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08.00.06

«Економіка

природокористування

та

охорони

навколишнього середовища». Державна екологічна академія післядипломної
освіти та управління, Київ, 2020.
У

дисертаційній

роботі

узагальнено

існуючі

напрацювання

та

запропоновано новий підхід до розв’язання теоретико-методологічної проблеми
формування й функціонування економічних та екологічних відносин прав
власності на землю на засадах багатофункціональності землекористування у
суспільно-виробничих відносинах через аналіз взаємодії привласнення і
відчуження

земельних

благ

та

екологічної

безпеки

їх

використання.

Обґрунтовано, що відносини власності на землю є складною і багатогранною
категорією. Їх економічний й екологічний зміст переплітаються та є базисними
у правових відносинах. Одночасно вони пов’язані з окремими управлінськими
земельними

відносинами

щодо

планування,

використання,

розподілу,

перерозподілу, відновлення та охорони земель, їх розмежування, державної
реєстрації земельних ділянок та прав на них тощо, які виступають окремими
стадіями земельного процесу. Удосконалено сутністно-змістовну основу
поняття економічних і екологічних відносин власності з позиції врахування
інших

видів

прав,

зокрема

управління,

на

дохід,

екологобезпечного

використання тощо.
Визначено, що у процесі здійснення земельної реформи становлення
відносин власності на землю відбувається без власної моделі управління ними.
У сучасній змішаній економіці вони базуються на різноманітності суб’єктів
господарювання окремих форм власності, для яких чинне законодавство
повинно забезпечувати рівні умови розвитку.

У зв’язку з цим сформульовано сучасну парадигму розвитку економічних
і екологічних відносин прав власності на землю, що передбачає поєднання
теорій неоінституціональної та поведінкової економік і розглядає їх як
інституцію, важливою складовою котрої є люди, організації та правила,
взаємодія яких сприятиме підвищенню еколого-економічної ефективності
відносин

прав

власності

на

землю

й

інші

природні

ресурси

та

землекористування в цілому.
Запропонована

концептуальна

модель

новітньої

інституціонально-

поведінкової економічної теорії побудована на таких основних теоріях: прав
власності,

трансакційних

витрат,

контрактів,

організації,

поведінкової

економіки, сестейнової економіки. Сестейнова економіка у поєднанні із
неоінституціональною і поведінковою економіками покликані вивести на
новий, більш високий рівень еколого-економічну ефективність функціонування
відносин

прав

власності

на

землю

й

інші

природні

ресурси

та

землекористування в цілому.
Обґрунтовано економічні та екологічні відносини прав власності на
землю

в

системі

суспільних

інтересів.

Земля,

беручи

участь

у

відтворювальному процесі в сферах розподілу, обміну та споживання є
предметом інтересу всіх, без винятку, категорій, груп і прошарків населення,
загальнонаціональних

(відомчих,

територіальних)

та

індивідуальних

(приватних) взаємних претензій. Визначено групи соціальних, економічних і
екологічних інтересів, за якими проведено оцінку ефективності розподілу та
перерозподілу земельних ресурсів у період 2000 – 2016 років. З’ясовано, що
впродовж аналізованого періоду суттєвих змін у розподілі земель за
соціальними та екологічними інтересами не відбулося. Натомість, виявлено
суттєві трансформації розподілу земель за економічними інтересами.
Встановлено, що фактором стримування розвитку відносин власності, як і
раніше, є високі ризики в економіці, спричинені проблемами захисту прав
власності на землю, недосконалістю інституцій фінансового посередництва. В
процесі організації використання і охорони земель, економічні, екологічні,

сільськогосподарські, містобудівні та інші земельні відносини об’єктивно
формують соціально-економічні зв’язки і відносини (залежності) між людьми з
приводу землекористування, яке виділено в особливу соціально-економічну
категорію як унікального об’єкта суспільних багатоцільових інтересів.
Землекористування уособлюється як актив підприємства, сукупність його
матеріальних і нематеріальних цінностей, що мають грошову оцінку, а також
вартість у вигляді резерву чи гудвілу тощо, формування та використання яких
призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
З’ясовано, що складність і багатогранність проблем управління власністю
на землю та інші природні ресурси обумовлює необхідність використання
принципів і механізмів, які передбачають, перш за все, обґрунтування
концептуальних основ управління власністю в Україні. У зв’язку з цим
запропоновано стратегію розвитку відносин власності на земельні й природні
ресурси, яка передбачатиме основні напрями та перспективи їх розвитку.
Предметом особливої уваги в концепції управління відносинами власності на
землю та інші природні ресурси повинні стати різні форми інтеграції публічної
(державної, комунальної) і приватної власності, що в останні роки активно
розвиваються. Рішення пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку
землекористування відповідних територій вимагає формування відповідних
інституційних структур, нових партнерських відносин публічного і приватного
секторів економіки на основі інтеграції різних форм власності в рамках
приватно-громадського партнерства.
Обґрунтовано необхідність введення в економічні та екологічні відносини
нових категорій прав власності на землю: суспільної власності, яка дає змогу
реалізувати право власності українського народу на землю та інші природні
ресурси через систему відносин привласнення; державної та комунальної
власності юридичних осіб замість права постійного користування землею;
корпоративної власності юридичних осіб у частині права управління
землекористуванням, що підвищує захист прав власників земельних часток
(паїв).

Оцінка стану законодавчо-нормативного регулювання відносин власності
дозволяє

стверджувати,

що

в

країні

визначений

комплекс

правових,

організаційних, фінансових, науково-технічних та інших заходів, які сприяли
проведенню у країні земельної реформи та створенню ефективного механізму
регулювання земельних відносин і державного управління земельними
ресурсами. Завдяки цьому змінилася ситуація правових відносин у країні,
почалася реалізація концепції плюралізму форм власності та господарювання
на землі. Поряд з позитивними змінами щодо ефективного землекористування у
підприємствах різних форм господарювання на другий план відійшли питання
раціонального використання та охорони земель. Це призвело до загострення
екологічних проблем, погіршення стану окремих видів земельних угідь тощо.
З’ясовано,

що

функціонування

наявних

форм

землекористування

переважно ґрунтується на використанні орендованих земель. Важливими
факторами, які суттєво впливають на формування землекористувань є розмір
плати за орендовані земельні ділянки, спосіб їх набуття, форми власності на
землю тощо. Особливості земельного ринку оренди оцінено за допомогою
коефіцієнта його регіоналізації. На його основі розраховано індекс розвитку на
земельному ринку оренди, що дає підстави для висновку про наявність тісного
зв’язку

між

розвитком

земельного

ринку

та

доданої

вартості

в

несільськогосподарських галузях та слабкого – у сільськогосподарській.
Встановлено,

що

стан

інституціонального

забезпечення

системи

земельних відносин і землекористування в Україні в цілому характеризується
як недостатньо-задовільний та потребує удосконалення інституції відносин
власності та похідних прав, диверсифікацію видів господарської діяльності,
зміну принципів діяльності, формування системи обмеження екологічного
ризику, оцінку власності і похідних від неї прав та інших інституцій, які
регулюють обіг цих прав. Введення об’єктів земельної власності в економіку
країни передбачає вироблення такої структури видів прав власності на землю,
за допомогою яких можна максимізувати прибуток під час її експлуатації та

мінімізувати витрати на їх специфікацію і захист даних прав. Приведено
характеристику умов формування та розподілу земельної ренти.
На економічні показники використання земельних угідь значно впливає
право

управління

землекористуванням.

Для

оцінки

капіталізації

землекористування за рахунок права управління розроблено методологічний
підхід, сутність якого полягає у визначенні економічної доданої вартості,
одержаної в результаті здійснюваних управлінських дій за фактичним
використанням

земель

землекористуванням.

або

більш

ефективним

Оцінку

права

управління

та

екологобезпечним

сільськогосподарським

землекористуванням визначено як різницю між балансовими вартостями
землекористування, розрахованими за показниками на час оцінки і середніми за
останні

п’ять

років.

Ефективність

управління

сільськогосподарським

землекористуванням виражено через економічну додану вартість різницю між
економічною

ринковою

вартістю

землекористування

з

урахуванням

інноваційно-інвестиційного капіталу в земельні поліпшення і балансовою за
середніми показниками останніх п’яти років. Результати розрахунку оцінки
вартості права управління та його ефективності свідчать про доцільність
розроблення комплексу заходів, спрямованих на збільшення економічної
доданої вартості внаслідок здійснюваних управлінських дій.
Залучення земель сільськогосподарського призначення до економічного
обігу зумовило необхідність їх неупередженої оцінки. Їй відведено роль
платності землекористування у вигляді земельного податку та орендної плати,
можливості розрахунку втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва. З цією метою удосконалено нормативну грошову оцінку земель
сільськогосподарського

призначення

шляхом

визначення

нормативу

капіталізованого рентного доходу за показниками вирощування зернових та
зернобобових культур на рівні природно-сільськогосподарських районів
областей України та подальшим алгоритмом розрахунку з врахуванням балу
бонітету на регіональному та національному рівнях.

Ключовим питанням удосконалення економічних і екологічних відносин
власності є оцінка окремих земельних ділянок сільськогосподарського
призначення. Розрахунок їх вартості рекомендовано здійснювати за допомогою
теорії нечіткої логіки, яка передбачає використання низки критеріїв, які
найповніше характеризують оцінювану земельну ділянку щодо родючості,
місця

розташування,

конфігурації,

екологічного

поточного

стану,

використання

інженерного

тощо.

