застосуванням традиційних ручних, так і комп’ютерних засобів. 

Головним є те, що оперативно визначається на що в першу чергу слід 

звернути увагу для здійснення найбільш раціональної трансформації в 

порівняно короткий термін без суттєвих витрат. Запровадити оцінно-

ситуаційний підхід можна на будь-якому рівні управління, починаючи 

від робочого місця рядового робітника до сфери діяльності керівника 

підприємства, регіону, країни.  

В цілому можна заключити, що експертна оцінка є доступним 

кожному інструментом визначення якісних параметрів діяльності, 

дозволяє отримати інформацію, яка суттєво доповнює статистико-

економічну, полегшує прийняття більш обґрунтованих рішень. У 

вивченому господарстві необхідні вимоги при експертному  

оцінюванні виконувалися лише на 62 % з коливанням від 83 % – за 

якість землекористування до 30 % - за рівень розуміння трансформації 

земельних відносин за ринкових умов. 8 % показників, які 

кваліфікувалися, отримали відмінні, 21 % - добрі, 47 % - посередні, 15 

% - погані і 9 % дуже погані оцінки. На результати впливало 52 % 

суб’єктивних і 48 % об’єктивних факторів. Точність оцінювання була в 

межах допустимої. Отримана інформація дозволяє визначити з чого в 

першу чергу слід починати поліпшення. 
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РОЗМІР ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК СКАДОВА 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПИСАРЕНКО В. В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри 
маркетингу Полтавська державна аграрна академія 

Суспільне виробництво базується на використанні природних 
ресурсів, які є не чим іншим, як елементами природи, які 
використовуються як джерело засобів існування людського суспільства. 
Серед матеріальних умов, необхідних для життя і виробничої 
діяльності населення, земля займає особливе місце. Вона зі своїми 
ґрунтами, надрами, лісами, водними екосистемами, в наслідок 
прикладання до неї живої і уречевленої праці, стає основною 
продуктивною силою. 

В Полтавській області здійснено роздержавлення 
сільськогосподарських підприємств, переважна більшість земель 
сільськогосподарського призначення передана у приватну власність 
трудівникам села, формуються нові організаційно-правові структури 
ринкового типу, створюються умови для розвитку 
конкурентоспроможного агропромислового виробництва. Проте, 
внаслідок нерішучих дій центральних органів влади щодо формування 
законодавчо-нормативної бази поетапного освоєння ринкових 
відносин, слабо обґрунтованого визначення шляхів і методів 
трансформації аграрного виробництва, різкого послаблення 
державного управління розвитком агропромислового комплексу, 
порушення диспаритету цін на сільськогосподарську і промислову 
продукцію, поки що не вдалося досягти очікуваного нарощування 
виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення 
ефективності галузі. Набуло стійкої тенденції зниження обсягів 
аграрного виробництва, руйнування матеріально-ресурсного 
потенціалу, погіршення фінансового стану сільськогосподарських 
товаровиробників. 

В сучасних ринкових умовах господарювання з метою 
підвищення ефективності кожне сільськогосподарське підприємство 
повинно досягти нетільки запланованого обсягу валової і товарної 
продукції, але й відшкодувати втрати на її виробництво, одержати 
прибуток. Цього можна досягти за рахунок правильного вибору 
розміру господарства, вибору організаційно правової форми 
господарювання, адаптації до ринкового середовища. 

При виконанні науково-дослідної роботи були досліджені 
сільськогосподарські підприємства трьох районів Полтавської області: 
Миргородського, Глобинського і Котелевського. В цілому 
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дослідженнями були охоплені 52 господарства різних форм власності, 
це товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські 
виробничі кооперативи, приватні та державні підприємства. 
Проведено аналіз використання сільськогосподарських угідь. 

Площа сільськогосподарських угідь в виділених агро 
формуваннях займає від 170 га до 16241. Значний діапазон коливань і 
в кількості виробленої валової продукції на 100 га 
сільськогосподарських угідь від 46,3 до 358,4 тис.грн. Про гірше 
використання ресурсного потенціалу дрібними підприємствами 
свідчить групування сільськогосподарських товаровиробників за 
розмірами земельних угідь (табл. 1). 

Таблиця 1 
Групування сільськогосподарських підприємств Полтавської 

області за розмірами сільськогосподарських угідь, 2007р. 
 

Усього підприємств 
Групи 

підприємств одиниць 
у % до 

загальної 
кількості 

Виробництво валової 
продукції з 

розрахунку на 100 га 
с.-г. угідь, тис.грн. 

Всього 52 100 143 
у т.ч.: з площею 
с.-г. угідь    
до 1000 7 13,5 81 
від 1001 до 2000 13 25,0 138 
від 2001 до 3000 13 25,0 123 
від 3001 до 4000 7 13,5 181 
від 4001 до 5000 4 7,6 162 
понад 5000 8 15,4 194 

 
Розрахунки показують, що в групах дрібних виробників 

ресурсний потенціал використовується в 2,0-2,4 рази гірше, ніж у 
підприємствах з площею сільськогосподарських угідь понад 3000га. 
Згідно статистичних даних серед діючих підприємств такий розмір с.-
г. угідь у 112-ти або 10,5% господарств і ними використовується 47,7% 
від загальної площі с.-г. угідь Полтавської області 582,9тис.га, що в 
розрахунку на 1 господарство становить 5204 га. (рис. 1) 
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Рис. 1 Залежність питомого обсягу валової продукції (в розрахунку 
на 100га сільськогосподарських угідь) від розміру 

землекористування підприємств Полтавської області, 2007р. 

Аналіз по окремих групах виробників свідчить про наступне: 
найбільш ефективно сільськогосподарські угіддя використовуються в 
сільськогосподарських кооперативах, де, незважаючи на зменшення 
площі сільськогосподарських угідь на 3% загальне виробництво валової 
продукції зросло на 26 % завдяки збільшенню на 30 % виробництва 
валової продукції в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. 

В приватних підприємствах площі угідь залишились майже 
незмінними, а виробництво валової продукції зросло на 3 % завдяки 
росту виходу валової продукції з 1 га сільськогосподарських угідь на 3 %. 
В групі ТОВ збільшення виробництва валової продукції на 4 % 
відбулося за рахунок збільшення площ сільськогосподарських угідь на 
12 %, але виробництво валової продукції на 1 га 
сільськогосподарських угідь знизилось на 7 %. В групі 
сільськогосподарських виробничих кооперативів найвищий показник 
виробництва валової продукції на 1 га сільськогосподарських угідь 
(2,43 тис. грн.) в порівнянні з приватними підприємствами і 
товариствами з обмеженою відповідальністю. 

Таким чином, проведений аналіз господарської діяльності 
аграрних підприємств Полтавської області за 2007 р. свідчить про 
відносно більшу ефективність використання земельних ресурсів в 
господарствах з площею сільськогосподарських угідь понад 3000 га., з 
організаційно-правовою формою –– сільськогосподарський 
виробничий кооперативів. 
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МАШИННО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СТАНЦІЇ В УКРАЇНІ: 
ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ 

ПЕТРОВ В.М., кандидат економічних наук, доцент, 
Харківський національний аграрний університет   

ім. В.В. Докучаєва 
 

Відновлення матеріально-технічної бази агропромислового 
комплексу України потребує залучення великих обсягів фінансових 
ресурсів. За розрахунками науковців для відтворення технологічного 
обладнання АПК і підтримання його технічної готовності на рівні, 
більшому за 90 %, необхідно (за цінами першої половини 2008 р.) 
щорічно майже 24 млрд грн. Інвестиційна спроможність вітчизняних 
агропідприємств формується з трьох основних джерел: амортизаційні 
відрахування, частина прибутку і сторонні інвестиції. Однак за 
залишкової балансової вартості основних засобів менше 11 млрд грн 
та нормативі амортизаційних відрахувань 15 %, щорічному прибутку 
сільського господарства близько 4 млрд грн і державній підтримці 
сільгоспвиробників з придбання техніки в обсягах, менших 1 млрд 
грн, максимально можлива фінансова спроможність галузі від потреби 
не перевищує 30 % [1]. 

Основною метою технічної політики в аграрній сфері у будь-
якій країні є створення такої матеріально-технічної бази, яка б давала 
можливість одержувати конкурентоспроможну продукцію 
рослинництва і тваринництва. В Україні скорочення технічного 
потенціалу негативним чином позначається не тільки на обсягах, а й 
на ефективності сільськогосподарського виробництва, перш за все 
через значне погіршення і примітивізацію технологій вирощування 
сільгоспкультур. Товаровиробники з-за нестачі і незадовільного стану 
техніки не виконують багатьох технологічних вимог, суттєво 
спрощують технології вирощування культур і несуть при цьому певні 
економічні втрати. В залежності від умов кожного господарства 
величини цих втрат можуть бути суттєвими. На наш погляд, саме 
технічна і технологічна деградація і відсталість переважної більшості 
вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції є на сьогодні 
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головними факторами, що стримують розвиток аграрного 
виробництва та підвищення його конкурентоспроможності на 
світовому ринку. 

У сучасних складних умовах господарювання надзвичайно 
гостро постають проблеми ефективного використання наявного 
машинно-тракторного парку господарств і створення умов для 
найбільш повного та інтенсивного використання тієї обмеженої 
кількості сучасних високо продуктивних засобів механізації (у тому 
числі іноземного виробництва), які все ж таки надходять в аграрний 
сектор. 

При вкрай обмежених фінансових можливостях вітчизняної 
аграрної сфери максимально можливі обсяги інвестиційних ресурсів 
необхідно використовувати на придбання першокласної сучасної 
сільськогосподарської техніки світового рівня у суворій технологічний 
комплексній ув’язці, що забезпечує комплексну механізацію 
виробничих процесів. Тільки такий підхід гарантує продовольчу 
безпеку України. 

Сьогодні не менш важливо (як і на першому етапі вітчизняної 
«тракторизації»), не розпорошувати техніку по усім 
сільськогосподарським суб’єктам господарювання (підприємствам та їх 
внутрішньогосподарським виробничим підрозділам), а концентрувати 
у міжгосподарських організаційних формуваннях (структурах) за 
типом машинно-технологічних станцій. Певні позитивні «паростки» 
такої практики у країні вже є, саме «паростки», бо в них ще не вистачає 
головного – детального наукового технічного, технологічного, 
економічного, організаційного обґрунтування та ув’язки. Але навіть за 
їх відсутності виконання розосередженими технічними засобами 
окремих комплексів польових робіт у багатьох регіонах країни дає 
позитивні результати. 

В машинно-технологічних станціях в порівнянні з 
господарствами більш ефективно використовуються кредитні ресурси, 
адже відомо, що капітал неохоче інвестують у сільське господарство 
внаслідок повільного обертання, довгого циклу відтворення та інших 
причин. У певній мірі відпрацьована схема повернення кредитів в 
МТС дозволяє залучати додаткові грошові кошти в АПК. На 
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сьогоднішній день практично всі інвестиційні проекти, що 
здійснюються в Україні і які стосуються підвищення рівня механізації 
сільського господарства, пов’язані з МТС. 

Концентрація в машинно-технологічних станціях 
високопродуктивної сільськогосподарської техніки, високий 
професійний рівень спеціалістів і механізаторів, краща організація 
праці дозволяють оперативно на великих площах і з набагато 
меншими початковими витратами освоювати апробовані у даному 
регіоні прогресивні технологічні рішення і застосовувати їх у процесі 
виконання замовлених послуг. З метою активного впровадження у 
роботу МТС інноваційної складової, доцільним є формування в їх 
виробничій структурі сучасної технологічної бази з проектування 
адаптивних ландшафтних технологій виробництва продукції 
рослинництва, оснащення її крім техніки також іншими засобами 
інтенсифікації - насінням, хімічними засобами захисту рослин, 
добривами. 

Структура машинно-технологічних станцій, характер їх послуг 
повинні бути підпорядковані одній меті – отриманню максимального 
прибутку сільськогосподарськими товаровиробниками. При цьому і 
самі МТС повинні мати певний прибуток від надання послуг з метою 
забезпечення власного розширеного відтворення. 

Функціонування МТС ґрунтується на принципах, які 
забезпечують пріоритет сільськогосподарських підприємств у 
відносинах, зростання попиту на послуги, стійкий розвиток. 
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ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК – ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 

ЛИТВИНОВ А. І.,  кандидат економічних наук,  доцент кафедри 
Харківського національного технічного університету сільського 

господарства  імені Петра Василенка 
 

Питання створення земельного банку в Україні не є новим. 
Верховна Рада України вже намагалась вирішити це питання у 2005 
році. Але позитивного рішення з питання створення земельного банку 
ще й досі не прийнято. Хоча останнім часом це питання стало ще 
більш актуальним. Зазначимо лише найголовніші передумови до 
цього: 

- ринок іпотечного кредитування наразі обмежений 
комерційною та житловою нерухомістю, іпотечне 
кредитування під заставу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення взагалі відсутнє; 

- норма прибутку в сільськогосподарській сфері народного 
господарства є нижчою аніж в інших сферах, чому є 
об’єктивні передумови, зокрема уповільнений у порівнянні із 
ними строк обертання капіталу; 

- відсутні ефективні механізми щодо повернення земельних 
ділянок в державну власність, в тому числі на умовах викупу та 
для подальшого їх надання у власність та користування 
громадян України з метою забезпечення їх конституційних 
прав. 

Важливим завданням земельного банку має стати забезпечення 
ефективного функціонування ринку землі та забезпечення 
гарантування громадянам України їх конституційних прав, пов’язаних 
із землею. Це можливо лише тоді, коли земельний банк буде 
державним. 

Нагадаємо, що зараз в Україні діє мораторій на купівлю-продаж 
землі сільськогосподарського призначення. Ми вважаємо за доцільне 
зняття цього мораторію здійснити лише після створення земельного 
банку, який серед інших, має взяти на себе функцію гарантування 
селянам – власникам земельних ділянок можливості отримання 
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справедливої вартості своїх ділянок в разі їх продажу. Це має бути 
забезпечено через викуп державним земельним банком ділянок за їх 
нормативною вартістю у випадках, коли вона буде нижчою за 
ринковий рівень цін. Це надасть більш глибокого економічного змісту 
методикам нормативної оцінки землі, яка, до речі, вже 
використовується з метою обчислення розміру земельного податку та 
орендної плати за землю. Тому встановлення її в якості орієнтиру при 
викупі землі державою виступає послідовним і логічним кроком.  

Отже, створення земельного банку в України є необхідним і 
такий банк має бути державним. Основними функціями такого банку 
мають стати: 

- іпотечне кредитування під заставу земельних ділянок сільсько-
господарського призначення; 

- продаж земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, що знаходяться у власності держави, в тому 
числі продаж на умовах кредиту та лізингу; 

- викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
за нормативною вартістю у випадках, коли вона перевищує 
ринкову; 

- передача викуплених земельних ділянок відповідним 
державним органам (на оплатній основі) для формування 
земельних резервів, передачі громадянам з метою 
забезпечення їх конституційних прав, тощо. 

Таким чином, державний земельний банк має стати агентом 
держави з питань купівлі і продажу землі, в тому числі – 
сільськогосподарської та забезпечити підтримку рівня цін на 
сільськогосподарську землю на рівні не нижче за нормативний. 

Саме через земельний банк має здійснюватись залучення 
сільськогосподарської землі до ринкового обороту, її перетворення у 
дійсно ринковий актив. При цьому повинен бути забезпечений захист 
земельних інтересів селян – товаровиробників. 
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ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ У 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

АЛЕКСАНДРОВА  А.І., канд. екон. наук, Харківський 
національний аграрний університет  ім. В.В. Докучаєва 

 
Одним із принципових положень аграрної політики є 

сприяння розвитку фермерства, підвищення функціонування в 
ринкових умовах, визначення основних напрямів його становлення, 
розширення розмірів господарств. 

Тому однією з основних проблем становлення і розвитку 
фермерських господарств залишається забезпеченість їх землею. 
Основними факторами, які істотно впливають на розвиток 
фермерства і вибір напрямку їх виробничої діяльності, є рівень та 
строки забезпечення їх земельними, трудовими, фінансовими і 
матеріально-технічними ресурсами. 

У світі чітко сформувалася тенденція до укрупнення 
фермерських господарств за рахунок ліквідації та банкрутства дрібних 
ферм. Але в нашій країні будь-який перерозподіл земель шляхом 
установлення оптимальних або конкурентоспроможних розмірів 
фермерських господарств негативно сприймався більшою частиною 
селянства. 

На сучасному етапі розвитку фермерства головним засобом 
розподілу земель і оптимізації розмірів землекористування виступають 
орендні відносини. Але на шляху їх розвитку виникає ціла низка 
проблем, які фермери можуть вирішити лише при підтримці 
відповідних державних органів. 

Деякі опоненти фермеризації та оптимізації розмірів 
землекористування фермерських господарств у сучасних умовах 
стверджують, що зі збільшенням розміру площ землекористування 
врожайність сільськогосподарських культур зменшується у зв’язку з їх 
низькою технічною забезпеченістю; дехто дає аналіз досягнень 
кращих виробничих результатів за рахунок більших розмірів власного 
господарювання. 

Цим питанням присвячені наукові дослідження 
П.І. Гайдуцького, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, П.М. Макаренка, 
С.І. Мельника, О.М. Онищенка, Р.В. Пікуса, П.Т. Саблука, 
М.Ф. Соловйова, М.М. Федорова та інших. 
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Аналіз сучасного стану розвитку й умов функціонування 
фермерських господарств в Україні дає підставу стверджувати, що 
вони вже існують як одна з організаційно-правових форм 
господарювання, які створюють багатоукладність аграрного сектора. 
Завданням розвитку фермерських господарств є зміни організації 
виробництва, що забезпечить підвищення економічної ефективності 
функціонування фермерських господарств в період економічної кризи 
будуть стримувати спад виробництва продукції в усіх категоріях 
господарств. В аграрному секторі Харківської області продовжується 
структурна перебудова земельних ресурсів за землевласниками та 
землекористувачами, до числа яких відносяться сільськогосподарські 
підприємства різних форм господарювання та господарства 
населення. 

Харківська область має значний потенціал для розвитку 
сільського господарства – 2,4 млн га сільськогосподарських угідь, з них 
2 млн га – розорані землі (після Одеської та Дніпропетровської 
областей це найбільша площа в країні). На долю фермерських 
господарств припадає 5,4 % орних земель. 

На початку 2008 р. в області налічувалось 1 244 фермерських 
господарств загальною земельною площею 236,7 тис. га, з них 
орендовано 193,7 тис. га (81,8 %). Спостерігається тенденція до 
незначного зменшення їх кількості по області, хоча ще до 2003 р. 
фермерство з року в рік зростало. Для порівняння зазначимо, що з 
2007 р. кількість господарств зменшилася на 56, а з 2003 р. – на 162. За 
2007 р. в області було створено 29 господарств, тоді як ліквідовано 51; 
коефіцієнт ліквідації (на 100 новостворених) становив 175,9 (у 
попередньому році – 138,5). Серед районів області найвищий 
коефіцієнт ліквідації мають Богодухівський та Печенізький райони, де 
впродовж року ліквідовано відповідно шість та чотири господарства, а 
створено лише два та одне. 

З моменту заснування фермерства в регіоні збереглася 
тенденція до концентрації земель у цьому секторі господарювання. У 
90-х роках у середньому на одне господарство припадало по 31,2–
44,2 га сільськогосподарських угідь. Унаслідок аграрної реформи 
розміри землекористування фермерів відчутно розширилися за 
рахунок орендних земель, незважаючи на зменшення кількості 
фермерських господарств. У 2004–2007 рр. площа їх 
сільськогосподарських угідь становила 206,2–216,9 тис. га, або по 
155,2–174,4 га в середньому на одне господарство, що більше ніж у 3,8 
раза перевищує показник 1999 р. 
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У групуванні господарств за розміром земельних площ 
найбільшу питому вагу до загальної кількості господарств (40,4 %) 
займає група з площею сільськогосподарських угідь від 20,1 до 50 га, 
дещо менший відсоток – 15,3 % складає група з площею від 100,1 до 
500 га та 13,3 % – від 50,1 до 100 га. Найменшу ж групу формують 
господарства з площею до 3 га (1,1 %), а 80 фермерських господарств 
(6,2 %) не мають сільськогосподарських угідь взагалі. Провідною 
галуззю аграрної сфери фермерства є рослинництво, питома вага 
якого в загальному обсязі валової продукції, виробленої фермерами у 
2007 р., становила близько 93 %. Тваринництво є більш 
трудомісткісткою галуззю, що потребує не лише значних витрат 
коштів праці, але й спеціалізованих приміщень, кормосховищ, іншої 
техніки протягом усього календарного року, що робить його мало 
поширеним серед фермерів області. 

Проте для створення раціональних за розмірами господарств 
фермери можуть додатково орендувати земельні ділянки, розмір яких 
визначається угодою оренди. Для аграрного сектора області 
вдосконалювання оренди є досить вагомим і перспективним 
напрямком розвитку земельних відносин. Саме завдяки оренді 
земельних ділянок окремі власники  мають можливість розширити 
свої землеволодіння і сконцентрувати продуктивні угіддя в руках 
активної частки населення. 

Спрощуючи процес розширення земельних ділянок, орендні 
відносини забезпечують умови для гнучкого регулювання розмірів 
землекористування, організаційної структури, підйому та ефективного 
розвитку виробництва. Тому не дивно, що кількість орендованих 
фермерськими господарствами земель щороку збільшується. Таким 
чином фермери прагнуть довести розмір власного господарства до 
оптимального. 

Вибіркове обстеження фермерських господарств (621 
господарство) показало, що близько 70 % земельної площі у 
розпорядженні фермерів є орендованою. Найбільшу частку 
орендованих земель у загальній земельній площі фермерських 
господарств мають господарства Борівського, Вовчанського, 
Зміївського, Краснокутського та Печенізького районів. Але аналіз 
обстежених господарств показав, що землі орендують як малоземельні, 
так і господарства, які вже мають значні площі. Фермери, у яких є 
достатня кількість сільськогосподарської техніки та матеріальних 
ресурсів, можуть дозволити собі орендувати навіть понад 2,5 тис. га. 
Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 
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необхідно використовувати досвід розвинутих країн з рентабельним 
веденням сільського господарства, які не тільки забезпечують власні 
потреби в продовольчих ресурсах, але і являються основними 
експортерами продукції аграрного сектора. 

А успішний розвиток фермерського сектора країни сприятиме 
зростанню економіки в цілому. Зросте попит сільськогосподарських 
підприємств на машини і обладнання, добрива і пестициди та іншу 
промислову продукцію. Збільшиться обсяг сільськогосподарської 
продукції, що дозволить завойовувати нові ринки збуту, а країна 
потрапить в лігу експортерів сільськогосподарських товарів. 

Проблема малих форм господарювання на селі настільки 
складна і суперечлива, що ствердження і прогнози є досить 
приблизними. Необхідно запроваджувати комплексний підхід щодо 
розвитку фермерства, ураховуючи не тільки економічні, а й соціально-
психологічні, моральні та інші відносини. 

Таким чином можна зробити висновок, що розвиток аграрних 
підприємств на базі орендних відносин визначено законодавством, де 
кожний власник сам визначає користуватися належним йому майном і 
розпоряджатися ним, в тому числі шляхом передачі в оренду. В нашій 
країні запровадження оренди землі відіграло позитивну роль в 
розвитку всіх новостворених агроформувань, особливо при створенні 
фермерських господарств. 

Аналіз фермерських господарств Харківської області свідчить, 
що ця форма господарювання зайняла гідне місце серед 
сільськогосподарських товаровиробників і має всі перспективи для 
успішного розвитку, а більша частина їх є рентабельною. Фермерські 
господарства області виробляють значні обсяги сільськогосподарської 
продукції для внутрішніх потреб населення, сировину для переробних 
підприємств. Але для інтенсивного розвитку все ще потребують 
подальшої державної підтримки в напрямку знижок, дотацій, кредитів 
тощо. У процесі розвитку фермерства необхідно максимально 
використовувати досвід країн з розвинутою економікою, враховуючи 
не тільки досягнення, а й помилки, прорахунки та пристосовуючи цей 
досвід до місцевих умов. 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 

КОНТЕКСТІ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

КОШКАЛДА І.В., доцент, Харківський національний аграрний 
університет ім.В.В.Докучаєва 

 

В Україні склалася досить критична ситуація в аграрному 
землекористуванні. Земельні ресурси прискореними темпами 
деградують й виснажуються, при цьому не виробляється необхідна 
кількість продовольства. Тому виникає нагальна потреба розроблення 
і застосування таких заходів еколого-економічної системи 
землеробства та земельних відносин, за яких підвищення урожайності 
відбувалося б за умов збереження і відтворення земельних ресурсів, 
підтримання в них екологічної рівноваги. 

Оцінка відтворення земельних ресурсів аграрного сектора 
базується на комплексі різноманітних показників: урожайність, бонітет 
ґрунтів, крутизна схилів, фінансові результати використання земель, 
віддаленість від населених пунктів, від споживача та ін. Разом з тим, 
найважливішою складовою, яку доцільно і потрібно враховувати при 
встановленні цінності земельних ресурсів, є їхня екологічна 
достатність. Показники достатності екології земельних ресурсів 
сільського господарства, значною мірою, залежать від дій людського 
фактору, що взаємодіє і впливає на складові природи. Саме людина, її 
розум, знання або незнання є головним лейтмотивом раніше 
існуючих, сучасних і майбутніх змін стану природного світу, екології, 
захисту довкілля тощо [1]. 

Екологічний стан сільськогосподарських угідь оцінюють, 
перш за все за рівнем родючості ґрунтів, який обумовлює 
продуктивність земель та їх господарську значимість. 

Найголовнішою специфічною властивістю землі, що 
відрізняє її від інших засобів виробництва, є родючість ґрунту, 
розуміння економічного змісту якої має велике значення для 
вирішення комплексу проблем раціонального використання землі та 
земельних відносин. За класичним визначенням родючість ґрунтів – 
здатність землі, її верхнього шару забезпечувати певний урожай 
сільськогосподарських культур [2, с. 15]. Тобто родючість – це 
здатність ґрунту нагромаджувати та утримувати вологу, кисень й 
поживні речовини і трансформувати їх в доступній для рослин формі. 
Постійна мінливість цих факторів безпосередньо позначається на 
рівні родючості. 

В результаті останніх досліджень вміст гумусу в ґрунтах 
Харківської області в середньому за період з 1882 по 2002 рік знизився 
майже в два рази, а саме з 7,0% до 4,3%, що може призвести до 
погіршення фізичних та хімічних властивостей ґрунту. Показник 
рухомих форм фосфору збільшився з 72 мг/кг ґрунту до 104 мг/кг 
ґрунту. Це явище позитивне, так як його фактичне значення 
знаходиться в межах від середнього до підвищеного (по методу 
Чірікова), для наших ґрунтів (100 - 200 мг/кг). Така зміна обумовлена 
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застосуванням фосфорних добрив у кількості, яка забезпечує 
позитивний баланс. Показник рухомих форм калію зменшився з 123 
мг/кг ґрунту до 116 мг/кг ґрунту, такий вміст калію не лімітує 
величину врожаю, але може впливати на якість продукції. Показник 
кислотності ґрунтів по області залишився незмінним - 6,0 і 
знаходиться в межах оптимального [3]. Тобто дане обстеження дає всі 
підстави зробити висновок, що родючість ґрунту погіршується. 

Відповідно до Програми розвитку земельних відносин у 
Харківській області на 2001-2008 роки сільськогосподарське освоєння 
України складає 69,4%, а розораність території – 59,6% у Харківській 
області ці показники відповідно складають 77,1% і 68,8%. Освоєння 
земельних ресурсів країн Європи складає в середньому 53%-65%, а 
розораність території – 26%-30% (табл.1). 

Наслідком високого господарського освоєння земельного 
фонду, без належних заходів щодо його охорони та відтворення як 
виробничого ресурсу й важливої складової навколишнього 
природного середовища, є прогресуюча деградація земель, що 
створює загрозу продовольчій безпеці. Дане становище обумовлено 
такими основними причинами: тривала відсутність реального 
власника, невдала стратегія максимального залучення земель до 
обробітку, недосконалі техніка і технологія обробітку землі та 
виробництва сільськогосподарської продукції, невиважена цінова 
політика, недотримання науково обґрунтованих систем ведення 
землеробства і, зокрема, повсюдне недотримання сівозмін, внесення 
недостатньої кількості органічних добрив, низький науково-технічний 
рівень проектування, будівництва та експлуатації меліоративних 
систем, недосконала система використання і внесення добрив і 
невиконання природоохоронних, комплексно-меліоративних, 
протиерозійних і інших заходів. 

Таблиця 1 
Використання земельного фонду в Харківській області, Україні та 

деяких країнах світу 

Область, 
країна 

Всього 
земель, 
млн.га 

С.-г. 
освоєння 
території, 

% 

Розораність 
території, 

% 

Розораність 
с.-г. угідь % 

Харківська 3,1 77,1 68,8 80,6 
Україна 60,4 69,4 59,6 85,9 
Росія 1707,5 12,9 7,8 60,6 
США 936,4 45,6 19,8 43,5 
Канада 997,1 7,4 4,6 61,9 
Франція 55,2 53,0 32,1 60,6 
Польща 32,3 57,9 44,3 76,5 
Англія 24,5 69,8 24,1 34,5 
Німеччина 35,7 48,5 33,1 68,2 
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Залишається стабільною негативна тенденція основних 
характеристик ґрунтів, а саме – зменшується вміст гумусу, 
підвищуються кислотність і засоленість і прогресує еродованість 
земельних угідь. Бажання отримати високі врожаї, незважаючи на 
екологічний стан ґрунтів і довкілля призвели до загальної еколого-
економічної кризи. 