Ці

облаштування,

критерії

становлять

лінгвістичні змінні, для кожної з яких вибрано множину можливих значень. Їх
поділено на інтервали і визначено лінгвістичні терми, які характеризували
вплив конкретного показника лінгвістичної змінної на вихідну величину, що
стало основою для розроблення схеми контролера нечіткої логіки визначення
вартості земельної ділянки. У результаті опрацювання правил та проведення
операцій над нечіткими множинами отримано багатокритеріальну оцінку
конкретної земельної ділянки.
Земельні відносини потребують детальної правової регламентації та
постійного державного регулювання. Їх інституційна складність і різноманіття,
як і процеси формування багатоукладної економіки й багатофункціонального
землекористування,
використання

наразі

земель

повною

мірою

сільськогосподарського

не

осмислені.

призначення

У

процесі

на

засадах

багатофункціональності ускладняються економічні відносини прав власності на
них, тому рекомендовано розглядати їх через систему приналежностей.
У

базовому

визначено:

державу

типі
в

землекористування
особі

органів

суб’єктами

виконавчої

влади

приналежностей
та

місцевого

самоврядування щодо земельних ресурсів; громадян як власників земельних
часток (паїв) щодо земельних ділянок; орендарів (сільськогосподарські
підприємства) щодо землекористування як сукупності орендованих земельних
ділянок; агрохолдинги щодо земельно-майнового комплексу корпорації. За
наявності допоміжного типу землекористування виявлено низку інших
суб’єктів приналежностей, що ускладнює економічні та екологічні відносини
власності на землю й інші природні ресурси.

Для дотримання вимог екологічної безпеки запропоновано ноосферний
підхід до обліку системи збалансованого землекористування та його реалізацію
через новий методологічний принцип прямої залежності власного капіталу
землекористувачів від їх внеску у відтворення природного капіталу як частини
національного багатства, що передбачає повний облік екологічного ефекту
землекористування (позитивного і негативного) на основі екологічної та
антиекологічної земельної ренти. Доведено, що інформованість про наявні
природні ресурси, надійні й точні визнання власності, правові обмеження на
територію земельної ділянки створюють передумови для сталого розвитку
економіки регіонів, покращення екологічної безпеки довкілля, формування
правових відносин щодо земельних ділянок та нерухомого майна, а також
досягається рівність функціонування прав власності на землю держави,
територіальних громад, юридичних осіб та громадян, моделюється обов’язкова
поведінка суб’єктів земельних правовідносин.
Як важливий фактор удосконалення економічних і екологічних відносин
прав власності на землю виокремлено рівень інституціонального забезпечення
середовища

форм

власності

та

землекористування.

Для

оцінки

його

ефективності розроблено методичний підхід, який ґрунтується на аналізі складу
видів прав та величини прояву кожного з них. За умови запропонованого
розширення та зміни різних видів прав, їх кращого прояву можна суттєво
поліпшити ефективність функціонування форм власності.
Ключові слова: відносини власності, форми власності, види прав,
землекористування, інституціональне середовище, право управління, оцінка
права, інтереси, приналежності.
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Kovalyshyn
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ecological

relations

of

land

ownership: theory, methodology and practice. - Qualifying scientific work on
the rights of a manuscript.
Dissertation for the scientific degree of Doctor of Economic Sciences,
specialty 08.00.06 - Economics of nature management and environmental
protection. State Environmental Academy of Postgraduate Education and
Management, Kyiv, 2020.
The dissertation summarizes the existing researches and proposes a new
approach to solving the theoretical and methodological problem of formation
and functioning of economic and ecological relations of land property rights
proceeding from multifunctionality of land use in social relations of production
through analysis of interaction of appropriation and alienation of land and
environmental safety of land use. It is substantiated that land property relations
are a complex and many-sided category. Their economic and environmental
meanings are intertwined and are basic in legal relations. At the same time, they
are related to some individual management land relations regarding planning,
use, distribution, redistribution, restoration and protection of land, land
delimitation, state registration of land plots and rights to them, etc., which act
as separate stages of the land process. The substantive basis of the concept of
economic and ecological property relations has been improved from the
standpoint of taking into account other types of rights, including management,
income, environmentally friendly use, etc.
It is outlined that in the process of land reform the formation of land
property relations occurs without its own model of management. In today's
mixed economy, they are based on the diversity of economic entities of certain
forms of ownership, for which current legislation should provide a level playing
field of development.

In this regard, a modern paradigm of economic and ecological land
property relations is formulated, which provides a combination of theories of
new institutional and behavioral economics and considers them as an
institution, an important component of which are people, organizations and
rules whose interaction will enhance environmental and economic efficiency of
relations of land and other natural resources property rights and land use in
general.
The proposed conceptual model of the new institutional-behavioral
economic theory is based on the following basic theories: the economics of
property rights, transaction cost theory, contract theory, organizational theory,
behavioral economics, sustainable economics. Sustainable economics in
combination with new institutional and behavioral economics intend to bring to
a new, higher level of environmental and economic efficiency of relations of
land and other natural resources property rights and land use in general.
The economic and ecological relations of land property rights in the
system of public interests are substantiated. Land, participating in the
reproduction process in the areas of distribution, exchange and consumption is
of interest to all, without exception, categories, groups and strata of the
population, national (departmental, territorial) and individual (private) mutual
claims. The groups of social, economic and ecological interests are identified,
according to which the efficiency of distribution and redistribution of land
resources in the period 2000 - 2016 is assessed. It was found that during the
analyzed period there were no significant changes in the distribution of land b y
social and environmental interests. Significant transformations of land
distribution by economic interests were revealed instead.
It is established that the factor hindering the development of property
relations is still the high risk to the economy caused by the problems of
protection of land ownership and imperfection of financial intermediation

institutions. In the process of organizing the use and protection of land,
economic, environmental, agricultural, town planning and other land relations
objectively form social and economic ties and relations (dependencies) between
people on land use, which are formed into a special social and economic
category as a unique object of public multi-purpose interests. Land use is
personified as an asset of an enterprise, a set of its tangible and intangible
assets that have the monetary value as well as value in the form of reserves or
goodwill, etc., formation and use of which will lead to economic benefits in the
future.
It was found that the complexity and diversity of problems of land and
other natural resources management stipulate the need for the use of principles
and mechanisms, which provide, first of all, the justification of the conceptual
foundations for property management in Ukraine. In this regard, a strategy for
the development of land and natural resources property relations is proposed,
which will provide the main trends and prospects for their development.
Various forms of integration of public (state, communal) and private property,
which have been actively developing in recent years, should be the subject of
special attention in the concept of land and other natural resources property
relations management. Solving the priority tasks of social and economic
development of land use of the respective territories requires formation of
appropriate institutional structures, new partnerships between public and private
sectors of the economy based on the integration of various forms of ownership
in the framework of private and public partnership.
The necessity of introduction of new categories of land property rights
into economic and ecological relations is justified: public property, which
allows to realize the property right of the Ukrainian people to land and other
natural resources through the system of appropriation relations;

state and

communal property of legal entities instead of the right of permanent land use;

corporate property of legal entities in terms of the right to manage land use,
which increases protection of the rights of owners of land parcels (land shares).
Assessment of the state of legislative and normative regulation of
property relations allows to suggest that the country has a set of legal,
organizational, financial, scientific, technical and other measures that
contributed to the country's land reform and creation of an effective mechanism
for regulating land relations as well as for state management of land resources.
Due to this, the situation of legal relations in the country has changed, the
implementation of the concept of pluralism of forms of ownership and land
management has begun. Along with the positive changes in the efficient use of
land in enterprises of various forms of management, the issues of rational use
and protection of land have receded into the background.

This has led to

exacerbation of environmental problems, deterioration of certain types of land
etc.
It was found that functioning of existing forms of land use is mainly
based on the use of leased land. Important factors that significantly affect the
formation of land use are the payment amount for the leased land, the method of
its acquisition, forms of land ownership etc. Peculiarities of the land lease
market are estimated using the coefficient of its regionalization. Based on it, the
index of development in the land lease market is calculated, which gives
grounds to conclude that there is a close relationship between the development
of the land market and the value added in non-agricultural sectors and weak - in
agriculture.
It is established that the state of institutional support for the system of
land relations and land use in Ukraine as a whole is characterized

as

insufficient and requires improvement of the institution of property relations
and derivative rights, diversification of economic activities, change of
principles of activity, formation of the environmental risk limitation system,

property and derivative rights valuation

as well as valuation of other

institutions that regulate the circulation of these rights. The introduction of the
objects of land ownership into the country’s economy involves development of
a structure of such land ownership rights due to which it is possible to
maximize profits during land exploitation and minimize the cost of their
specification and protection of these rights. The characteristics of the conditions
of formation and distribution of land rent are given.
The economic indices of land use are significantly influenced by the right
to manage land use.