Проведений у 2007 р. моніторинг земель у Харківській області 
свідчить про негативні тенденції: відмічається збільшення засолених, 
кислих, еродованих площ земель. Серед 2259,5 тис. га 
сільськогосподарських угідь 6,2% засолених вторинно, 6,5% 
солонцюватих, 0,1% осолоділих, 32,9% кислих, 0,6% перезволожених, 
2,2% заболочених, 52,8% підданих ерозії (табл. 2). 

На сучасному етапі для поліпшення екологічної ситуації 
стратегія системи сільськогосподарського природокористування має 
передбачати: забезпечення розширеного відтворення родючості 
ґрунтів шляхом формування та реалізації системи ґрунтозахисних 
природоохоронних заходів (боротьба з ерозією ґрунтів, застосування 
органічних добрив, культуртехнічна меліорація, мінімізація 
техногенного впливу на ґрунти, ґрунтозахисні технології, біологічні 
методи захисту рослин тощо); підтримання сприятливого 
екологічного середовища та умов для праці сільського населення. 

Враховуючи вищевикладене, ми пропонуємо проводити 
агрохімічне обстеження ділянки, яке характеризує стан родючості 
ґрунтів і ступінь їхнього забруднення. 

 

Таблиця 2. 
Загальна характеристика сільськогосподарських угідь за 

якісним станом ґрунтів 

Показники Площа, тис.га У % до площі с.-г. 
угідь 

Обслідувана площа с.-г. угідь 2259,5 100,0 
Засолені у т.ч. вторинно 139,9 6,2 
Солонцюваті 147,2 6,5 
З солонцевим комплексом 4,4 0,2 
Осолоділі 1,6 0,1 
Кислі 743,0 32,9 
Перезволожені 13,7 0,6 
Заболочені 48,6 2,2 
Піддані ерозії, всього 1192,5 52,8 
у т.ч. водній 1121,8 49,6 
вітровій 70,7 3,1 
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Нами розроблено проект форми еколого-агрохімічної 

характеристики земельної ділянки, який на нашу думку, може бути 
додатком до договору на право купівлі-продажу чи оренди земельної 
ділянки. У цій формі зосереджені основні агрохімічні показники, які 
характеризують стан ґрунту, а саме: вміст в орному шарі гумусу, 
рухомого фосфору, обмінного калію; ступінь кислотності; агрохімічна 
і еколого-агрохімічна оцінки. В довершення до цих показників 
виконавець в кінці обстеження зробить висновок про стан ґрунту, 
який буде зрозумілим людині, навіть якщо у неї немає спеціальної 
освіти. Також у цьому висновку спеціалісти зможуть дати рекомендації 
по внесенню добрив, які переважно культури можна вирощувати на 
даній ділянці та інші рекомендації які зможуть підвищити урожай, 
покращити якість сільськогосподарської продукції, зберегти родючість 
ґрунту. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ – 
ПРОБЛЕМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ 

ЛИТВИНОВА О. М., викладач кафедри Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва 

 

Започаткована в Україні 15 років тому аграрна реформа 
відбувається поряд із трансформацією земельних відносин та є 
невід’ємна від неї. Успішно відбувається цей процес і в Харківській 
області. Так, за даними головного управління земельних ресурсів у 
Харківській області, станом на кінець 2008р. державні акти на право 
приватної власності на землю отримало вже 229,2 тис. власників 
сертифікатів на земельну частку (пай), що становить 90,6% від їх 
загальної чисельності. Вже можна сказати, що процес трансформації 
відносин власності на землю вступив у свою фінальну фазу. 

Характерною рисою земельної реформи в Україні стало те, що 
вона торкається інтересів в основному сільського населення, про що 
свідчать дані нашого дослідження, наведені на рис. 1 та рис.2. Рис. 1 
показує динаміку структурних змін загальної земельної площі 
Харківської області в розрізі власності та користування громадян у 
відношенні до загального обсягу. Бачимо, що на протязі останніх 
п’яти років питома вага земель, що належать громадянам підвищилась 
з майже 25% на початок 2004р. до 41% на початок 2008р. Аналогічний 
показник по землях, що відносяться до категорії 
сільськогосподарських угідь мав ще більшу динаміку – із рівня в 31% 
на початку 2004 року частка земель, що знаходяться у власності та 
користуванні громадян зросла до майже 49%. 

Отже, немає нічого дивного в тому, що проблема 
реформування та трансформації земельних відносин є проблемою, 
насамперед, аграрної економіки. Але вирішення лише проблеми зміни 
форми власності на землю на приватну, оформлення її державними 
актами відповідного зразку не вирішує проблеми ефективного 
функціонування аграрного підкомплексу народного господарства. 
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Адже із появою у землі власника виникає проблема розпорядження 
набутою власністю та її найбільш ефективного використання. 
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Рис.  1 Динаміка структурних змін питомої ваги землі у власності 
та користуванні громадян в її загальній площі в Харківській 

області. 
 

В сучасних умовах проблема ефективного використання може 
вирішуватись лише в таких межах: чи самостійно обробляти землю, 
чи надати її в оренду, чи взагалі її не використовувати для 
виробництва сільськогосподарської продукції. Досі діє мораторій 
щодо купівлю-продажу сільськогосподарських земель. Таким чином, 
земля може знайти ефективного власника лише тимчасово, на строк 
дії договору оренди. 
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Рис.  2 Динаміка структурних змін питомої ваги с.-г. угідь у 
власності та користуванні громадян в їх загальній площі в 

Харківській області. 
 
Зрозуміло, що поки залишається неврегульованим комплекс 

питань із забезпечення захисту інтересів селян – власників земельних 
часток (паїв), не створені основні елементи інфраструктури 
земельного ринку, розмови про відміну мораторію будуть 
передчасними. Разом з тим, ми розуміємо і важливість питання 
подальшого розвитку ринку землі і переходу його на наступний рівень 
– від ринку оренди до ринку купівлі-продажу.  

Економічно ефективним вирішення цього питання може бути 
лише при комплексному характері його розв’язання та забезпеченні 
економічних інтересів власників землі – селян – товаровиробників. 
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НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
В УКРАЇНІ 

КУШНІР В.С., к.е.н., професор кафедри економіки та 
маркетингу ХНТУСГ Ім. П.Василенка 

 

У минулому 2008 році в Україні вироблено біля 50 млн. т 
зерна і в офіційній пропаганді це видається за надзвичайне 
досягнення. Однак при цьому собівартість зерна зросла, ціни на зерно 
і хліб, на продукцію тваринництва підвищились. В чому ж причина? 
Звичайно, на зростання затрат на виробництво вплинуло 
подорожчання ресурсів. Але ще більший негативний вплив має низька 
ефективність використання землі. 

Збільшення виробництва зерна відбулося не за рахунок 
підвищення урожайності зернових, а за рахунок, в першу чергу, 
фактично збільшення посівних площ зернових культур проти 
вказаних у звітності. Таке окозамилювання влаштовує весь керівний 
сільськогосподарський бомонд. Але збільшення валового збору 
зернових за рахунок росту посівних площ за інших незмінних умов, та 
ще й при здорошченні ресурсів, не може не привести до зростання 
собівартості одиниці продукції. 

 Чи можна звинувачувати в зв’язку з цим керівників 
сільськогосподарських підприємств в антидержавній поведінці? 
Звичайно, ні. Підприємства виробляють те, що легше виробити, що 
можна продати хоч з яким-небудь прибутком. Вони значно зменшили 
виробнищтво цукрових буряків, кормових культур, не виробляють 
м’яса і молока, бо це ресурсномісткі і низько прибуткові в теперішніх 
умовах види продукції. 

А уряд замість того, щоб створювати сприятливі умови для 
власного виробника, закуповує продукти харчування за кордоном. 

Земля у наших приватно-орендних підприємствах не 
знаходиться у власності їх керівників. Вони орендують паї справжніх 
власників землі, виплачуючи їм мізерну орендну плату - достатньо 
зерна, щоб тримати пару десятків курей. Керівникам господарів 
доходів від орендованої землі для забезпечення власних потреб 
вистачає і вони не заінтересовані у ефективному використанні землі, 
бо вона не є їхньою власністю. 



 

 

179

Безпосередні ж власники земельних паїв, які занадто малі для 
застосування техніки, і занадто великі для обробітку землі вручну, не 
можуть ефективно господарювати на виділеній їм землі  

.Сільське господарство України повинно бути рішуче і 
настійливо переведене на дійсно приватну основу. В першу чергу ця 
необхідність виникає з природи даної галузі. Земля обмежена в 
просторі, пропозиція її нееластична. В зв’язку  з цим приватна 
власність на землю необхідна, щоб забезпечити раціональність і 
безконфліктність у користуванні, володінні і розпорядженні нею. Але 
власність повинна бути приватною персоніфікованою, а не 
колективною. Тільки реальний приватний власник може забезпечити 
найбільш ефективне і разом з тим раціональне, а не хижацьке 
використання землі. Чим більше реальних власників – тим краще, бо 
при цьому створюються можливості широкої конкуренції – могутньої 
сили у збільшенні виробництва продукції і її здешевленні. Чим більше 
фермерських господарств – тим менше найманих працівників. 

Поляк обробляє свою земельну ділянку малою технікою і 
кіньми, а ми обробляємо колективні площі – могутніми Т-150. Але ми 
у поляків в часи СРСР купували картоплю і кислу капусту, зараз 
купуємо дешеве м'ясо. Або скажіть, наприклад, у якому випадку будуть 
вищими надої молока на корову – на колективній фермі на 1000 голів 
корів, чи коли ці 1000 голів будуть власністю 100 фермерів? Звичайно 
ж, надої будуть вищими у другому випадку, навіть якщо ці корови 
будуть утримуватись на одному комплексі, але все-таки належати 
окремим фермерам. 

Наведемо деякі дані з фермеризації в сільському господарстві 
США (В.В.Зіновчук «Кооперативна ідея в сільському господарстві 
України і США», 1996 р.). 

Фермою вважається виробниче утворення з реалізацією 
продукції на 1000 дол. США або більше. Основною первинною 
виробничою одиницею американського сільського господарства є 
сімейна ферма. Сімейні ферми становили у 1992 р. 86% у загальній 
кількості 1925300 ферм. Середній обсяг реалізованої продукції на 
сімейну ферму становив 46 тис. дол.. 

Ферми на партнерській основі нараховують 9,7% з середнім 
обсягом реалізації на суму 151 тис. дол. Корпоративні ферми 
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становили 3,8% при середньому обсязі реалізації 465 тис. дол.. 
Диференціація ферм в залежності від реалізації була слідкуючою: 

від 1 до 49 акрів – 28,8% фермерських господарств; 
від 50 до 179 акрів – 30,3% фермерських господарств; 
від 180 до 499 акрів – 22,2% фермерських господарств; 
від 500 до 999 акрів – 9,7% фермерських господарств; 
від 1000 до 1929 акрів – 5,3% фермерських господарств; 
від 2000 і більше акрів – 3,74% фермерських господарств. 

(Примітка: 1 акр = 0,4 га) 
Як видно з наведеної класифікації, середні розміри основної 

маси ферм в кількості 81,3% (перші три строчки) становлять 10-50-135 
га і тільки 18,7% ферм мають розміри 300-600 і більше 800 га. 

З наявних ферм у США у повній власності у 1992 р. 
знаходилось 57,7%, у частковій власності – 31%, і в орендній – лише 
11,3%. 

Наші господарства за розмірами значно переважають 
американські ферми. Але продуктивність сільського господарства в 
нас набагато нижча. Явно очевидно, що причиною такої низької 
продуктивності є не малі розміри сільськогосподарських підприємств, 
а очевидно, занадто великі розміри при практично відсутній реальній 
приватній власності і колективній безвідповідальності. 

Розміри сільськогосподарських підприємств і рівень 
ефективності сільськогосподарського виробництва є важливими 
ефективними чинниками, але не визначальними у суспільно-
економічних відносинах, виходячи з надзвичайного значення села для 
країни. В першу чергу село – джерело робочої сили для 
промисловості, продуктів харчування для населення. Праця на землі – 
це зміст життя для селянина. Чим більше людей працює на землі, 
причому на власній землі – тим багатша і духовно міцніша держава. 
Звичайно, повинна розвиватися і зміцнюватися матеріально-технічна 
база для максимального полегшення умов праці і життя на селі, але 
лише прибуток тут самоціллю виступати не може. Звідси не може бути 
самоціллю і гігантоманія в розмірах сільськогосподарських 
підприємств. Потрібно зробити все для покращення умов життя на 
селі, якнайшвидшого залучення людей до праці на землі. Інакше на 
Україну можуть прийти китайці. 

Головне – задоволення особистого інтересу людини на 
основі права власності, а не розміри поля чи ферми. Звичайно, 
розміри відіграють свою роль. І мова не про те, щоб дрібнити 
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землеволодіння на клапті. Але розміри повинні виходити з природно-
економічних умов, а головне, як оптимальні, вони повинні 
формуватись природно-економічним шляхом, в процесі конкуренції 
селянських фермерських господарств під впливом дії споживчого 
попиту і закону вартості. 

Держава лише повинна створити необхідні правові і 
економічні умови для розвитку ринкових відносин в сільському 
господарстві з купівлею-продажем землі, з протіканням процесу 
концентрації і розвитку виробництва на природно-економічній основі. 

Сьогодні в наукових і керівних колах в сільському 
господарстві широко поширена думка про диспаритет цін на 
продукцію сільського господарства і промисловості і необхідність 
його вирівнювання за середньою нормою прибутку. Як відомо, ідея 
паритету цін полягає в наступному: якщо центнер пшениці чи іншої 
сільськогосподарської продукції у минулому приносив певну суму 
коштів для придбання певної кількості виробів промисловості, то і 
нині він повинен приносити еквівалент цієї ж кількості, тобто, паритет 
цін на сільськогосподарську і промислову продукцію дорівнював би 
100%, якби зміни цін, за якими продається сільськогосподарська 
продукція, відповідали змінам цін, за якими купуються промислові 
товари. Тоді, наприклад, тона проданої пшениці у 2005 році 
забезпечила б придбання такої ж кількості промислових товарів і 
послуг, як і тонна пшениці, проданої у 2000 році. 

Для одержання числового значення паритету необхідно 
реально існуючі ціни, за якими продається сільськогосподарська 
продукція, віднести до таких цін у минулому. Таким же чином слід 
віднести існуючі ціни, за якими купуються промислові вироби, до цін 
в минулому. А потім розділити перше відношення на друге [1, с. 480]. 

Звичайно, зростання цін на промислові ресурси для 
сільського господарства приводить до зростання витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції. Однак при визначенні 
паритетності не завжди об’єктивно аналізуються причини росту затрат 
як у промисловості, так і в сільському господарстві. Зростання цін на 
промислові товари пояснюється в більшості штучним їх завищенням, 
а ріст затрат на сільськогосподарську продукцію – завищеними цінами 
на промислові засоби виробництва, низькою врожайністю 
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сільськогосподарських культур внаслідок "впливу несприятливих 
погодних умов", хоч насправді причиною негативного економічного 
становища в сільському господарстві є, в першу чергу, низький рівень 
ефективності виробництва внаслідок недостатнього рівня науково-
технічного прогресу в галузі та соціально-економічних умов її 
функціонування. При цьому замість рекомендацій по фінансовому, 
технічному, технологічному, організаційному, соціально-
економічному забезпеченню функціонування галузі пропонується 
простий, але недійовий спосіб вирішення проблеми: підвищення цін 
на сільськогосподарську продукцію з урахуванням забезпечення в ціні 
середньої норми прибутку на капітал по народному господарству. 

Покривати негативний вплив суб’єктивних факторів на 
ефективність сільськогосподарського виробництва підвищенням цін 
на продукцію означає закріплювати низьку ефективність у сільському 
господарстві, інфляційні процеси, низький рівень життя населення та 
понижену конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції 
на світовому ринку. 

Звичайно, ріст затрат і зниження ефективності виробництва 
часто має об’єктивний характер. Наприклад, до цього може привести 
ріст цін на енергоресурси. При цьому норма прибутку як у 
промисловості, так і в сільському господарстві може знизитись 
практично до нуля. В таких умовах постановка питання про 
відшкодування диспаритету втрачає свій сенс, навіть якби цей 
диспаритет фактично мав місце. Внаслідок зростання чисельності 
населення і потреб людей взагалі, розвитку промислових і 
обслуговуючих галузей збільшується попит на сільськогосподарську 
продукцію і ціни на неї. Потрібно збільшувати виробництво, але які 
резерви є для цього у землероба? Земельну площу в цілому весь клас 
землеробів розширити не може. Пропозиція землі не еластична. 
Спроби збільшити виробництво сільськогосподарської продукції на 
одній і тій же земельній площі на попередній технічній, технологічній 
і організаційній базі приведуть до подорожчання продукції внаслідок 
дії закону спадаючої віддачі. 

Залишається одне: розширити застосування досягнень 
науково-технічного прогресу на одній і тій же земельній площі. Це 
створить можливість підвищити продуктивність праці і здешевити 
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виробництво за рахунок економії ресурсів. А для цього потрібні 
ефективні капіталовкладення, які дозволять зменшити затрати живої 
праці, підвищити родючість грунту і збільшити виробництво 
продукції та зменшити витрати на неї. 

Що ж буде відбуватися з пропозицією при застосуванні 
досягнень НТП у сільському господарстві? Вона значно зросте, так як 
сільське господарство дуже чутливе до кожного нового застосування 
добрив, гібридного насіння, порід тварин, нової техніки і т.д. Адже 
при застосуванні високопродуктивних засобів виробництва 
збільшується використання природних ресурсів і виробництво 
первинної органічної речовини як основи сільськогосподарської 
сировини. Виробництво і пропозиція продукції збільшується, що 
приводить до зниження її ціни. Виробництво продукції і зниження її 
ціни може мати місце і внаслідок впливу на врожайність сприятливих 
кліматичних умов. 

Збільшення виробництва продукції і зниження ціни не 
приведе до підвищення попиту на неї при тій же кількості споживачів. 
Адже попит на багато видів сільськогосподарської продукції 
нееластичний, тобто практично незмінний. 

Зниження цін на сільськогосподарську продукцію в цілому 
виявиться більшим, ніж зменшення затрат на її виробництво. У 
сільському господарстві при цьому створиться парадоксальна ситуація: 
у врожайні роки знижуються ціни, а разом з цим і доходи 
фермерських господарств, а неврожаї і примхи природи при 
підвищенні цін сприятливо відбиваються на доходах фермерів. 

Дана понижувальна тенденція цін може привести до їх 
диспаритету і до фінансових труднощів для тих сільськогосподарських 
виробників, які не змогли серйозно підвищити продуктивність праці. 
Їх власники і робітники змушені будуть залишити село і шукати 
роботу в промисловості або в обслуговуючій сфері. Технічний 
прогрес значно скоротить потребу в працівниках сільського 
господарства. Не слід думати, що це погано і що суспільству з цього 
приводу потрібно проливати сльози. Адже воно стане краще 
забезпеченим, у тому числі і основна маса сільського населення, 
доходи якого зростуть. А збіднілим суспільство повинно надати 
допомогу, хоч селянам, хоч будь-кому іншому. 
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Для суспільства вигідно зменшити кількість зайнятих у 
сільському господарстві при значному рості продуктивності праці. Це 
сприятиме кращому забезпеченню робочою силою промисловості, 
обслуговуючої сфери і покращенню забезпечення життєвими 
засобами всього населення, в тому числі й сільського. Але наявність 
робочої сили повинна залишатись цілком достатньою для ведення 
сільськогосподарського виробництва. 

Проблема забезпечення підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва повинна вирішуватись, у першу 
чергу, не адміністративним підвищенням цін на таку продукцію, а 
наданням реальної допомоги сільськогосподарським виробникам 
шляхом дотацій на оброблювану землю, поголів’я тварин, 
використовувану  техніку і пальне, пільгових кредитів, через 
квотування виробництва сільськогосподарської продукції, створенням 
державного ринкового резерву продовольства та іншими 
виробленими практикою способами державного регулювання 
сільськогосподарського виробництва в розвинутих країнах. 

Для корінного перетворення сільського господарства 
необхідні значні капіталовкладення. Їх джерела – кошти держбюджету, 
кредити, іноземні запозичення, власні кошти фермерів та інших 
сільськогосподарських виробників та кошти власників землі. Основна 
умова здійснення капіталовкладень у землю – приватна власність на 
неї, включення землі у ринкові відносини з урахуванням її ціни. 

Сьогодні в офіційній пропаганді поширеною є думка, що 
ціна землі повинна бути якнайвищою, з метою уникнення її 
перепродажу і забезпечення по можливості найбільших доходів селян 
за продану ними землю. Однак такий підхід, на нашу думку, 
необґрунтований. 

Ціна землі повинна бути якнайменшою, щоб був інтерес її 
придбавати, але не було особливого бажання її продавати. Продаж 
землі за підвищеними цінами селянами, які одержали цю землю від 
держави безплатно, - це звичайна спекуляція. Чому б тоді не віддати 
робітникам заводи безплатно, а потім дозволити їх продати за 
спекулятивними цінами? Адже робітники у нас живуть не краще за 
селян. 
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Висока ціна землі приведе до значних рентних платежів за її 
використання, до зменшення прибутку виробників, до високих 
ринкових цін на продукцію сільського господарства. 

При високій ціні на землю її не зможуть купити майбутні 
фермери з низькими доходами. 

Сплата значних коштів за куплену землю обмежить 
можливість подальших капіталовкладень у виробництво. 
Потенціальний інвестор не ризикуватиме вкладати кошти у дорогу 
землю. Банк не візьме дорогу землю в заставу під кредит, а орендар не 
буде заінтересований брати дорогу землю в оренду. 

Перепродаж землі можна обмежити законодавчо. При 
купівлі землі за будь-якими цінами певні суми за куплену землю 
покупцем повинні сплачуватись у держбюджет – у твердих ставках за 
одиницю земельної площі, за кожну покупку, незалежно від їх 
кількості. А ціну землі нехай встановлює ринок, при орієнтованій 
рекомендованій ціні, встановлюваній державою. За використовувану 
землю її власник повинен платити податки, незалежно від ступеня її 
використання, а за нанесення шкоди – адміністративне покарання. 

Повинні бути створені законодавчі умови для оренди землі з 
можливістю її майбутнього придбання у власність. Це значно 
розширить базу для розвитку фермерства. 

Земля, як фабрики і заводи, повинна належати тим, хто 
вкладає у неї кошти. А хто на ній працює, той повинен одержувати 
пристойну заробітну плату. А держава повинна здійснити правове 
забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських 
підприємств різних форм власності, розширити фінансово-
економічні можливості такого функціонування, сприяти докорінному 
покращенню умов життя на селі.  
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ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ – КЛЮЧОВА ЛАНКА 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН 

ПАСЕМКО Г. П.,  докторант, к.е.н., доцент,  ХарРІ НАДУ   
при Президентові України 

 
Вибір Україною шляху до громадянського суспільства 

обумовлює новий підхід до усвідомлення наукових здобутків, що 
стосуються природи власності, особливостей власності на землю і її 
ролі в державному регулюванні аграрних відносин. 

Конкретні аспекти ролі власності в державному регулюванні 
аграрної сфери і аграрних відносин досліджені в працях Залоги З. [1], 
Крупки М., Мельник А., Михасюка І, Могильного О. [2], Огінського А. 
[3].  

Досягнений рівень розробки методологічних проблем 
власності і основоположних аспектів власності на землю започаткував 
необхідність нового підходу до неї – ефективного використання для 
розвитку аграрних відносин і активізації ролі держави в цьому процесі.  

Аграрні відносини є особливою формою виробничих 
відносин у сільському господарстві, що пов’язані з використанням 
землі як специфічного засобу праці. Суб’єктами аграрних відносин є 
власник землі, власник засобів виробництва (капіталу), що 
використовується у сільському господарстві, і безпосередній працівник 
на землі.  

Субстанціональний зв'язок аграрних відносин із 
використанням землі пов'язаний з її фундаментальними 
функціональними особливостями. Земля є: а) просторовою і 
незамінною передумовою всіх форм виробничо-економічної 
діяльності в аграрній сфері; б) елементом виробництва, що 
безпосередньо створює споживчі вартості в землеробстві; в) носієм і 
культурно-землеробським втіленням попередніх витрат праці і 
капіталу як передумови продуктивних можливостей аграрного 
виробництва. Іншими словами, всі фактори виробництва можуть 
реалізувати свої можливості в сільському господарстві лише 
опосередковано, через вплив на землю, а сама вона виступає як його 
інтегрована передумова.  

Властивості землі і обумовлюють ключову роль власності на 
землю в системі аграрних відносин. В найпростішому вигляді 
структура власності включає в себе такі елементи, які випливають одне 
із одного в процесі зростання складності: користування, 
розпорядження, володіння, відчуження, привласнення. Ця структура є 
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всезагальною, випливає із діяльносної природи власності і в 
економічній літературі набула назви фундаментальної структури [4, 
с.19]. 

Актуальні структури, тобто структури власності в її даній 
конкретній формі, завжди включають в себе елементи 
фундаментальної структури і базуються на ній. Цей аспект набуває 
особливого значення в умовах, коли одна форма власності 
трансформується в іншу і виникає проблема структурних змін. 

Управлінсько-економічна думка вважає за необхідне відрізняти 
юридичне вираження власності, тобто закріплені державою легітимні 
умови її набуття і використання, від економічного змісту і 
економічного призначення, під яким розуміється реальне присвоєння і 
досягнення економічних цілей існування власності шляхом її 
діяльнісного використання [5; 6]. 

В юридичному смислі власність на землю являє собою 
результат закріплення суспільних відносин земельної власності у 
правових нормах, економічний характер і зміст власності 
визначаються економічними відносинами. Виходячи з економічного 
підходу до власності на землю, юридичний аспект цієї власності 
полягає в тому, що земельно-правові норми закріпляють, 
регламентують і охороняють володіння, користування і 
розпорядження за розсудом власника землі з метою задоволення його 
потреб і реалізації його інтересів. Право володіння надає власнику 
можливість здійснювати господарське панування над земельною 
ділянкою і поширювати свою владу при такому пануванні на всіх 
інших осіб, право ж користування являє собою визнані законом 
можливості привласнення власником землі її корисних властивостей 
шляхом одержання сільськогосподарської продукції, а також 
отримання на цій основі доходів. Що ж стосується розпорядження, то 
воно розглядається як визнання гарантованих законом можливостей 
здійснення дій, спрямованих на встановлення правової належності та 
визначення юридичної долі земельної ділянки [7, с.208], тобто 
розпорядження виступає як аспект відчуження і набуття землі. 

Юридично одна і таж приватна форма власності на землю має 
зовсім різний економічний зміст в сімейних, індивідуальних і 
корпоративних господарствах, відповідно з цим економічно і 
соціально відрізняються між собою і власники землі [6, с.222-223].  Це 
означає, що власність на землю як регулятивний фактор аграрних 
відносин може і повинна використовуватися державою для 
регулювання аграрних відносин не лише шляхом встановлення норм 
стосовно відчуження й придбання землі, але й за допомогою 
регулювання розвитку форм господарювання. 
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Таким чином, з економічної точки зору, власність є 
суспільним відношенням, яке відбиває процес присвоєння благ через 
поєднання всіх видів діяльності. Збільшуватися власність може лише 
шляхом творчої праці, хоча при цьому окремі групи людей можуть 
набувати її і шляхом захоплення. Зважаючи на це, виник цілий 
науковий напрямок – економічна теорія прав власності, яка 
започаткована Р. Коузом [8]. Відповідно їй,  власністю є не ресурси 
або фактори виробництва, а «пучок прав» на використання ресурсів.  

З точки зору  державного регулювання аграрних відносин 
значення теорії Р. Коуза полягає в тому, що із неї випливає 
необхідність відповідності правових і владних відносин рівням 
економічних відносин присвоєння, які склалися в суспільстві і набули 
легітимізації. Поєднання правового і економічного з точки зору 
регулювання власності на землю, тобто основного аспекту аграрних 
відносин, на практиці втілені в Земельному кодексі України шляхом 
формулювання обов’язків власників земельних ділянок і 
землекористувачів.  

Згідно статті 13 Конституції України [9] земля і її надра є 
об’єктом права власності українського народу. Це право здійснюють 
органи державної влади та місцевого самоврядування в межах 
визначених Конституцією. Іншими словами, держава і державні 
органи, користуючись термінологією Р. Коуза, виступають як суверен, 
але права суверена, відповідно покладають на нього і певні обов’язки, 
які притаманні лише йому.  