To assess the capitalization of land use due to the

management rights, a methodological approach has been developed, the essence
of which is to determine the economic value added obtained as a result of
management actions for actual or more efficient and environmentally friendly
land use. The valuation of the agricultural land-use management rights is
defined as the difference between the book values of land use, calculated by
indices at the time of valuation and the average ones over the past five years.
The effectiveness of agricultural land-use management is expressed in terms of
the economic value added, the difference between the economic market value of
land use, taking into account the innovation and investment capital in land
improvement, and the book value according to the average indices over the past
five years. The results of calculation of the assessment of the management right
value and its effectiveness indicate the feasibility of developing a set of
measures aimed at increasing the economic value added as a result of
management actions.
Involvement of agricultural lands in economic circulation has caused the
need for their impartial evaluation. It has been assigned the role of payment for
land use in the form of land tax and rent, the ability to calculate the losses of
agricultural and forestry production. For this purpose, the normative monetary
valuation of agricultural lands has been improved by determining the norm of

capitalized rental income according to the indices of grain and legumes growing
at the level of natural agricultural districts of Ukraine and further calculation
algorithm taking into account the quality indicator score at regional and
national levels.
The key issue of improving economic and ecological property relations is
the assessment of individual agricultural land plots. It is recommended to
calculate their value using the theory of fuzzy logic, which involves the use of a
number of criteria that most fully characterize the assessed land in terms of
fertility, location, ecological status, engineering, configuration, current use etc.
These criteria are linguistic variables, for each of which a set of possible values
is selected. They are divided into intervals and linguistic terms are defined,
which characterized the influence of a particular indicator of the linguistic
variable on the initial value, which became the basis for developing a controller
scheme of fuzzy logic of determining the value of land. As a result of
elaboration of rules and operations on fuzzy sets, a multi-criteria assessment of
a specific land plot was obtained.
Land relations require detailed legal regulation and constant state
regulation. Their institutional complexity and diversity as well as the processes
of formation of a diversified economy and multifunctional land use, are
currently not fully understood. In the process of using agricultural lands
proceeding from multifunctionality, the economic relations of ownership rights
to them are complicated, so it is recommended to consider them through a
system of appurtenances.
The basic type of land use by the subjects of appurtenances defines: the
state in the person of the executive authorities and local governments
concerning land resources; citizens as owners of land parcels (shares)
concerning land plots; tenants (agricultural enterprises) regarding land use as a
set of leased land plots; agricultural holdings concerning the land and property

complex of the corporation. In the presence of an ancillary type of land use, a
number of other subjects of appurtenances have been identified, which
complicates the economic and ecological land property relations.
To comply with environmental safety requirements, a noosphere approach
to accounting of a balanced land use system and its implementation through a
new methodological principle of direct dependence of land users' equity on
their contribution to the reproduction of natural capital as part of national
wealth, which provides full accounting of the environmental effect of land use
(positive and negative) on the basis of the ecological and anti-ecological land
rent. It is proved that awareness of available natural resources, reliable and
accurate recognition of ownership, legal restrictions on land create the
preconditions for sustainable economic development of regions, improvement
of environmental safety, formation of legal relations concerning land plots and
real estate as well as equality of functioning of land property rights of the state,
territorial communities, legal entities and citizens, the mandatory behavior of
the subjects of land legal relations is modeled.
The level of institutional support for the forms of ownership and land use
is singled out as an important factor in improving economic and ecological
relations of land property rights. To assess its effectiveness, a methodological
approach has been developed, which is based on the analysis of the set of rights
and magnitude of manifestation of each of them. It is possible to improve the
functioning efficiency of forms of ownership significantly, provided the
proposed expansion and change of different types of rights as well as their
better manifestation.
Key words: property relations, forms of ownership, types of rights, land
use, institutional environment, management rights, valuation of rights, interests,
appurtenances.
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23. Третяк А., Другак В., Ковалишин О. Проблеми просторової та
змістовної

бази

планування

розвитку

сільськогосподарського

землекористування в умовах нових земельних відносин. Вісник Львівського
національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2014. № 21 (1).
С. 397–401. (Здобувачем визначено структуру просторової бази планування
сільськогосподарського землекористування).
24. Ковалишин О. Ф.,

Свентух В. Ю.

Земельні

відносини:

інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) і
сільськогосподарських підприємств. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель.
2014. № 1–2. С. 40–47. (Здобувачем обґрунтовано необхідність застосування
нової інституціональної економічної теорії для формування економічних і
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правових відносин власників земельних часток (паїв) та сільськогосподарських
підприємств).
25. Курильців Р. М., Ковалишин О. Ф., Третяк Н. А. Сутність управління
сільськогосподарським землекористуванням через призму прав власності на
землю: економіко-правові аспекти. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель.
2014. № 3–4. С. 27–31. (Здобувачем проаналізовано сутність поняття
управління сільськогосподарським землекористуванням).
26. Ковалишин О. Ф. Облік кількості земель, земельних ділянок та
землекористування юридичних осіб, сформованих на різних правах: стан та
проблеми в умовах євроінтеграційних процесів. Землевпорядний вісник. 2015.
№ 8. С. 37–42.
27. Leń P., Коvalyshyn O., Kryshenyk N. Analiza struktury przestrzennej wsi
Wólka Sokołowska w powiecie rzeszowskim, woj. Podkarpackie

Вісник

Волинського інституту економіки та менеджменту. 2015. № 13. С. 13–20.
(Здобувачем проаналізовано просторову структуру сільських територій у
Прикарпатському воєводстві Польщі).
28. Міка М., Ковалишин О. Стан просторової структури сільських
районів у Центральній і Південно-Східній Польщі. Вісник Львівського
національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2016. № 23 (2).
С. 52–56. (Здобувачем оцінено стан просторової структури сільських районів у
Центральній і Південно-східній Польщі).
29. Третяк А. М.,

Третяк В. М.,

Ковалишин О. Ф.,

Третяк Н. А.

Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Економіст. 2016. № 5. С. 38–40. (Здобувачем проаналізовано рентоутворюючі
фактори, які використовуються у процесі розрахунку вартості земель
сільськогосподарського призначення).
30. Ковалишин О. Ф., Рижок З. Р. Аналіз достовірності економічної
оцінки земель у сучасних умовах господарювання. Вісник Львівського
національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2017. № 24 (2).
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С. 118–127. (Здобувачем виконано кореляційно-регресійний аналіз показників
економічної оцінки земель).
Статті у наукових фахових виданнях України,
включених до міжнародних наукометричних баз даних:
31. Третяк А. М., Третяк В. М., Ковалишин О. Ф., Третяк Н. А. Стан та
проблеми методичного забезпечення оцінки земель сільськогосподарського
призначення в Україні. Збалансоване природокористування. 2016. № 2. С. 113–
118. (Здобувачем проаналізовано методичні підходи до визначення нормативної
грошової оцінки земель сільсько-господарського призначення).
32. Третяк А. М, Третяк В. М., Ковалишин О. Ф., Кришеник Н. І Нова
методика

нормативної

грошової

оцінки

земель

сільськогосподарського

призначення: позитивні та негативні сторони. Землеустрій, кадастр і
моніторинг земель. 2017. № 1. С. 35–42. (Здобувачем розкрито позитивні та
негативні аспекти методики розрахунку нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення).
33. Ковалишин О.

Удосконалення

формування

даних

про

режим

землекористування та земельні ділянки у нових облікових формах Державного
земельного кадастру. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2.
С. 37–43.
34. Ковалишин О. Ф.,

Кришеник Н. І.

Удосконалення

методичних

підходів до формування правових обмежень при використанні земельних
ділянок у системі державного земельного кадастру. Науковий вісник
Національного лісотехнічного університету України. Серія економічна. 2018.
Т. 28. № 4. С. 78–82. (Здобувачем обґрунтовано правові обмеження при
використанні земельних ділянок у системі Державного земельного кадастру).
35. Ковалишин О. Ф., Малахова С. О., Рижок З. Р. Питання актуалізації
показників економічної оцінки земель. Землеустрій, кадастр та моніторинг
земель. 2018. № 1. С. 49–58. (Здобувачем обґрунтовано основні показники, які
використовуються у процесі економічної оцінки земель).
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36. Третяк А. М.,

Третяк В. М.,

Ковалишин О. Ф.

Понятійно-

категоріальний апарат права постійного користування земельними ділянками.
Вісник аграрної науки. 2019. № 8. С. 80–86. (Здобувачем розроблено пропозиції
з

формування

понятійно-категоріального

апарату

права

постійного

користування земельними ділянками, який побудовано на пучку прав з
визначеними правомочностями).
Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних
наукометричних баз даних Scopus/Web of Science:
37. Butryn K., Jasinska Е., Kovalyshyn О., Preveda Е. North beltway of
Cracow – selected elements of impact on the environment and the real estate market.
Ecological and Environmental. 2018. E3S Web of Conferences 86. URL:
https://doi.org.10.1051/e3sconf/20198600001. (Здобувачем обґрунтовано вплив
екологічних чинників у процесі оцінки нерухомості).
38. Taratula R., Kovalyshyn O., Malakhova S., Ryzhok Z. Application of
mathematic modeling for optimization of land-use management. Real Estate
Management and Valuation. 2019. Vol. 27. Issue 3. P. 59–68. (Здобувачем
обґрунтовано показники, на основі яких здійснено оптимізацію управління
землекористуванням).
39. Tretiak A., Kovalyshyn O., Tretiak N. Assessment of the effectiveness
of land use according to public land interests as a component of rural development.
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and
Rural Development. 2019. Vol. 19. Issue 4. P. 345–350. (Здобувачем обґрунтовано
доцільність врахування суспільних інтересів під час визначення ефективності
використання земельних ресурсів).
40. Zagórda M.,

Dróżdż T.,

Miernik A.,

Popardowski E.,

Trzyniec K.,

Nawara P., Juliszewski T., Kovalyshyn O., Oblicki M. Analiza przestrzennego
zróżnicowania przewodności elektrycznej gleby w zależności od warunków
mikroklimatycznych.