Специфіка власності на землю і роль стосовно неї держави як 
суверена визначають співвідношення власності, економічної влади і 
регулювання. При дослідженні власності в її характеристиці переважає 
практичне відношення до землі, тобто основою виступає зв'язок 
(через користування, регулювання і володіння) суб’єкта та об’єкта. 
Роль держави у цьому випадку як суб’єкта полягає у визнанні 
легітимності діяльнісних суб’єктів на землі. Стосовно влади 
відношення між суб’єктом і об’єктом (землею) змінюються. 
Визначальними стають відносини власника і землі. Власник, виступає 
як господарюючий суб’єкт, а держава - як суб’єкт що установлює 
правила власності і володіння. Що стосується управління, то воно 
повторює відносини влади, з тією різницею, що держава не 
втручається в конкретний процес використання власності, а лише 
забезпечує нагляд за дотриманням інтересів і безпеки суспільства. 
Таким чином, власність, влада, управління, оскільки в них приймають 
участь одні і тіж суб’єкти і стосуються вони одного і того ж об’єкта – 
землі, є основоположними засадами реального функціонування 
власності на землю. Відповідно з цим аналіз відносин влади і 
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управління можна здійснити лише шляхом аналізу категоріального 
ряду власності.  

Державне управління аграрною сферою серед своїх 
фундаментальних принципів виділяє необхідність регулювання 
відносин власності на землю, при чому таким чином, щоб захист 
землевласників і землекористувачів гармонійно поєднувався із 
забезпеченням пріоритетних суспільних інтересів, оскільки з цим 
забезпеченням пов’язане біологічне існування суспільства [2, с. 383]. 
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ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
ЕКОНОМІКИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЄЮ 

ПАНАСОВСЬКА С. Г., аспірант кафедри економічної політики 
ХарРІ НАДУ при Президентові України 

 
Видатки бюджету на економічну діяльність в Україні 

охоплюють державні капітальні вкладення, бюджетні кредити 
підприємствам, державні субсидії й дотації. При цьому видаткам 
бюджету відводиться допоміжна і регулятивна роль у системі 
фінансового забезпечення діяльності економічних суб’єктів, 
основними формами якого є самофінансування і кредитування. Проте 
функціонування підприємств аграрної сфери економіки значною 
мірою забезпечується шляхом бюджетної підтримки. Такий стан справ 
обумовлюється як соціально-економічною значущістю галузей АПК, 
зосереджених на виробництві продуктів харчування, так і особливими 
умовами їх діяльності. 

В Україні державна фінансова підтримка аграрного сектора 
економіки здійснюється за бюджетними програмами, що реалізуються 
Міністерством аграрної політики України, але в значній кількості 
нормативних документів визначається необхідність реформування 
системи бюджетної підтримки галузей АПК. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 
2006 року №1359 „Про прогноз показників зведеного бюджету 
України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 
2008–2010 роки” визначено, що економічним підґрунтям реалізації 
бюджетної політики у сфері сільського господарства є „оптимізація 
всіх видів державної підтримки агропромислового комплексу та 
приведення системи субсидування і підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників у відповідність з нормами СОТ та ЄС” [2]. 

Проектом Програми діяльності Кабінету Міністрів України 
„Єдність, конкурентоспроможність, нова якість життя” [1] 
передбачено, що на першому та другому етапах проведення 
економічних реформ буде забезпечено удосконалення системи 
бюджетної підтримки агропромислового комплексу через 
запровадження комплексної оцінки програм бюджетної підтримки, 
компенсацію кредитних ставок комерційних банків при кредитуванні 
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сільськогосподарських товаровиробників усіх категорій в обсязі, що 
гарантуватиме їхній вільний доступ до кредитних ресурсів, поступовий 
перехід до виплати дотацій з урахуванням товарності та якості 
сільськогосподарської і харчової продукції, забезпечення формування 
та ведення реєстру складських документів на зерно”. 

На сьогодні державна підтримка сільськогосподарського 
виробника в Україні проводиться відповідно до цільових програм та 
обсягів їхнього фінансування, затверджених законом про Державний 
бюджет на поточний рік, а також шляхом пільгового оподаткування 
аграрних підприємств. Існують різні думки щодо державної підтримки 
сільського господарства. Так, вважається, що в умовах низької цінової 
еластичності попиту та пропозиції продовольчих товарів неможливе 
досягнення сталого розвитку лише шляхом ринкового 
саморегулювання [1].  

В Україні з року в рік суми фінансової підтримки зростають, 
так, якщо у 2004р. обсяг фінансування реалізованих Міністерством 
аграрної політики бюджетних програм становив 3100 млн. грн, у 
2005р. – 5175млн. грн, у 2006р. – 7327млн. грн,  у 2007р. – 8649,7млн. 
грн то у 2008р. близько 12,5млрд. грн. 

Основний акцент державної підтримки у 2007-2008 роках 
зроблено на підтримку рослинництва, садівництва і виноградарства. 
Механізм надання такої підтримки планується трансформувати 
відповідно до ринкових засад та у прямій залежності з кінцевими 
результатами виробництва продукції рослинництва. З метою усунення 
недоліків у використанні коштів, що виділяються на розвиток 
виноградарства, садівництва і хмелярства, запропоновано суми 
кредитування спрямувати через спеціальний фонд, що дозволить 
підвищити ефективність використання коштів та у подальшому 
збільшить фінансовий ресурс на реалізацію вказаних заходів. 

Сталий розвиток рослинництва та забезпечення продовольчої 
безпеки держави підтримується Аграрним фондом шляхом здійснення 
фінансових і товарних інтервенцій та використання заставних закупок 
зерна. 

Державна підтримка тваринництва, в основному буде 
зосереджена на стимулюванні виробництва та реалізації 
тваринницької продукції, збереженні і нарощуванні кількості 
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високопродуктивних племінних сільськогосподарських тварин. 
Враховуючи нагальну потребу у забезпеченні сільськогосподарською 
технікою, у 2008 році передбачено спрямування фінансової допомоги 
на часткову компенсацію вартості такої техніки.  

У зв’язку із вступом України до СОТ передбачається 
лібералізації ринку продукції сільського господарства для вітчизняних 
виробників, наслідком якої є перегляд сукупності заходів державної 
політики щодо регулювання аграрної сфери.. 

Консолідованою тарифною пропозицією, яка була надіслана 
до Секретаріату Робочої групи по розгляду заявки України щодо 
вступу до СОТ, було передбачено перехідний період з 2001 року по 
2010 рік. За цей період Україні, згідно з взятими зобов’язаннями 
необхідно трансформувати ставки ввізного мита за роками і поступово 
адаптувати промисловість, сільське господарство до умов, в яких воно 
буде працювати після вступу до СОТ.  

Тому, на фоні стрімкого зростання обсягів фінансування 
агропромислового комплексу на перший план виходить ефективність 
їх використання. Цьому сприяють якісні зміни у складанні бюджетних 
програм, запровадження нових форм контролю за використанням 
коштів спрямованих на реалізацію програми.  

Однак сучасні бюджетні програми в аграрному секторі 
економіки не позбавлені певних прорахунків, що негативно 
позначаються на показниках виконання програм, призводячи до 
зниження очікуваного економічного ефекту від їх запровадження, 
розпорошеності державних коштів. 

Одним із недоліків є те, що при плануванні витрат на 
реалізацію Програм Міністерства аграрної політики не враховується 
фактичне їх виконання у попередньому бюджетному році. Такі 
прорахунки стають причинами того, що аграрії не можуть  отримати 
ці кошти за іншими бюджетними програмами. 

Останнім часом внесені зміни до Порядку використання коштів 
державного бюджету, що виділяються на фінансову підтримку 
сільськогосподарським товаровиробникам. Зміни полягають у новизні 
системи контролю за використанням коштів фінансової підтримки   та 
ролі, що відіграє в цій системі державна контрольно-ревізійна служба 
(ДКРС). Вперше працівники  ДКРС почали безпосередньо брати 
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участь у визначенні кола сільськогосподарських підприємств-
одержувачів, які мають право на фінансову підтримку. Отже, органи 
ДКРС почали здійснювати поточний контроль за витрачанням 
бюджетних коштів, який значно ефективніший від контролю, що 
здійснюється після закінчення програми.  

Відповідно до Порядку  працівники Служби у складі комісій з 
визначення сільськогосподарських підприємств, що мають право на 
отримання дотації, розглядають подані документи, проводять 
фактичне обстеження посівів та пропонують на розгляд комісії 
перелік сільськогосподарських товаровиробників, які відповідають 
вимогам Порядку. 

Такий підхід до організації контролю за використанням коштів 
фінансової підтримки виявився досить ефективним: попереджено 
незаконні виплати дотацій. 

Якщо державні інвестиції в агропромисловий комплекс будуть 
супроводжуватись попереднім контролем з боку органів ДКРС, то 
аграрії зможуть не лише задовольнити внутрішні потреби у продуктах 
харчування, а й відігравати суттєву роль на світовому продовольчому 
ринку. 

 
Література:  

1. Гайдуцький А. Формування інвестиційно привабливої ринкової 
інфраструктури (на прикладі аграрного сектору України)/ А. 
Гайдуцький // Економіст. – 2005. – № 10. – С. 34–36. 
2. Діхтярьов В.М. Державні інвестиції в аграрний сектор 
економіки: реалії та перспективи/ В.М. Діхтярьов, В.О. 
Максименко // Фінансовий контроль. - 2006. - №6(35).  
3. Ковальчук С.В. Фінанси: [навч.посібник]/ С.В. Ковальчук І.В. 

Форкун  – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. – 568с.  
4. Амбросов В. Ефективність використання факторів 
розширеного відтворення в аграрному секторі/ В.Амбросов // 
Економіка України. – 2009. – № 1(566) . – С. 67–73. 
5. Гіндес О.Г. Реалізація соціального напряму аграрної політики 
держави/ О.Г. Гіндес // Економіка та держава. – 2008. – № 21(72). 
– С.106–108. 



 

 

194

ПРОГНОЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

ПРОХВАТІЛОВ Ю.Ф., к.е.н., доцент, Харківський 
національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка 
 
 Земельні відносини охоплюють усі сфери життя народу і є 
доленосними і для села, і для міста, і для всієї країни, для тих хто живе 
сьогодні і для грядущих поколінь. 
 Земельні відносини в сучасних умовах не можуть бути 
правильно вирішені без врахування процесів глобалізації економіки і 
Світової організації торгівлі (СОТ), процесів міждержавної міграції 
населення і періодичних економічних криз.  
 Земельні відносини на рівні аграрної виробничої сфери – це 
відносини володіння, відносини користування і відносини 
розпорядження землею. Можна землею: 

- володіти і користуватись – це власність на землю і 
виробництво сільськогосподарської продукції на ній;  

- володіти і не користуватись – це тільки власність на 
землю, яка передається в оренду; 

- не володіти і користуватись – це виробництво 
сільськогосподарської продукції на орендованій землі. 

Це різні варіанти земельних відносин, які переважають в 
Україні. Якщо розглянути в історичному аспекті за останні 20 років, то 
до 1992 року – це довічне користування землею, яка була всенародною 
власністю. Після 1992 року почалась поступова трансформація 
земельних відносин від колективного землекористування до 
приватного, ринкового. 

Ринкова трансформація економіки АПК і земельних відносин 
пройшла декілька етапів,  які відрізняються за економічною 
направленістю і метою. 

Перший етап – це паювання землі та майна і трансформація 
колективних організаційних форм підприємств. Мета цього етапу – 
створення ефективного господаря-власника землі. Але, як виявилось, 
власність на земельні паї площею 4-6 га (в середньому 4,1 га) не 
створила і не могла створити ефективного господаря, бо для цього 
необхідний чималий капітал,  якого 6,4 млн. селян-власників були 
позбавлені. Результат першого етапу – руйнація великого 
багатогалузевого концентрованого і спеціалізованого сільського 
господарства і наростання імпорту сільськогосподарської продукції. 
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Другий етап пов’язаний з поступовим переходом до нових 
організаційних форм господарювання, основними з яких стали 
господарські товариства, приватні підприємства, виробничі 
кооперативи і особисті селянські господарства (домогосподарства). 
Номінальними власниками землі залишились селяни-пайовики, але 
фактичними володарями стали засновники нових організаційних 
форм підприємств, які взяли землю  в оренду. Ніякого ринку оренди 
землі не виникло, бо землю не перенесеш більш ефективному 
орендарю, який може більше заплатити. Цей етап можна б оцінити як 
позитивний, оскільки в підприємствах працюють 1,1-1,2 млн. 
найманих працівників, в основному власників земельних паїв. Разом з 
тим, цей етап не зупинив деградації села, не виправив демографічної 
ситуації і, як правило, не створив ефективного господаря. 

Третій етап відбувається поточного часу. Щоб його оцінити 
необхідно охарактеризувати сучасний ринок. Уявлення ринку як 
конкуренції вільних товаровиробників – ринковий ідеалізм. На 
сучасному ринку панує монополія або, частіше, олігополія, яка 
формується у домовленість не багатьох основних учасників ринку. Ще 
одним важливим елементом ринку є спекуляція і його величність 
«спекулянт». 

На чому трималась світова фінансова система? – На доларі 
плюс доларовий верстат. Безконтрольний друк доларових папірців, 
плюс іпотечні кредити банків Уол-Стріту, плюс мильні бульки млрд. 
вартості цінних паперів привели фінансову систему до краху. 
Винуватців знайшли. Один з них – відомий і авторитетний банкір 
Бернард Медофф. Але це прикриття, «випуск пари». 

Спекуляція не мине і земельного ринку України. Переділ землі 
– це великі капітали. Національний капітал обмежений, крім того, 
економічна криза. Він обережно інвестує сільське господарство. 
Україна вступила в СОТ і відкрита для інвесторів. Є перепона – 
мораторій на продаж землі. Для спекулянтів ця перепона не існує. 
Землею володіє і володітиме той, хто володіє капіталом. 

Через тіньові схеми земля починає переходити до іноземних 
інвесторів. Яким буде її використання, зайве прогнозувати. Але 
вироблена продукція належатиме власнику капіталу, і він може нею 
розпоряджатись на свій розсуд, в тому числі вивезти. 

Прогнозна модель організаційних форм і господарювання в 
сільському господарстві, яка може зайняти 30 і більше відсотків всієї 
площі землекористування і виробництва продукції: 

1) національний менеджмент під контролем іноземних 
орендарів         (і власників); 

2) високотехнічне і високотехнологічне виробництво; 
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3) монокультура; 
4) найманий виробничий персонал; 
5) експорт більшої частини сільськогосподарської продукції 

на світовий ринок. 
З позиції економічного розвитку сільського господарства – це 

найкращий варіант. З позиції патріотизму – найгірший. Є інші 
недоліки: високотехнологічний шлях розвитку сільського 
господарства не означає, на жаль, відтворення села з усією його 
соціальною інфраструктурою. Навіщо вона іноземному інвестору. На 
3000-4000 га землекористування (середня площа 
сільськогосподарських угідь великих господарств) потрібно 25-40 
найманих працівників, включаючи місцевих менеджерів. Більша 
частина робочої сили села залишається без попиту і вимушена буде 
вести своє присадибне особисте господарство або дрібнотоварне 
виробництво: як відомо з класичної економіки, дрібне господарство – 
дуже стійке. 