Przeglad

eleketrotechniczny.

2020.

№ 1.

P. 202–205.
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(Здобувачем запропоновано методологію відображення якісних показників
ґрунтів на картографічних матеріалах).
Статті у наукових виданнях інших держав:
41. Kovalyshyn O., Kryshenyk N. Mathematical approaches of alternative
types of land use determination for well-proportioned development of rural areas.
MOTROL. Commission of Motorization and Energetic in Agriculture. 2013. Vol. 15.
No. 1.

P. 67–71.

(Здобувачем

визначено

основні

напрями

розвитку

землекористування сільських територій).
42. Kovalyshyn O., Malakhova S., Kryshenyk N. Comparison of results of
normative and expert monetary valuation for taxation purposes. MOTROL.
Commission of Motorization and Energetic in Agriculture. 2014. Vol. 16. No. 1.
P. 43–47. (Здобувачем виконано порівняльний аналіз результатів нормативної
та експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою їх використання у
процесі оподаткування).
43. Kovalyshyn O., Kryshenyk N., Havryshkiv N. Analysis of methodological
approaches to evaluation of land quality in Ukraine. ECONTECHMOD. An
international quarterly journal. 2014. Vol. 3. No. 4. P. 97–101. (Здобувачем на
основі проведених експериментальних досліджень обґрунтовано необхідність
використання єдиної методики проведення якісної оцінки земель).
44. Kovalyshyn O., Kryshenyk N., Len P. Effect of engineering factors
of the land plot on the efficiency of its use in the event of division.
ECONTECHMOD. An international quarterly journal. 2015. Vol. 4. No. 4. P. 7–10.
(Здобувачем запропоновано у процесі визначення ефективності використання
земельної ділянки враховувати її інженерно-геометричні характеристики).
45. Len P., Matysek I., Kovalyshyn O. Dimensions of Plots Belonging to
Out-of-viflage Owners in the village of Bedziemysl. Commune of Senziszow
Malopolski. Geomatics and Environmental Engineering. 2015. Vol. 9. No. 2. P. 63–
70. (Здобувачем виконано диференціацію присадибних ділянок за їх розмірами).
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46. Kovalyshyn O., Malakhova S., Ryzhok Z. Methodological features of
evaluation of farmland tenancy for sale on land sales. MOTROL. Commission of
Motorization and Energetic in Agriculture. 2017. Vol. 19. No. 1. P. 41–47.
(Здобувачем оцінено право оренди на основі методичного підходу непрямої
капіталізації додаткового доходу для орендарів).
47. Kovayshyn O., Buśko M. Land-use Structure – Analysis on Example of
Rural and Urban Communes in Poland and Ukraine. Geomatics and Environmental
Engineering. 2018. Vol. 12. No. 1. P. 59–76. (Здобувачем визначено структуру
землекористування в Україні та здійснено порівняльний аналіз структури
землекористувань України та Польщі).
48. Adamczyk T., Kovalyshyn O., Bieda A., Kolodiy P. Comparison of Real
Estate Values Determined in Poland and Ukraine in Context of State Border
Historical Changes. Geomatics and Environmental Engineering. 2018. Vol. 12. No. 2.
P. 5–18. (Здобувачем розраховано вартість нерухомості м. Львів на основі цін
продажу).
Тези наукових доповідей:
49. Музика Н. М., Ковалишин О. Ф. Формування інвестицій в аграрному
секторі України. Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти
ефективного використання матеріально-технічної бази АПК: Міжнародний
науково-практичний форум, м. Львів, 17–18 вересня 2008 року: тези доповіді.
Львів, 2008. С. 497–500. (Здобувачем визначено роль власності у формуванні
сприятливого інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки).
50. Микула О. Я., Ковалишин О. Ф., Музика Н. М. Еколого-ландшафтна
основа природно-сільськогосподарського районування. Шляхи підвищення
ефективності використання агроресурсного потенціалу: Міжнародний науковопрактичний форум, м. Львів, 23–25 вересня 2009 року: тези доповіді. Львів,
2009.

С. 281–284.

(Здобувачем

уточнено

природно-сільськогосподарське

районування на ландшафтній основі у Львівській області).
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51. Третяк А.,

Ковалишин О.

Соціально-економічні

та

екологічні

небезпеки проекту Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського
призначення».

Теоретичні

основи

і

практичні

аспекти

використання

ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового
виробництва і розвитку сільських територій: Міжнародний науково-практичний
форум, м. Львів, 18–20 вересня 2013 року: тези доповіді. Львів, 2013. С. 474–
479. (Здобувачем визначено можливі екологічні небезпеки за умови введення в
дію закону).
52. Tretiak F., Drugak V., Kovalyshyn O. Ukrainskie problemy planowania,
rozwoju rolnego, uzytkowania gruntow wedlug podstaw przestrzennych і
tresciowych w ocolicznosciach nowych stosuncow rolnych. Innowacyjne technologie
geodezyjne – zastosowanie w roznych dziedzinach gospodarki. V Miedzynaradova
Konferencja Naukowa, Polska, Kamionka, 28–30 maja 2014 r. Kamionka, 2014.
P. 54–55. (Здобувачем запропоновано напрями вдосконалення планування
сільськогосподарського землекористування).
53. Ковалишин О. Ф.,

Кришеник Н. І.

Регіональні

особливості

раціонального використання земель сільських територій в контексті сталого
розвитку. Розвиток національної економіки: теорія і практика: Міжнародна
науково-практична конференція, м. Івано-Франківськ, 3–4 квітня 2015 року:
тези доповіді. Тернопіль, 2015. Ч. 2. С. 413–414. (Здобувачем сформовано
регіональні особливості використання земель сільських територій).
54. Кришеник Н. І., Ковалишин О. Ф. Сучасні тенденції використання
земель в Україні. Development of social and economic systems in a global
competitive environment: international scientific and practical conference, Moldova,
Kishinіv, 26 February 2016 r. Moldova, 2016. P. 184–187. (Здобувачем досліджено
сучасні трансформаційні процеси, пов’язані із землекористуванням).
55. Ковалишин О., Кришеник Н. Проблеми обліку земельних ділянок у
системі ДЗК. Використання й охорона земельних ресурсів: Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція молодих вчених, м. Львів, 18 травня
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2016 року: тези доповіді. Львів, 2016. С. 162–164. (Здобувачем визначено
позитивні та негативні аспекти нової система обліку земель).
56. Ковалишин О., Рижок З. Оцінка вартості права оренди земельної
ділянки за допомогою матричної алгебри. Теорія і практика розвитку
агропромислового комплексу та сільських територій: XVIІІ Міжнародний
науково-практичний форум, присвячений пам’яті інженера Я. Зайшлого,
м. Львів, 20–22 вересня 2017 року: тези доповіді. Львів, 2017. С. 227–232.
(Здобувачем обґрунтовано методичний підхід щодо оцінки права оренди
земельної ділянки).
57. Ковалишин О. Ф., Малахова С. О., Рижок З. Р. Статистичний аналіз
економічної

оцінки

земель.

Перспективи

інституціонального

розвитку

земельних відносин в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція,
м. Полтава, 15–16 березня 2018 року: тези доповіді. Полтава, 2018. С. 48–51.
(Здобувачем запропоновано уточнення показників економічної оцінки на основі
статистичного аналізу).
58. Ковалишин О., Лен П. Передумови екологізації землекористування
в Україні. Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання
науки та практики: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція,
м. Львів, 16 травня 2018 року: тези доповіді. Львів, 2018. С. 37. (Здобувачем
сформовано основні напрями екологізації землекористування).
59. Ковалишин О. Особливості оцінки права оренди в сучасних умовах.
Грошова оцінка земель в Україні: здобутки, проблеми, перспективи:
Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8–9 листопада 2018 року:
тези доповіді. К., 2018. С. 42–45.
60. Ковалишин О.

Еколого-економічна

складова

збалансованого

землекористування. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції:
Міжнародна науково-практична конференція, м. Кам’янець-Подільський, 20–21
березня 2019 року: тези доповіді. Тернопіль, 2019. С. 32–34.
61. Шпік Н. Р., Ковалишин О. Ф., Малахова С. О. Раціональне природокористування – проблеми його вирішення. Інтеграція України: європейський
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вимір: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 22 березня
2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 102–105. (Здобувачем запропоновано
шляхи вдосконалення раціонального природокористування).
62. Ковалишин О. Ф., Шпік Н. Р., Малахова С. О. Нормативна грошова
оцінка як база оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
Фінансово-економічний

розвиток

України

в

умовах

трансформаційних

перетворень: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 28 березня
2019 року: тези доповіді. Тернопіль, 2019. С. 168–171. (Здобувачем розкрито
вплив вартості сільськогосподарських угідь на податок землекористувачів, що
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ВСТУП
Актуальність теми. Відсутність комплексного механізму реалізації
економічних і екологічних відносин власності на землю та інші природні
ресурси, закріпленого у правових нормах і адекватно вираженого в системі
надбудовних відносин, унеможливлює досягнення синергетичного ефекту
функціонування власності на державному та суб’єктному рівнях. В умовах
завершення

ринкових

загальнодержавні

трансформацій

еколого-економічні

економіки
та

необхідно

регіональні

поєднати

інтереси

щодо

використання й охорони земельних і природних ресурсів, дотримуючись
балансу

використання

території,

природно-ресурсних

можливостей

і

соціальних факторів.
Основу формування та розвитку економічних і екологічних відносин
становить власність як багатоаспектна категорія, що відображає суспільні
стосунки між людьми, їх об’єднаннями з приводу привласнення засобів
виробництва і предметів праці у процесі виробництва, розподілу, обміну
та споживання.
Різноманіття форм власності на земельні і природні ресурси потребує
регулювання еколого-економічної діяльності та формування передумов для
дотримання суб’єктами господарювання встановлених екологічних вимог. У
зв’язку з цим найважливішою умовою оптимального функціонування відносин
власності на землю та інші природні ресурси є забезпечення співвідношення
владних повноважень у цій сфері між різними рівнями структури державного
управління.
Упродовж

тривалого

часу

відносини

власності

були

предметом

дослідження економічної теорії та знайшли своє відображення у працях
іноземних науковців, представників школи інституціоналізму Т. Веблена,
Дж. Коммонса, У. Мітчела, а також дослідників нової інституціональної
економіки

А. Алчіана,

Й. Барцеля,

О. Вільямсона,

Г. Демсетца,

Дж. М. Дженсена, Т. Еггертсона, Р. Коуза, У. Меклінга, Р. Познера, Р. Ріхтера,
Е. Фуруботна, С. Ченга.
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Еколого-економічну проблематику регулювання земельних відносин
досліджували вітчизняні науковці Д. Бамбіндра, В. Будзяк, О. Гнаткович,
Г. Гуцуляк, Б. Данилишин, Д. Добряк, Й. Дорош, О. Дорош, Т. Євсюков,
Ш. Ібатуллін, Т. Калина, О. Ковалів, Л. Купінець, Р. Курильців, А. Мартин,
Л. Новаковський, С. Рогач, О. Сакаль, А. Сохнич, М. Ступень, А. Третяк,
В. Третяк, М. Федоров, М. Хвесик та ін.
Обґрунтування правового забезпечення земельної реформи, особливо
у сфері становлення та управління системою власності, міститься у працях
провідних українських учених у галузі аграрного, екологічного та земельного
права А. Андрейціва, А. Гетьмана, С. Гринько, М. Долинської, І. Каракаша,
П. Кулинича,

А. Мірошніченка,

В. Носіка,

О. Погрібного,

В. Семчик,

В. Федоровича, М. Фролова, М. Шульги тощо.
Проте,

незважаючи

на

значний

обсяг

як

теоретичних,

так

і

методологічних досліджень, низка питань щодо економічних та екологічних
відносин власності на землю в Україні недостатньо опрацьовані. Зокрема, це
стосується проблематики рівноправності функціонування форм власності,
належності певних економічних і екологічних відносин прав використання
земельних та інших природних ресурсів й інституціонального середовища
введення вартості прав на землю в економіку землекористування. Наразі не
виконуються комплексні дослідження з розроблення методики оцінки
ефективності форм власності та землекористування за повнотою видів прав, які
б дали змогу вдосконалити механізми їх функціонування. Потребують
поглибленого вивчення питання інформаційного забезпечення системи прав
власності

на

землю,

оцінки

права

та

ефективності

управління

сільськогосподарським землекористуванням, об’єктивного визначення вартості
сільськогосподарських угідь з урахуванням екологічних чинників.
Зазначене вище і необхідність розроблення науково обґрунтованої
методології формування економічних та екологічних відносин прав власності
на земельні й інші природні ресурси обумовили актуальність і вибір теми
дисертації, її мету, завдання, предмет, об’єкт, наукову і прикладну значущість.
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Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідних робіт Державного
закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
«Напрями розвитку та механізми формування економіки екології землекористування в умовах нових земельних відносин» (номер державної реєстрації
0111U006654), наукових досліджень землевпорядного факультету Львівського
національного аграрного університету «Розробка науково-методичних засад
формування

організаційних,

економічних

і

інформаційних

механізмів

регулювання земельних відносин на регіональному рівні» (номер державної
реєстрації 0111U001320, 2011–2015 рр.) та «Розробка і вдосконалення
теоретико-методологічних

засад

земельних

відносин

та

забезпечення

збалансованого розвитку території» (номер державної реєстрації 0116U003178,
2016–2020 рр.). У рамках цих тем автором сформовано нову парадигму
розвитку економічних та екологічних відносин прав власності на землю на
засадах неоінституціональної економічної теорії, а також методологічні засади
введення вартості в економіку землекористування, методичні підходи до оцінки
ефективності форм власності й землекористування.
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження –
розроблення

та

обґрунтування

теоретичних,

методологічних

основ

і

практичних рекомендацій щодо формування й функціонування економічних та
екологічних

відносин

прав

власності

на

землю

на

засадах

багатофункціональності землекористування в умовах ринкових відносин.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено та вирішено такі
завдання:
– розкрити сутність понять економічних і екологічних відносин прав
власності на землю в сучасних умовах;
– дослідити зміну економічних і екологічних відносин прав власності
на землю в Україні та сформулювати нову парадигму їх розвитку на засадах
неоінституціональної економічної теорії;
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– обґрунтувати концептуальні й теоретичні засади функціонування прав
власності на землю в Україні, тенденції їх розвитку в системі суспільних
інтересів;
– здійснити

оцінку

стану

законодавчо-нормативного

регулювання

відносин прав власності на землю та розвитку різних форм сільськогосподарського землекористування у процесі земельної реформи;
– удосконалити наукові засади інституціонального середовища введення
вартості прав на землю в економіку землекористування;
– розробити методологічні основи вартісного підходу до оцінки окремих
видів прав власності як економічних активів;
– виявити методологічні особливості рентних підходів до розрахунку
нормативної грошової оцінки земель та вартості окремих ділянок сільськогосподарського призначення;
– обґрунтувати наукові засади системи відносин приналежності в
контексті формування багатофункціонального землекористування;
– сформувати пропозиції з удосконалення інформаційного забезпечення
гарантування екологічної безпеки власності на землю;
– запропонувати методологічні підходи до формування економічних
та екологічних відносин між власниками земельних часток (паїв) і сільськогосподарськими підприємствами;
– розробити

методику

оцінки

ефективності

форм

власності

та

формування

й

землекористування.
Об’єкт

дослідження

–

процес

забезпечення

функціонування економічних і екологічних відносин власності на земельні та
інші природні ресурси на засадах багатофункціональності землекористування.
Предмет дослідження – сукупність теоретико-методологічних, науковометодичних і практичних засад формування та функціонування економічних
і екологічних відносин власності багатофункціонального землекористування.
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертації
є фундаментальні положення економічної теорії, економіки права, земле- та
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природокористування,

концепція

сталого

розвитку,

спеціальні

методи

дослідження, які використано для розкриття суті та головних підходів у сфері
економічних і екологічних відносин прав власності багатофункціонального
землекористування, а саме: теоретичного узагальнення – для дослідження
концептуальних положень розвитку земельних відносин; аксіоматичний –
для

визначення

багатофункціональності

землекористування;

економіко-

статистичний – для обробки статистичних даних та оцінювання ефективності
розвитку землекористувань; монографічний – для поглибленого вивчення
функціонування інституціонального середовища економічних та екологічних
відносин прав власності на землю; системно-структурний – для дослідження
змісту поняття прав власності на землю; вартісного підходу – для оцінки права
управління в системі власності на землю як нематеріального економічного
активу; структурно-функціонального аналізу – для системного дослідження
функціонування форм власності на землю; теорії нечіткої логіки – для
розроблення методичного підходу визначення вартості земельних ділянок
сільськогосподарського призначення на основі їх багатокритеріальної оцінки;
абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення та формулювання
висновків тощо.
Інформаційну базу дослідження становлять: закони України, нормативноправові документи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України, офіційні матеріали
Державної служби статистики України, Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру, публікації зарубіжних і вітчизняних учених,
звітні дані та інформація агрохімічної паспортизації полів окремих сільськогосподарських підприємств, матеріали власних досліджень.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні
теоретико-методологічних засад і практичних заходів щодо формування
системи інституціонального середовища економічних та екологічних відносин
прав власності на землю. Найсуттєвішими теоретичними, методичними
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і практичними результатами, які характеризують наукову новизну дослідження,
є такі:
вперше:
– сформульовано сучасну парадигму розвитку економічних і екологічних
відносин прав власності на землю, що передбачає поєднання теорій
неоінституціональної та поведінкової економік і розглядає їх як інституцію,
важливою складовою котрої є люди, організації та правила, взаємодія яких
сприятиме підвищенню еколого-економічної ефективності відносин прав
власності на землю й інші природні ресурси та землекористування в цілому;
– обґрунтовано необхідність введення в економічні та екологічні
відносини прав власності на землю категорій: суспільна власність, яка дає
змогу реалізувати право власності українського народу на землю та інші
природні ресурси через систему відносин привласнення; державна та
комунальна власність юридичних осіб замість права постійного користування
землею; корпоративна власність юридичних осіб у частині права управління
землекористуванням, що підвищує захист прав власників земельних часток
(паїв);
– розроблено методологічні засади вартісного підходу до оцінки права
управління та його ефективності в системі власності на землю як
нематеріального економічного активу, які уможливлюють оцінювання якості
управлінських рішень і капіталізацію землекористування, що створюється
надходженнями від інноваційно-інвестиційних пропозицій;
– запропоновано методологічно-методичний підхід оцінки до різних
форм власності та землекористування за складом видів прав, що дає змогу
визначити