Можлива інша модель: об’єднання власників земельних паїв і 
дрібних товаровиробників (домогосподарств і фермерських 
господарств) у виробничі кооперативи. Ця модель запізніла і можлива 
лише при значній фінансовій підтримці держави і відновлені всієї 
виробничої і соціальної інфраструктури села за рахунок державного і 
місцевих бюджетів.  

Звичайно, набудуть певного розвитку існуючі організаційно-
правові форми сільськогосподарських підприємств. 

Висновки.  
Власність на землю не є обов’язковим і кращим варіантом 

ринкової перебудови сільського господарства. Припинення мораторію 
на продаж землі в умовах фінансово-економічної кризи означатиме 
новий переділ земель сільськогосподарського призначення і приведе 
до зосередження їх у спекулятивних елементів, які зроблять все, щоб 
перепродати їх по високим цінам. Наслідком такого переділу стане 
висока абсолютна рента, яка неминуче призведе до росту цін на 
сільськогосподарську продукцію. Мораторій на продаж землі можливо 
зняти тільки за умов подолання фінансово-економічної кризи і 
стабільного розвитку сільськогосподарського виробництва. Це може 
відбутися років через 5-10. Ринок землі потребує державного 
регулювання та жорсткого контролю землеволодіння і 
землекористування. Для цього слід розробити чіткий і прозорий 
механізм, який би мав силу закону. Отже, на порядку денному 
посилення державного регулювання земельних відносин. 
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МЕТОДИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ  
ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ 

ШИЯН Д.В. Харківський національний агарний університет ім. 
В.В. Докучаєва 

 
Сьогоднішній етап розвитку агарної реформи в Україні 

може бути охарактеризован  як період переходу до формування 
вторинного земельного ринку. Первинний земельний ринок 
фактично був сформований після виходу Указу Президента України 
«Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 
сектору економіки» від 3 грудня 1999 року.  Саме тоді площа земель яка 
знаходиться у приватні власності зросла з 4327 тис. га у 2000 році до 
29109 тис. га у 2001 році. Після цього відбувалось лише незначне 
збільшення приватних земельних угідь (за даними на початок 2008 
року вони дорівнювали 30794 тис.га). Другий етап повинен 
розпочатись з моменту зняття мораторію на вільний продаж 
сільськогосподарських земель. Однак станом на 2009 ріку поки що 
його не було відмінено. Хоча, як відмічає заступник голови 
Держкомзему А.Третяк у лютому-березні поточного року планується 
прийняття Верховною радою закону «Про державний земельний 
кадастр» [1]. Однак навіть це не дасть можливість реально запустити 
механізм продажу землі через неготовність системи автоматичного 
ведення кадастру, яка може бути створена лише у 2013-2014 роках. 
Крім того, ще необхідно окремо прийняти закон «Про ринок земель». 
В той же саме час слід значити, що незважаючи на юридичні 
заборони продажу сільськогосподарських угідь, на практиці, як 
свідчать численні повідомлення засобів масової інформації, цей 
продаж має місце. Відтак, слід стверджувати, що існує і механізм який 
визначає ціну земель. 

Метою даної роботи є розгляд теоретичних питань 
формування ціни на землю та практична перевірка даних теоретичних 
положень.  Також нами ставилось за мету, на прикладі США 
визначити основні тенденції зміни величини рентних платежів за 
останні роки. 

Розгляд теоретичних питань вважаємо за доцільне 
розпочати з розгляду теорії земельної ренти. Слід також підкреслити, 
що історія дискусії відносно даної категорії налічує вже кілько століть і 
фактично має свій початок в перших роботах економістів. Так, Вільям 
Петті ще 1662 році в “Тракт о податках і зборах” намагався пояснити 
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ренту як різницю між спожитим  та надлишковим продуктом. Крім 
того, він вважав, що рента формується як середня величина за останні 
сім років [1, стр.34].  Таким чином У. Петті фактично прирівняв 
поняття “прибуток” і “рента”. Подальший крок в теорії земельної 
ренти зробили А. Сміт [1],  Д. Рикардо [1], Д. Андерсен, К.Маркс [1]. 
Сьогоднішня позиція з цього питання, яка викладена в більшості 
підручників з економічної теорії та макроекономіки, фактично 
базується на формулюваннях, запропонованих Альфредом Маршалом 
у всесвітньо відомих “Принципах економічної науки” [1]. Він зокрема 
відмічав, що: “Цей надлишок (квазірента) залежить, по-перше, від 
родючості ґрунтів і, по-друге, від відносної вартості тих речей, які він 
повинен продати, і тих речей, які йому необхідно придбати”. 
Фактично в цьому висловлюванні мова йде про те, що рента залежить 
не тільки від продуктивності землі, а і від  факторів, які формують 
витрати фермерів. Останні визначаються всією макроекономічною 
ситуацією в країні. Однак, незважаючи на таку тривалу історію 
розробки даного питання як переконливо засвідчила дискусія, у якій 
взяли участь економісти провідних наукових установ та навчальних 
закладів  Російської Федерації (грудень 2003 р.) з корінних проблем 
рентних відносин, консолідація в рекомендаціях стосовно їх побудови, 
як і раніше відсутня [1]. 

При розгляді земельної ренти будь-якою економічною 
школою в основі підходу до неї лежить думка про те, що рента - це 
надлишок доходу, який виробничник отримує від землі і який 
дістається її власнику [1]. І роль теорії ренти полягає в тому, щоб 
відповісти на питання про те, в якій економічній формі виступає цей 
надлишок, що є його джерелом, як його виявити і оцінити. 

На практиці земельна рента розглядається як ціна, 
сплачувана власникові землі за право тимчасово володіти нею, а також 
за право користуватися додатковими продуктивними силами, які 
виникають внаслідок вкладення в землю праці та капіталу. 

Якщо брати не поверхневі речі, а їх сутність, то рента являє 
собою надлишок над середнім прибутком, який виникає в 
землеробстві при виробничому використанні землі. Під терміном 
«середній прибуток» тут розуміється не перетворена форма додаткової 
вартості, а так званий «справедливий прибуток на капітал», що 
встановлюється в суспільстві незалежно від сфери прикладання цього 
капіталу. 

 У відповідності з положенням, що прийшло від Д. Рікардо і 
в відповідності з яким ринкову вартість продукту землеробства 
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визначає продукт, створений на найгірших ділянках землі, тобто за 
найнесприятливіших умов. Якщо повернутися до того,  що говорив 
Д.Рікардо справді, то ринкова вартість не може бути вище 
індивідуальної вартості того продукту, що створений за найгірших 
умов виробництва і який є частиною необхідної пропозиції [1]. Це 
уточнення має принципове значення, бо у загально виголошуваних 
поглядах не зовсім точно викладена роль продукту на граничному 
рівні його створення. Цей граничний продукт задовольняє лише 
частину потреб, в той же час справа подається так, що він регулює 
вартість всього продукту. 

Однак в сьогоднішньому глобалізованому світі, коли 
продукти харчування можуть з доволі незначними витратами 
транспортуватись на тисячі кілометрів і в багатьох випадках ще 
додаються державою,  ситуація принципово змінилась. Даної точки 
зору дотримується зокрема Б.Пасхавер [1], який відмічає наступне: 
«Відкритість економіки значно змінює поняття гірших (замикаючих) 
ділянок. В умовах дії тенденції до конвергенції національних і світових 
цін регулятором суспільної вартості дедалі більшою мірою стають 
зовнішні ціни. Цьому сприяють, по-перше, прогрес у техніці 
зберігання і транспортування продовольчих продуктів, по-друге, 
ідеологія СОТ, що вимагає зниження бар’єрів на шляху товарів» [Там 
само, С.79]. 

В Україні у зв’язку з проведенням грошової оцінки 
сільськогосподарських земель, протягом останніх десяти років 
проблема ренти стала предметом підвищеної уваги економістів. Про 
це свідчать публікації в центральних економічних виданнях[1], вихід 
фундаментальних робіт[1] та введення цієї проблеми до складу 
підручників з аграрної економіки [1]. 

Вищевикладеним формується два принципових питання, 
відповіді на які створюють необхідну базу для визначення ціни землі: 
як визначити розмір ренти і коефіцієнт її капіталізації – зворотної 
величини кількості років, за які розраховується як сума річних рент? 
Проте обґрунтована кількісна оцінка як коефіцієнта капіталізації, а 
особливо розміру ренти, виявилася настільки міцним горішком, що 
“розкусити” його не вдається до теперішнього часу. І це, незважаючи 
на те, що рентна проблематика була складовою тих праць, з появою 
яких пов’язується виникнення економічної науки в її сучасному 
розумінні.  

Тепер безпосередньо перейдемо  викладення результатів 
дослідження. В якості об’єкту дослідження нами були взяті данні про 
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величину орендної плати та вартості ріллі в США. На нашу думку, 
досвід цієї країни заслуговує особливої уваги. Це обмовлено кількома 
причинами. По-перше, в США ринок сільськогосподарських угідь 
значно менше регульований державою ніж в європейських країнах. 
По-друге, вартість землі в США менша, ніж в європейських країнах. 
По-третє, ринок землі в США більш активний, ніж в Європі.  

Розпочнемо аналіз з розгляду динаміки зміни орендної 
плати та рівня її відсоткової ставки в за один акр ріллі у 1998-2007 
роках (рис. 1.). З наведеного рисунку чітко видно, що впродовж 
аналізує мого періоду мало місце падіння рівня відсоткової ставки  по 
орендних платежах з 4,96 % у 1998 році до 3,15 % у 2007 році. Це 
значно більше, ніж в Україні, де середня ставка відсотку дорівнювала  у 
2007 році 1,5%.   

 

Рис.1. Динаміка орендної плати та рівня іі відсотковоі ставки за 1 акр ріллі  в 
США у 1998-2007 рр.
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Рис.2. Динаміка орендної плати та та ціни пшениці в США у 2002-2007 рр.
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При цьому величина самої орендної плати у США зросла 
відповідно з 66,5 дол до 85 дол. і відповідно середня вартість 1 акру з 
1340 дол до 2700 дол.  Це без перебільшення можна сказати факт 
безприцедентнього  зростання вартості землі. Однак в даний період 
також мало місце стрімке подорожчання і інших капітальних активів, 
зокрема нерухомості. 

Природно виникає питання про причини цього факту. З 
економічної теорії добре відомо, що величина ренти визначається 
рівнем доходу отримуваного сільськогосподарськими виробниками. 
При цьому, як підкреслював ще Д. Рикардо, рентні доходи по 
зернових фактично визначають ренти по іншими культурам.  Так це 
чи ні, сьогодні це окреме питання, однак факт того, що зернові 
культури займають провідне місце в структурі доходів фермерів в 
США сумнівів не викликає. Тому нами було вирішено порівняти 
динаміку зміни орендної плати та ціни пшеницю за 2002-2007 рр (рис. 
2).  

Але перш ніж аналізувати ці дані, слід враховувати, що дані 
по величині орендної були доступні як середні за рік, а дані про ціну 
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пшениці – помісячні. Саме тому, з метою порівняння цих двох 
показників, нами  було вирішено взяти по кожному місяці 
середньорічну ціну орендної плати. В даному випадку таке 
припущення, з нашої точки зору, цілком прийнятне, бо величина 
орендної плати переглядається, як правило, не частіше, ніж один раз 
на рік. 

Відносно отриманих результатів слід виділити наявність 
доволі чіткої залежності між розглянутами показниками. Тренд 
величини орендної плати характеризується дещо більшим кутом 
нахилу і відповідно більш високими темпами зростання. Але і ціна 
пшениці теж суттєво збільшилась за анлізуємий період. В 
абсолютному вираженні це дорівнювало від 2,95 дол/буш в липні 
2003 року до 5,03 дол/буш в червні 2007 року. В цілому коефіцієнт 
парної кореляції між досліджуємими показниками становив  0,739. Це 
є свідченням тісної взаємозалежності між ними. 

Окремою проблемою є  взаємозв’язок орендної плати та цін 
на продукцію тваринництва. Ще А.Сміт відмічав: «…рента і прибуток 
з пасовищ в значній мірі визначаються рентою і прибутком з 
отриманих при виробництві  

 

Рис.3. Динаміка орендної плати та ціни м'яса ВРХ в США у 2002-2007 рр.
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Рис.4. Динаміка орендної плати та ціни молока  в США у 2002-2007 рр.
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хліба. …В країні, головним продуктом якої є хліб, добре огороджений 
луг часто приносить більш високу ренту, ніж будь-яке поле по 
сусідству [3, С.125].  З метою з’ясування даної проблеми на практиці 
розглянемо як змінювалась орендна плата та ціна на молоко та м'ясо 
ВРХ  у США (рис 3,4) 

З обох наведених графіків можна зробити висновок, що 
тісного зв’язку між досліджуємими показниками немає. Ціни як на 
м'ясо ВРХ, так і на молоко змінювалась скоріше у відповідності до 
кон’юнктури ринку. А не до змін плати за землю. З одного боку це 
протеричить економічному глузду  та викладений вище позиції А. 
Сміта. Фактично це повинно означати, що фермери, які 
спеціалізуються на виробництві продукції тваринництва, повинні 
нести значні збитки, порівняно з фермерами, які  спеціалізуються на 
продукції рослинництва. Однак в даному випадку слід мати на увазі 
наступне. За сьогоднішніх умов галузь тваринництва в США, як і в 
інших розвинутих країнах, значно підвищила рівень інтенсивності 
виробництва. Надої на рівні 8000-10000 кг від однієї корови давно вже 
стали нормою, молочні ферми повсемістно облаштовані 
автоматизованими комплексами з годуванням та утримання тварин.  
Відак, можна припустити, що за цих умов коливання величини ренти 
та відповідно орендної плати на має суттєвого впливу на 
ціноутворення продукції тваринництва.   
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З проведеного дослідження можна зробити кілько висновків. 
По-перше, в США в останні роки намітилась чітка тенденція до 
зростання як орендної плати, так і ціни землі. По-друге, величина 
коефіцієнта капіталізації орендної плати суттєво зменшилась, однак 
вона була значно вища, ніж в Україні. В третіх, зростання ціни землі 
було обумовлено в першу чергу збільшення цін на пшеницю та інші 
зернові. Взаємозв’язку між цінами на продукцію тваринництва та 
величиною орендної плати встановлено не було. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ  
«МАРКЕТИНГ ЗЕМЛІ» 

ЛОМОВСЬКИХ Л.О., ШЕЛУДЬКО Р.М., ПАНЧЕНКО С.І. 
кандидати екон. наук,  Харківський національний аграрний 

університет  ім. В.В. Докучаєва  
 

Ф. Котлер, основоположник маркетингу, визначав його як вид 
людської діяльності, або соціальний та управлінський процес, 
спрямований на задоволення потреб споживачів за допомогою обміну 
та з вигодою для себе. З цього виплває, що маркетинг – складне, 
багатопланове, динамічне явище, яке охоплює величезний спектр 
різних видів людської діяльності. Також маркетинг є концепцією 
управління діяльністю. 