рівень

ефективності

їх

функціонування

і

законодавчого

забезпечення, напрями вдосконалення нормативної бази обігу прав, механізми
регулювання, стимулювання та взаємодії в ринкових умовах;
удосконалено:
– поняття сутності економічних і екологічних відносин прав власності
на землю, що мають неоінституціональний характер, виходячи із уявлення
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про власність на землю як сукупність певних відносин прав між людьми
у процесі землекористування або його обігу, юридично санкціонованих
суспільством;
– концептуальні засади розвитку економічних і екологічних відносин
прав

власності

на

землю

в

Україні,

які

базуються

на

створенні

інституціональної системи управління для поступального розвитку на
національному, регіональному і місцевому рівнях, поповнення своїх ресурсів та
ефективного вирішення соціальних завдань;
– інституціональне середовище введення вартості прав на землю
в економіку землекористування, яке дає можливість оцінити його капіталізацію
завдяки праву управління;
– розподіл прав на землю та інші природні ресурси між суб’єктами
державної, комунальної та приватної власності залежно від земельних
належностей у базовому та допоміжному підтипі багатофункціонального
землекористування;
набули подальшого розвитку:
– багатоцільові суспільні земельні інтереси щодо землекористування,
у складі яких виділено техніко-технологічні за рівнем екологічної безпеки;
– методологія рентного підходу до визначення нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та розрахунку вартості
земельних

ділянок

шляхом

застосування

правил

нечіткої

логіки,

які

забезпечують багатокритеріальність, прозорість й об’єктивність процесу оцінки
та є передумовою створення спеціалізованої автоматизованої системи їх обігу.
Практичне значення одержаних результатів полягає у формулюванні
теоретичних положень та обґрунтуванні науково-практичних рекомендацій,
спрямованих на вдосконалення економічних і екологічних відносин прав
власності на земельні та інші природні ресурси.
Результати дисертаційного дослідження використано в діяльності:
Головного управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації під час надання консультацій господарюючим об’єктам щодо
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захисту прав землекористувачів у процесі регулювання земельних відносин;
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області в ході формування
кадастрових даних у системі Державного земельного кадастру; Державного
підприємства

«Львівський

науково-дослідний

та

проектний

інститут

землеустрою», у процесі ґрунтовного аналізу та вдосконалення змісту
документації із землеустрою щодо визначення приналежностей у контексті
формування багатофункціонального землекористування; Державного закладу
«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» для
підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів державних установ, а також
у навчальному процесі Львівського національного аграрного університету під
час

викладання

дисциплін

«Економіка

нерухомості»,

«Законодавче

забезпечення кадастру нерухомості», «Оцінка природних ресурсів» та
«Автоматизована реєстраційна система» для студентів спеціальності «Геодезія,
картографія та землеустрій» ОС «Магістр».
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою
працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення теоретичних,
методологічних і практичних проблем щодо формування та функціонування
економічних

й

екологічних

відносин

власності

на

засадах

багатофункціональності землекористування. Наукові положення, висновки
і рекомендації, наведені в роботі, належать здобувачеві та є її науковим
доробком. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише
ті ідеї та положення, що є результатом особистих досліджень автора.
Апробація результатів дослідження. Основні наукові теоретичні
положення та практичні результати дисертації доповідалися, обговорювалися
і отримали позитивну оцінку на: Міжнародному науково-практичному форумі
«Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти ефективного
використання матеріально-технічної бази» (м. Львів, 2008 р.); Міжнародному
науково-практичному форумі «Шляхи підвищення ефективності використання
агроресурсного потенціалу» (м. Львів, 2009 р.);

Міжнародних наукових

конференціях «Інноваційні геодезичні технології – застосування в різних
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галузях економіки» (м. Каміонка, Республіка Польща, 2014 р., 2015 р., 2017 р.);
Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Розвиток

національної

економіки: теорія і практика» (м. Івано-Франківськ, м. Тернопіль, 2015 р.);
Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Розвиток

соціально-

економічних систем у глобальному конкурентному середовищі» (м. Кишинів,
Республіка Молдова, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції
«Використання

й

охорона

земельних

ресурсів»

(м. Львів,

2016 р.);

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічна мережа України в
контексті формування природо-охоронного землекористування: локальний
рівень» (м. Київ, 2016 р.); XVIІІ Міжнародному науково-практичному форумі,
присвяченому пам’яті інженера Я. Зайшлого «Теорія і практика розвитку
агропромислового комплексу та сільських територій» (м. Львів, 2017 р.);
Всеукраїнській

науково-практичній

конференції

«Перспективи

інституціонального розвитку земельних відносин в Україні» (м. Полтава,
2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Грошова оцінка
земель в Україні: здобутки, проблеми, перспективи» (м. Київ, 2018 р.);
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Використання й
охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики» (м. Львів,
2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан,
проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права»
(м. Полтава, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна
наука та освіта в умовах євроінтеграції» (м. Кам’янець-Подільський, 2019 р.);
Міжнародній науковій конференції «Екологічна та екологічна інженерія»
(м. Краків, Республіка Польща, 2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Інтеграція України: європейський вимір» (м. Київ, 2019 р.);
Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Фінансово-економічний

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень» (м. Тернопіль,
2019 р.);

Всеукраїнській

науково-практичній

конференції

«Проблеми

регулювання земельного ринку в Україні: інституціональні, економічні,
екологічні» (м. Київ, 2019 р.).
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 67 наукових праць, з яких
одноосібна монографія, 4 колективні монографії, 24 статті у наукових фахових
виданнях України, 6 статей у наукових фахових виданнях України, включених
до міжнародних наукометричних баз даних, 4 статті у наукових виданнях,
включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus/Web of Science,
8 статей у наукових виданнях інших держав, 17 тез наукових доповідей,
2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій,
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 478 сторінок, робота містить 73 рисунки
і 56 таблиць. Список використаних джерел складається із 458 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ
ВІДНОСИН ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ
1.1. Сутність та поняття економічних й екологічних відносин прав
власності на землю в умовах нових земельних відносин
Процеси організації використання та охорони земель формують певні
економічні й екологічні відносини прав використання природних ресурсів.
Ефективність їх функціонування в значній мірі залежить від правильно
вибудуваних правил застосування, які повинні враховувати суспільні інтереси і
спрямовуватись для забезпечення збалансованого розвитку землекористування.
Сьогодні використання природних ресурсів є споживацьким, що створює
негативні тенденції у соціально-економічних, політичних, екологічних і
суспільних процесах, що відбуваються в державі. Реформування відносин
власності позитивних результатів не дало. Запроваджена за запозиченими
рецептами ринкова трансформація землекористування в країні спричинила
розвиток антагоністичних видів економічної політичної нерівності, погіршення
соціального становища населення, розвал соціальної сфери на селі, безробіття,
руйнування сільської поселенської мережі.
Відносини

власності

виступають основою економічної діяльності

держави і матеріальною базою існування особи в ньому, показником добробуту
і функціональності влади. У будь-якому суспільстві вони посідають центральне
місце, визначають державний устрій. Економічні відносини

власності

складають визначену суспільну форму, в якій відбувається привласнення
суспільством або людиною предметів природи [369].
Питання власності є дискусійним у дослідженнях вітчизняних та
зарубіжних науковців. Два найважливіші аспекти «власності на землю» –
економічний і правовий вважаються визнаними, але процес перерозподілу
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доходу або ренти від привласнення землі як природного ресурсу та від її
господарського використання є дослідженим не в повній мірі.
Власність у цілому є багатоплановою, а через це і складною
соціологічною категорією, в якій виокремлюють економічний, правовий,
політичний, соціальний та інші аспекти.
Відносини власності на землю – це санкціонована суспільством
сукупність економічних, екологічних, сільськогосподарських, містобудівних,
правових та інших відносин, які регулюють порядок отримання індивідами
корисності із земельних благ через систему часткової правомочності. Причому
визначальними є саме економічні відносини власності, які детермінують їх
юридичну форму.
Залежності між основними складовими відносин власності наведені на
рис. 1.1.
Власність на землю
Об’єкти

Економічні та екологічні
відносини власності на землю

Привласнення доходу (земельної
ренти) в процесі землекористування

Суб’єкти

Відчуження (економічний обіг
земельних ділянок і прав на них)

Суперечності (екологічні,
сільськогосподарські, містобудівні та інші)

Рис. 1.1 Логічна схема взаємодії та взаємозв’язків між об’єктами і
суб’єктами економічних й екологічних відносин власності на землю
Джерело: сформовано автором.

Об’єкти економічних відносин власності на землю – це сукупність
матеріальних і нематеріальних земельних благ [339], які можна привласнити
або відчужити від земельної ділянки у процесі її використання або обороту.
Суб’єктами економічних відносин власності на землю виступають їх
визначені носії. Ними можуть бути як окремі фізичні, так і юридичні особи
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(підприємства, установи, організації, об’єднання осіб різних організаційноправових форм), держава, яку представляють органи управління та місцевого
самоврядування.
Об’єкти права власності по-різному визначені у різних законодавчих
базах. Відповідно до Земельного кодексу України (ст. 79) земельна ділянка – це
частина

поверхні

землі

із

встановленими

межами,

певним

місце

розташуванням, з визначеними відносно неї правами. Право власності на цю
земельну ділянку закріплюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, на
водні об’єкти, багаторічні насадження та ліси, які на ній розташовані, якщо
інше не закріплене законом і не порушує прав других осіб.
У Лісовому кодексі України подано два визначення:
1) лісова ділянка – це ділянка лісового фонду із встановленими межами,
виділена стосовно до цього Кодексу для лісового господарювання і
використання його ресурсів без вилучення ділянки у землекористувача чи
власника землі;
2) земельна лісова ділянка – це ділянка лісового фонду із встановленими
межами, яка надається чи вилучається у землекористувача або власника
земельної ділянки для лісогосподарювання та других суспільних потреб
відповідно до земельного законодавства.
Окремим об’єктом прав, який немає чіткого визначення в земельному
законодавстві, виступає земельна частка (пай). Вона є правом на умовну
земельну частку в кадастрових гектарах з відповідною грошовою оцінкою,
визначеною в результаті поділу земель між членами сільськогосподарських
підприємств, право власності на яку посвідчено сертифікатом.
Враховуючи юридичне визначення земельної ділянки як об’єкта
власності, яке розглядається у контексті із іншими природними ресурсами та
невіддільним від неї майном, можна стверджувати, що воно вкладається у
поняття «землекористування». Розглядаючи право власності на ділянку землі,
яке поширюється на простір, що знаходиться над поверхнею ділянки та під нею
на глибину та висоту, потрібну для будівництва виробничих, житлових та
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інших споруд і будівель, то сутність поняття земельної ділянки та
землекористування у контексті різновидності прав щодо них буде такою, як це

Право власності на земельну ділянку у світовій
практиці

охарактеризовано на рис. 1.2.

Право на земельну ділянку

Глибина закладання
фундаменту

Глибина закладання
фундаменту

Право власності на земельну
ділянку в Україні

Води

Лісова та
інша
рослинність

Будівлі,
земельні
поліпшення

Води

Лісова та
інша
рослинність

Будівлі,
земельні
поліпшення

Повітряний простір

Надра, корисні
копалини, підземні
води

Рис. 1.2. Логічна схема сутності поняття земельної ділянки у
контексті різновидності прав
Джерело: розроблено автором.

Аналіз рис. 1.2 свідчить про необхідність детальнішого розгляду
визначення поняття «земельної ділянки» та «землекористування» у контексті
економічних і екологічних відносин прав власності.
У Земельному кодексі України, в інших законодавчих документах
відсутнє визначення поняття «землекористування». Перехід до різних форм
власності у процесі роздержавлення та приватизації земель, поступове їх
закріплення

на

земельні

ділянки

звузили

сферу

застосування

права

землекористування. Проте саме воно визначає систему правил і норм,
закріплених чинним законодавством, що регулюють суспільні відносини,
пов’язані з одержанням користі від земельних ресурсів, функціонує та весь час
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змінюється. При цьому спостерігається стійка тенденція до збільшення
повноважень

суб’єктів

землекористування.

Як

слушно

зазначено

А.П. Гетьманом, впровадження землекористування складає юридичну форму
реалізації певних інтересів власників та землекористувачів земельних ділянок, а
також в деякій мірі визначає зацікавленості держави як власника значної
частини земель [53].
На думку О.О. Кучера, «землекористування – це досить тривалий процес
використання людиною земельних угідь з метою отримання вигод чи продукції,
а також структура взаємних стосунків між людьми з причини власності на
землю,

яка

визначається

багатьма

історичними,

культурними,

інституціональними та іншими чинниками щодо використання» [153].
А.М. Третяк зазначає, що «основою землекористування є процес
використання людиною (суспільством) сукупного потенціалу території, який
враховує

існуючі

невід’ємною

ресурси

складовою

конкретної

ділянки

суспільно-територіального

геопростору,

виступає

комплексу

окремого

регіону та може призвести до ускладнення його структури і проявитися в
процесі регулювання земельних відносин» [338].
З юридичної точки зору право землекористування розглядається як
правовий

інститут.

Водночас

В.Д.

Швець

зазначає,

що

право

землекористування доцільно розглядати як правовідносини, що передбачають
множину

переданих

прав

і

покладених

обов’язків,

які

пов’язані

із

використанням землекористування. У такому разі право землекористування
носить комплексний характер, що узагальнює вимоги законодавства та
об’єднує їх у адміністративно-правовий інститут, охоплює певні правомочності
суб’єктів – користувачів земельних ділянок, здійснює регламентацію їх прав і
обов’язків, які реалізуються у певних правовідносинах [380].
В.М. Другак розглядає землекористування у трьох аспектах: 1) як
користування земельними ділянками у визначеному законом порядку; 2) як
частину єдиного земельного фонду, обмежену на місцевості, що була передана
державою чи набуту у власність (оренду) окремим користувачем для
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господарської або іншої мети; 3) як об’єкт права, об’єкт економічних,
сільськогосподарських, містобудівних, екологічних та других земельних
відносин, на які землекористувач отримав документи, що посвідчують право на
землю із встановленими межами, визначеною площею, зазначеним складом
угідь, майнових об’єктів, а також, за необхідності, геодезичними координатами
встановлених в натурі межових знаків [51].
На

підставі

вище

викладеного

в

даному

дослідженні

під

землекористуванням розуміється земельна ділянка або їх сукупність разом з
іншими природними ресурсами та майном з визначеними щодо них правами,
відповідними методами використання земель й інших природних ресурсів і
майна, що визначають екологічні, соціальні, економічні, сільськогосподарські,
містобудівні, рекреаційні та інші земельні відносини для збалансування
суспільних інтересів.
Таким чином, земельна ділянка та землекористування є матеріальним
об’єктом виробництва, об’єктом власності, які створюють відповідну вартість.
Правову сторону права власності було визначено більше двох тисяч років
назад римським правом як право на володіння, користування та розпорядження
майном, яке використовується у наші дні. Ця фундаментальна тріада
правомочностей розкрита на рис. 1.3.
Тріада прав власності у римському праві

Право володіння –
можливість мати
конкретні об’єкти
власності

Право користування –
можливість вилучати з
об’єкта власності його
корисні властивості,
отримувати дохід і приріст
від його використання

Право розпорядження –
можливість визначати
юридичну долю об’єкта
власності шляхом зміни
його належності, стану і
призначення

Рис. 1.3. Юридичний зміст тріади права власності у римському праві
Джерело: розроблено автором.

Для опису права вживали два терміни «dominium» і «proprietas». Вони,
відповідно, означали право легального панування особи над річчю і право її
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належності даній особі. Зараз є очевидним те, що теоретичні надбання
римського права сформували базові уявлення про власність на весь
послідуючий світовий розвиток, започаткувавши тим самим формування
юридичного підходу до трактування та розкриття сутності власності.
Проблема

сутності

власності

найгостріше

проявлялось

в

період

первинного накопичення капіталу. Причиною цього було те, що приватна
власність виникла як необхідна умова справедливого розподілу, що породила
ідею природнього права, за яким держава повинна гарантувати основні права
особистості. Держава і суспільство через визнання свободи особистості
визнавала право на власність, тим самим оберігаючи її [27, 260]. Зростання
добробуту і багатства відбувалося за допомогою легітимних підприємницьких
механізмів