Питанням маркетингу в агробізнесі свої роботи присвятили 
такі українські вчені: Т.Г. Дудар, Х.З. Махмудов, В.В. Писаренко, 
В.М. Рабштина, П.Т. Саблук та ін. Проблемам земельних ресурсів 
присвячені дослідження А.М. Третяка, М.М. Федорова, А.П. Вервейка, 
О.І. Гуторова та ін. Але практично ніде поняття «маркетинг» і «земля» 
не об’єднані, що і викликало інтерес до проведення даного 
дослідження. Тим більше, що поняття «маркетинг землі», хоча і дуже 
рідко, але вже трапляється у літературі теоретичного спрямування. 
Маркетинг землі, як і маркетинг праці та маркетинг капіталу, є 
складовою маркетингу ресурсів. Він визначається як аналіз, 
прогнозування і задоволення потенційного попиту на землю в 
окремих регіонах країни різними групами (категоріями) громадян, 
взяття ними землі в оренду або придбання в приватну власність.  

До того ж у багатьох країнах сформоване поняття «маркетинг 
місць».  Маркетинг місць – це діяльність, направлена на створення, 
підтримку або зміну поведінки відносно певних місць, наприклад, зон 
господарчої забудови або місць відпочинку. Маркетинг зон 
господарчої забудови включає освоєння, продаж або здачу в оренду 
місць, які придатні для розміщення заводів, магазинів, офісів, складів 
тощо. Наприклад, у більшості штатів США є організації, які 
контролюють промисловий розвиток свого регіону. Ці органи 
займаються привабленням підприємців на доручені їм території, 
пропонуючи вигідні умови розміщення нових заводів на цих 



 

 

206

територіях. Навіть цілі країни, наприклад, Канада, Ірландія, Греція, 
Мексика, Туреччина, використовують маркетинг місць, сподіваючись 
переконати іноземних інвесторів віддати перевагу інвестиціям у їхній 
регіон. 

Тісний зв’язок з маркетингом місць має туристичний 
маркетинг, мета якого полягає у привабленні відпочиваючих на 
курорти з мінеральними водами, в санаторії, в окремі міста та країни. 
Сьогодні майже кожне місто, держава або країна використовують цей 
вид маркетингу для приваблення туристів. Штат Техас рекламує себе 
так: «Побувавши в Техасі, ви побачите всю країну», реклама штату 
Мічиган проголошує: «М!Ч!ГАН – Великі Озера, Великі Часи», а 
реклама штату Нью-Йорк на весь голос заявляє: «Я ♥ Нью-Йорк!». 
Розвиток туристичного маркетингу характерний і для України. Землі 
природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико-
культурного призначення мають велику соціальну і екологічну 
цінність для України, вони займають 2,6% її території (1,6 млн га). 
Щодо аграрної сфери, паралель можна провести з так званим зеленим 
туризмом, який особливого розвитку набуває у західних областях 
країни.  

У зв’язку з вищевикладеним і тим, що проблема купівлі-
продажу землі на сьогодні є чи ненайголовнішою для селян, і виникає 
потреба у дослідженнях земельних ресурсів саме з позицій маркетингу. 

Маркетинг розглядається у двох аспектах. З одного боку – як 
система, орієнтована на стратегію і тактику активного пристосування 
до вимог ринку, що змінюються. З іншого боку – це діяльність на 
ринку з метою впливу на нього, яка реалізується за спеціальними 
програмами і планами, що взаємопов’язують такі елементи, як товар, 
ціна, розповсюдження, просування. 

Якщо розглядати землю саме з позицій комплексу маркетингу 
(товару, ціни, розповсюдження, просування), то можна відзначити 
таке: у майбутньому земля стане товаром, що буде продаватися за 
певною ціною, яка на сьогоднішній день уже визначена відповідно до 
якості товару; далі відбуватиметься формування системи каналів 
розподілу товару, суб’єктами якої зможуть бути як уже існуючі 
орендарі земель, так і нові бажаючі придбати землю. За умов 
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відсутності попиту на землю землевласникам доведеться його 
формувати за допомогою засобів комунікаційної політики. 

На формування комплексу маркетингу щодо землі мають 
вплив специфічні особливості агропромислового комплексу: низька 
еластичність попиту на продовольчі товари, розбіжність між 
тривалістю життєвого циклу готового продовольства та сировини для 
його виробництва, територіальна віддаленість від об’єктів ринкової 
інфраструктури, низький рівень концентрації виробництва і капіталу, 
низький ступінь контакту з кінцевим споживачем. Крім того, 
особливістю агропромислового комплексу є і використання як 
основного засобу виробництва самої землі (її потенціал визначається її 
природно-генетичними властивостями і реалізується у виробничому 
процесі, що забезпечує певний обсяг сільськогосподарської продукції 
лише внаслідок доцільної діяльності людини). На сьогодні 
спостерігається: надмірна розораність і екстенсивний характер 
використання, які спричинили деградацію земель; порушення 
природних процесів ґрунтоутворення; зведення до мінімуму 
регулюючої біохімічної ролі у ландшафтах; зниження родючості 
ґрунтів унаслідок вимивання гумусу, а також їх засолення, підтоплення 
і забруднення важкими металами, нітратами та іншими небезпечними 
речовинами. 

Земля може поліпшувати свої якості, якщо правильно з нею 
поводитися: у процесі виробничої діяльності людина, діючи на землю 
за допомогою системи агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та 
інших заходів підвищує її родючість. Лише за рахунок такого заходу, 
як оптимізація структури сільськогосподарських угідь можна значно 
поліпшити якісний стан земель, отримати необхідні обсяги продукції 
високої якості на менших площах, поліпшити структуру ландшафтів. 
Існує тісний зв’язок використання землі з розвитком галузей 
тваринництва; він багато у чому визначає обсяг і структуру продукції 
рослинництва.  

Зважаючи на те, що маркетинг розуміється як засіб визначення 
та задоволення потреб, підвищення якості продукції й послуг 
відповідно до цих потреб з метою досягнення на цій основі певних 
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цілей, маркетинг землі необхідно розглядати як основу планування та 
управління земельними ресурсами на всіх рівнях.  

Таким чином, на основі визначення поняття «маркетинг» та 
особливостей землекористування можна зробити висновок, що 
поняття «маркетинг землі» включає в себе раціональне використання і 
відтворення землі як природного ресурсу; виведення з інтенсивного 
обробітку певної частини орних земель, що дозволить знизити рівень 
розораності території і раціональніше використовувати наявні 
виробничі ресурси на меншій площі; переведення значної частини 
еродованих і деградованих земель у природні, поліпшувані кормові 
угіддя, що створить сприятливі умови для здешевлення продукції 
тваринництва; заліснення сильноеродованих та деградованих 
сільськогосподарських угідь на крутосхилах;  розробку механізму 
викупу земель державою або відшкодування власникам і 
землекористувачам утрачених прибутків у зв’язку з проведенням 
заходів з оптимізації землекористування; радикальні заходи щодо 
оптимізації структури посівних площ з урахуванням вимог екологічної 
безпеки господарювання в аграрній сфері (дотримання сівозмін, 
запобігання виснажливої монокультури тощо); уникнення негативного 
впливу господарської діяльності та його ліквідацію; законодавче 
унеможливлення безпідставного переведення земель до інших 
категорій, насамперед, під забудову тощо; поглиблене дослідження 
питань власності на землю та її грошової оцінки, удосконалення 
системи земельних платежів; формування цивілізованого ринку 
земель, конкурентного середовища серед орендарів землі; розвиток 
іпотечного кредитування; розв’язання гострих соціальних та еколого-
економічних проблем землекористування. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬНИХ  ВІДНОСИН ДО РИНКОВИХ УМОВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ШИЯН В.Й., канд. екон. наук, профессор Харківський 
національний аграрний університет  ім. В.В. Докучаєва 

 
Докорінна перебудова економічного механізму у зв’язку з 

переходом від командно-адміністративної до ринкової системи 
господарювання, як засвідчила практика, виявилася справою 
непростою і супроводжувалася значними втратами. Причому подібне 
становище мало місце в переважній більшості країн, які здійснювали 
ринкові трансформації. Далеко не найкращі часи нині переживає і 
село. У зв’язку з цим, як зазначав голова Всеукраїнського союзу 
сільськогосподарських підприємств О.Г.Боровик, селяни мають 
чимало претензій до реформи [1]. Зрозуміло, подібна ситуація 
породжує питання, а чи можливо було пройти шлях до країни з 
ринковою економікою без різкого скорочення обсягів ВВП, реальних 
доходів населення , надмірного диференціації їх рівней, а також 
зменшення обсягів виробництва окремих видів продукції? 
Обґрунтована відповідь на нього має не тільки пізнавальне, а  і 
очевидне практичне значення, бо з’ясування причин, дія яких 
негативно впливала на стан економіки в минулому, дозволяє запобігти 
їх виникненню в майбутньому. 
 На нашу думку, є всі підстави на поставлене питання дати 
позитивну відповідь, аргументуючи її певними фактами. Серед них 
особливе місце належить досвіду здійснення таких трансформацій 
Китайською Народною Республікою. Вони не тільки не викликали 
зменшення обсягів ВВП, навпаки, впродовж значного періоду часу 
забезпечили темпи його зростання одні з найбільш високих у світі, що 
зумовило значне зростання добробуту, в тому числі на основі 
значного покращення рівня споживання всіх верств населення. І це 
незважаючи на те, що для забезпечення прискореного  розвитку 
економіки в цілому керівництво Китаю не зупинилося перед 
величезною  диференціацією населення за рівнем доходів. Так, у пресі 
з’явилося повідомлення, що Китай посів п’яте місце у світі за кількістю 
сімей, чиє фінансове становище перевищує один мільйон доларів 
США. Важливо також і те, що кількість їх невпинно зростає: з 124 тис. 
у 2001 р. до 310 тис. на кінець 2006 р., а в 2011 р. цей показник 
очікується вже на рівні 609 тис. 
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 Але одночасно відбувалося збільшення реальних доходів 
широких верств населення, зростала їх купівельна спроможність, а 
відтак і попит на продукцію сільського господарства, яке 
демонструвало в період після 1990 р. виключно високі темпи розвитку: 
валова продукція галузі зросла більш ніж у два рази. Причому 
особливо високими темпами збільшувалися обсяги виробництва 
продукції тваринництва: м’яса в 2,5 раза, а молока – навіть більше, ніж 
у три рази. 
 Протилежні процеси відбувалися в сільському господарстві 
нашої держави - загальний обсяг продукції галузі зменшеншився 
приблизно на одну третину. Таким чином, докорінна зміна механізмів 
господарювання економічних систем може супроводжуватися 
принципово відмінними результатами. 
 Але не менш важливо отримати відповідь ще на одне питання, 
наскільки негаразди сільського господарства пов’язані з процесами 
його реформування до ринкових умов, а в якій вони є наслідком 
значного погіршення економічної ситуації в країні в цілому, а до того 
ж значного погіршення умов відтворення в сільському господарстві в 
тому числі внаслідок нееквівалентного обміну продукції галузі на 
товари інших сфер агропромислового комплексу? З цього приводу 
висловлювалися і продовжують висловлюватися різні, нерідко 
протилежні погляди.  

Зокрема наголошується на тому, що найбільш активно 
реформування аграрного сектора почалося з 2000 р., і в подальші роки 
позначилася тенденція до подолання спаду обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції. А 2008 р. узагалі приніс рекордний за 
всю історію України показник валових зборів зернових, а вартість 
валової продукції галузі в порівнянні з попереднім роком зросла більш 
ніж на 17 відсотків. Це з одного боку. А з іншого боку піддається 
сумніву догматичне й адміністративне запровадження приватної 
власності на землю як єдиний беззаперечний шлях забезпечення 
ефективності функціонування аграрного сектора України [2]. 

Перш ніж викласти власну точку зору стосовно впливу 
реформування на розвиток аграрного сектора, вважаємо за доцільне 
зупинитися на деяких питаннях загального плану. Провідне місце 
серед них безумовно належить визначенню ролі земельних відносин у 
системі аграрних відносин. 
 Першим кроком у цьому напрямку слід вважати визначення 
змісту поняття «аграрні відносини». Незважаючи на очевидну 
необхідність з’ясування змісту цього дуже широко вживаного поняття 
зробити це, звернувшись до позиції авторів, які б належним чином її 
аргументували, виявилося справою не такою вже і простою. Можливо 
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подібне становище обумовлене тим, що вживаючи термін «аграрний» , 
як у навчальній, так і в науковій літературі, автори публікацій виходять 
з того, що зміст його очевидний, а відтак не виникає потреба давати 
якісь пояснення з цього приводу. Наведемо деякі приклади.  

Найбільш ґрунтовним підручником з економіки підприємства, 
в якому всебічно і на високому теоретико-методологічному рівні 
розглядаються питання щодо підприємств сільського господарства, є 
підручник, підготовлений академіком В.Г. Андрійчуком. Але слід мати 
на увазі, що, обґрунтовуючи відмінності об’єктів дослідження 
мікроекономіки і економіки аграрних підприємств, В.Г.Андрійчук 
зазначає: предмет економіки аграрних підприємств звужується до 
вивчення процесу розширеного відтворення в сільському господарстві 
й організаційних форм його функціонування – аграрних 
підприємствах [3]. Проте керуючись логікою викладеного, можна було 
замість поняття «аграрні підприємства» використати поняття 
«сільськогосподарські підприємства». А відтак можна вважати, що їх 
можна вживати як тотожні. Але навряд чи можна поставити знак 
рівняння між поняттям «сільське господарство країни» і «аграрний 
сектор економіки», а тим більш «агропромисловий комплекс». Тобто 
виникає необхідність аналізу понятійно ряду. 
 Повертаючись до питання про визначення місця земельних 
відносин у системі аграрних відносин слід, по-перше, звернутись до 
аргументації  щодо необхідності виділення аграрних відносин у ще 
більш широкій системі – економічних відносин. Саме під таким кутом 
зору нами були проаналізовані позиції авторів окремих підручників і 
навчальних посібників з економічної теорії. Своєрідно до вирішення 
цього питання підходить В.М. Попов, який виклав свою позицію на 
сторінках одного із провідних підручників з економічної теорії, 
підготовленого за редакцією професора В.Д. Базилевича [4]. Він 
починає з того, що слово «аграрний» походить від латинського 
agrarius і в перекладі на українську мову дослівно означає  «земельний». 
Проте звернення до того значення, яке відповідне слово мало в 
латинській мові, навряд чи  допоможе визначити зміст поняття в 
сучасній теорії. Але в даному випадку має місце збігання  походження 
терміна з тією роллю, яку відіграє земля як провідний засіб 
виробництва в сільському господарстві у формуванні тієї групи 
суспільних відносин, які отримали назву аграрних , придаючи їм 
своєрідність і визначеність. 
 Ще одне питання, яке виникає при визначенні змісту аграрних 
відносин, полягає у визначенні сфери їх формування і 
функціонування. Конкретно треба з’ясувати, чи вони діють у межах 
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сільського господарства, чи вони мають місце і в тих галузях, які 
об’єднуються поняттям «АПК»? 
 Позиція В.М. Попова з цього приводу така: «Аграрні 
відносини  − це складова економічних відносин, які виникають у 
сільському господарстві з приводу володіння й використання землі як 
головного засобу сільськогосподарського виробництва, а також 
виробництва, розподілу, обміну й споживання сільськогосподарської 
продукції та послуг» [4]. 
 На нашу думку, таке визначення, маючи незаперечні 
достоїнства, разом з тим містить у собі і протиріччя. Суть його в тому, 
що відносини, які  виникають у процесі виробництва, обміну, 
розподілу і споживання сільськогосподарської продукції,  як складової, 
включають також ті, які пов’язані із землею. Більш логічно буде такий 
підхід: визначальною характеристикою аграрних відносин є те, що в 
основі їх лежать земельні відносини. 

У пошуках відповіді на поставлене питання ми також 
звернулися до підручників з економікс, авторами яких є професори 
американських університетів, з метою з’ясування їх поглядів на 
проблеми земельних відносин та їх місця в економічній системі. Таке 
звернення дало підстави для певних висновків. Один з них полягає у 
такому: вони розглядаються під кутом зору економічних і політичних 
проблем розвитку сільського господарства. Причому наголошується 
на тому, що незважаючи на величезні обсяги виробництва продукції 
(наприкінці ХХ століття валовий дохід фермерів дорівнював 240 млрд, 
дол.) у сільському господарстві було зайнято всього 2% робочої сили. 
Всю сукупність проблем, які існують у галузі сільського господарства, 
прийнято характеризувати як фермерські проблеми, а вони, у − свою 
чергу, поділяються на коротко - і довготермінові [5].  

Щодо земельних відносин, то особлива увага приділяється 
ренті, формуванню та використанню рентних платежів, а також  ролі 
держави у регулюванні доходів фермерів. У цьому відношенні 
особливе значення мало прийняття в 1996 р. закону про свободу 
фермерської діяльності, який означав докорінний перегляд 
сільськогосподарської політики США за останні 60 років, відмінюючи 
цінову підтримку і розподіл землі під зернові, пшеницю, ячмінь, овес, 
сорго, жито, бавовник і рис. 

Не можна не зважати також на те, що на думку авторів ще 
одного, з числа найбільш поширених американських підручників, 
П.Самуэльсона та В. Нордхауса, у зв’язку з тим, що гострота проблем, 
пов’язаних з розвитком сільського господарства, у теперішній час має 
тенденцію до зниження, доцільно їх виключити з розгляду, замінивши 
розглядом проблем навколишнього середовища, інформаційних 
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технологій і сучасних економічних циклів [6].  Хоча таке рішення 
стосовно сільськогосподарської проблематики все - таки слід віднести 
до спірних, але воно безумовно є свідченням того, що США досягли 
високого рівня врегулювання проблем сільськогосподарського 
виробництва. Правда уряд і в теперішній час проблемам розвитку 
галузі приділяє достатньо велику увагу, серед яких чільне місце 
належить проблемам, пов’язаним з ефективним використанням 
земель.  

Головний же висновок з даного фрагмента дослідження 
полягає в тому, що відомі американські вчені не використовують 
поняття аграрна економіка, а оперують поняттям «сільського 
господарство». 

Нерідко трапляються і такі підходи, при яких аграрна 
економіка і економіка сільського господарства фактично 
ототожнюється, хоча спеціально дане питання і не обговорюється. Так 
у 1991 р. було видано «Справочник экономиста – аграрника» [7], а при 
визначенні спрямованості цього довідника автори його зазначали, що 
в ньому викладено нормативні матеріали для планування і організації 
виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств та їх 
підрозділів.  
 Поряд з поняттям аграрних відносин широко 
використовується поняття аграрного підприємства. Правда, в 
навчальному посібнику «Політична економія», підготовленому за 
загальною  редакцією О.С. Степури, в темі, присвяченій 
підприємництву в аграрній сфері, питання безпосередньо 
підприємництва практично не розглядаються, зато дається визначення 
аграрних відносин [8]. Щодо їх змісту, то позиція авторів збігається з 
тією, яка була сформульована  В.М. Поповим.  
 Щодо місця аграрних відносин у загальній системі 
економічних відносин, то зазначається: найбільш чітко цей зв’язок 
виявляється в розвитку агропромислового комплексу на базі 
агропромислової інтеграції.  
 Зовсім по - іншому підходить до визначення меж 
агропромислового підприємництва А.А. Бревнов. Він вважає, що воно 
представляє собою сукупність всіх  операцій з виробництва 
сільськогосподарської продукції, надання послуг у сфері виробництва, 
збереження, переробки, постачання, реклами, дослідження ринку і 
реалізації [9]. На його думку, в аграрному підприємстві все більшого 
значення набуває тенденція зростання значення 
несільськогосподарських сфер. Таким чином, ця складова 
підприємницької діяльності виходить за межі сільськогосподарського 
виробництва. Але такий широкий  підхід до розуміння аграрного 
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підприємництва не завадив А.А. Бревнову зовсім по - іншому 
трактувати зміст аграрних відносин. На доказ обґрунтованості такого 
твердження процитуємо один з фрагментів  розгляду даного 
навчального посібника: «У сільському господарстві одним із 
найважливіших факторів виробництва є земля, тому аграрні відносини 
як і система економічних відносин між людьми з приводу 
використання землі як засобу виробництва визначаються характером 
землеволодіння і землекористування» [9]. Таким чином, аграрні 
відносини ототожнюються із земельними відносинами. З цим 
погодитися не можна. 
 Щодо загального висновку із викладених вище матеріалів, то їх 
можна звести до такого. Аграрне підприємництво і аграрні відносини 
охоплюють одні і теж сфери, пов’язані з виробництвом і реалізацією 
сільськогосподарської продукції. 
 На нашу думку, саме з таких позицій підійшли до визначення 
змісту  аграрної реформи в Україні автори широко відомого видання, 
присвяченого цій проблемі [1]. У процесі дослідження нами також 
була залучена до вивчення позиція авторів великого тлумачного 
словника сучасної української мови. Вона також дає підстави для 
розуміння окремих підходів щодо змісту поняття «аграрне 
виробництво». У цьому словнику дається таке тлумачення терміна 
аграрій: це той, хто займається сільським господарством, працює в 
якій-небудь галузі сільського господарства [10]. 

Таким чином, виходячи з викладеного вище є підстави 
розглядати поняття «аграрне виробництво» і «сільське господарство» 
як такі, які з однаковою мірою повноти віддзеркалюють зміст одного і 
того ж суспільного феномена, тобто значною мірою як тотожні. Але у 
тому ж таки тлумачному словнику термін «аграрний» визначається як 
земельний, наголошується, що він стосується до землеволодіння, 
землекористування. Якщо на підставі першого і другого підходів до 
тлумачення змісту понять, похідних від поняття «аграрний», здійснити 
проекцію на процеси реформування, то з’являється можливість 
аграрну реформу ототожнювати із земельною. З таким підходом 
погодитися не можна. Дійсно, земельні відносини є складовою 
аграрних відносин, але особливою, провідною складовою, яка 
визначає специфіку всіх аграрних відносин. 
 Згідно з такою концептуальною установкою слід підходити до 
формування понятійного апарату, пов’язаного з процесами 
реформування, виділяючи аграрну реформу, яка охоплює всі 
напрямки реформування, і земельну реформу  як провідної складової 
першої. 
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У пошуках відповіді на поставлене питання ми також 
звернулися до позиції відомих економістів-аграрників Т.Г.Дудара і 
А.М. Стельмищука, яку вони оприлюднили  як співавторів монографії 
«Економічні проблеми ХХІ столітті: міжнародний та український 
виміри [7]. У підготовленому ними підрозділі «Агропромисловий 
комплекс ХХІ століття» вживаються поняття сільського господарства, 
агропромислового комплексу, аграрної реформи, але спеціально 
співвідношення між ними не розглядаються, очевидно з тих же 
міркувань про які  йшлося вище.  

Очевидне провідне місце земельної реформи в системі 
аграрних трансформацій  як логічного наслідку зумовлює становище, 
згідно з яким саме обґрунтованість реформування земельних відносин 
створює передумови для успішного розвитку аграрного сектора. Якщо 
з позицій уже набутого досвіду оцінити результати здійснення 
земельної реформи, то необхідно констатувати таке. Практично 
завершено процес передачі земель сільськогосподарського 
призначення в приватну власність. Вихідний принцип, який був при 
цьому задекларовано на початку реформи «земля повинна належати 
тим, хто її обробляє»,  значною мірою відійшов у минуле, оскільки 
провідне місце в організації виробництва сільськогосподарської 
продукції у все більшій мірі побуває оренда землі. Запропонований і 
реально використовуваний механізм її здійснення створює доволі 
сприятливі можливості для функціонування сільськогосподарських 
підприємств, здатних забезпечувати високий рівень 
конкурентоспроможності, в тому числі на основі залучення коштів 
потужних інвесторів. Було б помилкою ідеалізувати цей механізм. 

Нам, зокрема здається дискусійним твердження, що світова 
практика довела: фермер-орендар, як правило на 10-15% ефективніше 
використовує землю, ніж фермер-власник у силу тієї обставини, що 
йому треба заробити на орендну плату власнику землі і собі на 
господарські витрати і доходи. Почати заперечення, очевидно, слід з 
того, що таке твердження руйнує всю концепцію необхідності 
орієнтуватися на приватну власність на землю, оскільки саме вона 
створює передумови для ефективного господарювання. Бо якщо це 
так, то навіщо створювати додаткові проблеми, які можуть і реально 
виникають унаслідок створення 6,8 млн, приватних власників 
земельних ділянок. Тому що, по-перше, землі в оренду могла б 
надавати громада, створюючи таким чином фонди, за рахунок яких 
вирішувалися б соціальні проблеми сільських територій. 

По-друге, збільшення витрат виробника, скоріше за все 
зумовить необхідність підвищення цін реалізації для їх відшкодування, 
а відтак погіршення його позицій у конкурентній боротьбі. 
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По-третє, якщо господарюючий суб’єкт став власником землі, 
придбавши її у іншого власника, то він повинен забезпечувати 
окупність інвестицій, причому згідно з економічною теорією на рівні 
відсотка, який забезпечує банк. 

По-четверте, в умовах України такі операції буде здійснювати в 
переважній більшості не фермер у класичному розумінні змісту цього 
поняття, а приватний власник чи їх група, які створили підприємство 
певної організаційно-правової форми. 

І насамкінець. Уже стало абсолютно очевидним, що 
найдосконаліші земельні відносини не забезпечують самі по собі 
вирішення численних проблем аграрного сектора. Для цього 
необхідна наявність, як мінімум, трьох умов: менеджерів-спеціалістів 
вищого класу, висококваліфікованих робітників і необхідного рівня 
матеріально-технічного забезпечення. 
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РІШЕННЯ 
 

Зборів північно-східного регіону Всеукраїнського конгресу  
вчених економістів-аграрників.  

«Трансформація земельних відносин до ринкових умов 
господарювання». 
5 лютого 2009 року. 

 
Земельна реформа в Україні привела до кардинальних змін у 

структурі власності на землю, створила умови для організації різних 
форм виробництва. Разом з тим регіональні збори відмічають 
необхідність більшого впливу науки на формування умов як 
поліпшення використання землі, так і включення її в економічний 
обіг. Справа в тому, що якісний стан земельного фонду погіршується, 
його використання потребує поліпшення відповідно вимог екології і 
територій. 

Основними причинами недостатньої віддачі 
сільськогосподарських земель є безгосподарне становлення до землі, 
недостатність інвестицій, відхід державних органів від проблем 
аграрного сектору, недостатність і недосконалість техніки, порушення 
сівозмін, галузевої структури, що привело до знищення тваринництва, 
не використання органічних добрив. Залишаються недостатніми 
методи економічного впливу на використання земель в умовах ринку, 
потрібна подальша трансформація земельних відносин до ринкових 
умов господарювання. 

Збори, обговоривши проблеми землекористування ухвалили: 
1. Розширити наукові дослідження проблем землекористування і 

соціально-економічного розвитку села та трансформації 
земельних відносин в умовах становлення ринкової економіки. 

2. Необхідно внести зміни до діючого в Україні земельного 
законодавства. Провести інвентаризацію земель, їх власників 
та користувачів, удосконалити механізм земельних відносин з 
урахуванням умов ринку. 
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3. Проблеми ринку сільськогосподарських земель необхідно 
вирішувати в комплексі підвищення ефективності земель, 
вирівнювання економічних умов господарювання, 
приближення к законам і постановам, діючим механізмам. 
Доцільно посилити контроль державою за ринковим рухом 
земель та їх наступним ефективним  використанням як 
власності або оренди. 

4. Для побудови ефективних орендних відносин необхідно 
удосконалювати грошову оцінку земель, посилити термін 
довгострокової оренди. Умовою оренди землі повинно стати 
проведення їх економічної експертизи до укладення угоди і 
після закінчення дії договору.  

5. Для подолання кризового екологічного стану необхідно 
впроваджувати заходи щодо вилучення непридатних для 
обробітку малопродуктивних земель, удосконалювати системи 
обробітку ґрунту, використання добрив і засобів захисту 
рослин, запроваджувати прогресивні системи землеробства і 
застосування сівозмін. 

6. Для створення економічних умов ефективного використання 
сільськогосподарських земель треба поступово впроваджувати 
ринкові механізми залучення інвестицій, іпотечного кредиту, 
створювати необхідне для здійснення товаровиробника 
власника посилення його інтересів.  

В сучасних умовах треба стосовно умов регіону зробити 
економічні фактори приоритетними в вирішенні проблеми 
збереження земель та підвищення їх продуктивності, посилення 
зацікавленості товаровиробників.  
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