і

вважалися

християнськими

чеснотами,

адже

завдяки

підприємництву покращувався добробут усього суспільства [91]. Світські
науки розглядали власність як необхідну умову розподільної справедливості,
завдяки чому отримала розвиток ідея природного права, права на життя,
свободу, власність [39].
Англійський філософ-дуаліст Дж. Локк вважав, що власність виникає в
результаті прикладання праці до нічийого предмету, «коли тільки зазначене
прикладання відбулося, відразу розпочинається власність, на яку крім нього
ніхто не має будь-яких прав». Цим самим на перший план було висунуто
теорію трудової вартості [158].
Французькі філософи вперше використали термін «інтелектуальна
власність» в теорії природного права і законодавчо їх оформили у тексті
Патентного закону Франції від 7 січня 1791 р.
Фізіократи запропонували ідею «природного порядку», яка базувалася на
економічній свободі та недоторканості приватних інтересів, особливо права
власності [97].
Багато уваги сутності власності з правової точки зору приділяли німецькі
філософи ХІХ ст. І. Кант обґрунтовував володіння власністю з фізичної і
правової сторони, наголошуючи, що сам факт фізичного володіння чимось
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недостатній для визнання права на це володіння. Правове обґрунтування
власності на предмет окрема особа може отримати тільки через колективну
волю людей, тільки шляхом обговорення, де взаємопов’язані поняття
зовнішнього предмета і людської свободи [94]. Приватна власність за його
теорією складалася із речового, особистого, речово-особистого прав. При цьому
речове право це не тільки право на річ, але і сукупність всіх законів, які
регулюють відношення до речі як «моєї» та «твоєї». Звідси І. Кант виводить
поняття власності як «зовнішнього предмета», який за своєю субстанцією є
чимось своїм для того, кому невід’ємно належать всі права на цю річ,
розпоряджатися якою він може на свій розсуд. Сутність власності зводиться до
наявності прав і можливості розпорядження (подібну дефініцію швидше можна
віднести не до суті, а до ознак власності).
Ідею І. Канта продовжив Г. Гегель, говорячи про річ як «мою», вважаючи,
що людина повинна мати повну свободу на неї. Задоволення потреб через
«використання» свідчить про виявлення сутності власності. Річ може бути
відчужена за бажанням власника, оскільки він володіє цією річчю за
допомогою своєї волі, тобто тут має місце розпорядження власністю. За
Г. Гегелем «відчуження є справжнє володіння річчю» [36].
Економісти-класики раннього індустріального суспільства (класичної
економічної школи другої половина XVIII ст. – 30-тих років XIX ст.) власність
як економічну категорію не досліджували. Такого аналізу немає ні у А. Сміта,
ні у Д. Рікардо. Їхня увага була зосереджена на ролі приватної власності в
підприємницькій діяльності у всіх сферах економіки. Власність ототожнювали
з багатством, його примноженням на індивідуальному і національному рівнях,
вважали стимулом суспільного розвитку [311].
В кінці XIX ст. маржиналісти запропонували відому аксіому, зв’язавши
власність і корисність для людини з рідкістю, що зумовило необхідність
захисту

володіння:

«Ліквідувати

інститут

власності

неможливо

без

встановлення для цього причин, доцільно визначити границю зростання всіх
економічних благ, при яких потреба всіх членів суспільства задовольнялась б
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повністю, або ж застосувати обмеження на економічні блага настільки, щоб
досягнути якнайбільшого задоволення усіх людських потреб» [201].
Відома полеміка К. Маркса з Ж. Прудоном, який на запитання «що таке
власність?» сформулював знамените положення: «Власність – це крадіжка, або
право не неї, що суперечить природі та розуму» [286]. Він цим самим направив
вістря критики не проти власності як такої, а проти зловживання нею
(отримання нетрудових доходів, нерівність різних верств суспільства).
Зважаючи на непопулярність марксистського вчення він зазначав, що
Ж. Прудоном було змішано економічні та юридичні аспекти власності, в них не
простежувався зв’язок форм буржуазного виробництва та історичного розвитку
форм власності різних епох. Він вважав, що «власність і суспільство між собою
безумовно несумісні – примусити двох власників згортуватися так само
складно, як змусити два магніти із однойменними полюсами з’єднатися,
суспільство має або знищити власність, або загинути» [286]. Український
економіст М. Туган Барановський (1865–1919 рр.) аналізуючи діяльність
Ж. Прудона зазначав: «Приватна власність була найбільшою причиною
суспільних нерівностей, а відтак і всіх революцій, за допомогою яких люди
хотіли відновити рівність» [354].
Значний внесок у дослідження економічної сутності прав власності
зроблено

німецькими

дослідниками

К.

Марксом

(1818–1883

рр.)

та

Ф. Енгельсом (1820–1895 рр.). К. Маркс встановив, що економічний зміст
власності характеризується поєднанням робітників із засобами виробництва.
Ним зазначалось, що «власність на самому початку характеризується не чим
іншим, як відношенням людей до існуючих природньо-господарських умов
виробництва як їм приналежних, як до власних, як до першопричин і
передумов, визначених і сформованих разом з їх існуванням» [167]. Він вважав,
що власність – це системна властивість, яка проходить через усі економічні
відносини, формуючи їх специфічні якісні ознаки, і в процесі господарювання
суб’єктів власності забезпечує економічне зростання. Ним була звернута увага
на домінування економічної природи форми власності над її юридичною
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складовою. Він найперше побачив у них відносини між людьми, стверджував,
що кожному етапу суспільно-економічного розвитку притаманні форми
власності, розвиток продуктивних сил, які відповідають історичним відносинам
власності.
У сучасній науковій літературі є різні підходи до трактування власності.
В економічній енциклопедії власність – це соціологічна категорія, яка вміщує
низку окремих підсистем суспільних відносин (економічних, правових,
психологічних, соціальних, національних тощо), що безпосередньо й частково
відносяться до привласнення у процесі праці предметів природи, а також
матеріальних і нематеріальних благ передусім через механізми відчуження і
влади.
Двома найважливішими підсистемами власності є економічна та
юридична [57]. Власність – це відносини, що виникають між людьми з причини
виробництва і привласнення речей, які виступають продуктами праці. Це –
відносини індивідів між собою і, відповідно, їх відношення до знарядь,
матеріалу та продуктів праці [230]. Поява між людьми відносин власності
спричинені

привласненням

матеріальних

і

духовних

благ

[230].

В

абстрактнішій формі власність виступає як відносини між індивідами з приводу
відчуження

або

привласнення

результатів

їх

виробничої

діяльності.

Найвиразніше власність як економічні відносини проявляється у випадку, коли
в результаті відчуження один індивід привласнює результати діяльності іншого.
Таке відчуження є як відшкодованим, відплатним під час еквівалентного
обміну результатами праці, так і безоплатним вилученням частини результатів
одних на користь других [230]. З точки зору економіки визначення власності як
факту привласнення індивідом предметів природи є широко визнаним у
вітчизняній літературі.
Економічні вчення про власність тісно пов’язані зі станом привласненості
та самим процесом привласнення і вилучення результатів діяльності. Як
економічна категорія вони визначають реальні відносини привласнення,
вилучення, володіння, користування і розпорядження. Як юридична категорія –
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закріплюють економічні відносини у законах, постановах, тобто надають цим
об’єктивним відносинам суб’єктивну законодавчу форму.
Категорії «власності» відводитися провідна роль в економічній системі,
оскільки вся сукупність відносин, що виникає у результаті господарської
діяльності, їх специфіка та динаміка розвитку зумовлюються відносинами
власності [386]. Через категорію власності проявляється характер зв’язку
суспільних систем, колективних груп, окремих індивідів із об’єктами
матеріального

світу

й

результатами

матеріального

виробництва,

його

предметами та речами [176].
На думку І.І. Каракаша власність як економічна категорія для окремих
осіб, груп та об’єднань є ефективним і гарантованим засобом реалізації їх
економічних інтересів і, як наслідок, суспільства в цілому в процесі
використання природних багатств [240]. Разом з тим, права власності
визначають поведінку людей, їх дії, які дозволені або заборонені, тим самим
підвищуючи або зменшуючи витрати на власність і економічний вибір її
використання,

привласнення

результатів

діяльності,

встановлення

їх

належності, обміну, розподілу та споживання для задоволення матеріальних і
духовних потреб.
За дослідженнями А.М. Третяка власність на землю – це суспільні
(земельні) відносини, які в умовах неможливості задоволення всіх потреб у
земельних ресурсах як благах, що присвоюються людьми за допомогою будьякого виду праці, визначають, у чиїй зацікавленості, для задоволення чиїх
потреб

зазначені

блага

присвоюються

[339].

Керуючись

вказаним

формулюванням власності на землю, ним запропоновано логічно-змістову
модель методологічної побудови категорії власність на землю (рис. 1.4),
сутність якої полягає у відносинах між людьми щодо присвоєння земельних
благ.
Відносини власності на землю мають дві сторони своєї сутності –
внутрішню і зовнішню. Внутрішню сторону відносин власності на землю
утворюють економічні, екологічні, правові та інші земельні відносини між
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людьми щодо землекористування, розподілу (перерозподілу) й обміну
земельних ділянок та прав на них, споживання земельних благ.
Власність на землю

Відносини
між людьми

Процес присвоєння
земельних благ

Присвоєння земельних
ресурсів шляхом освоєння
або захоплення

Відносини між
людьми

Присвоєння продуктів праці
(виробництва сільськогосподарських та
інших продуктів) або духовних благ

Рис. 1.4. Логічно-змістова модель методологічної побудови категорії
власності на землю
Джерело: [339].

У цій системі економічних земельних відносин політична економія
аналізує не відношення людей до земельних ділянок як речі, а те, ким і як вона
привласнюється, як таке привласнення впливає на економічні та земельні
інтереси інших членів суспільства. Тому можна вважати, що власність на
землю виражає відносини між людьми щодо привласнення отриманих
земельних матеріальних благ. Окрема земельна ділянка може стати власністю,
економічною категорією у тому випадку, коли з причини її привласнення люди
між собою вступають у конкретні економічні відносини. Ці відносини
відображаються не у площині зв’язків «людина-земля», а в площині «людиналюдина» стосовно привласнення деяких матеріальних земельних благ.
Неоінституціональна економічна теорія аналізує порівняно невелике
фундаментальне коло запитань. За дослідженнями А. М. Третяка [339], із всієї
різноманітності проблем вона розглядає: походження і склад часткових
правомочностей; обмін правомочностями; основні форми власності та
поведінку людей в межах таких форм. При цьому зазначається важливість
часткових (виокремлених) прав власності на землю в економічному аналізі, яка
підтверджується окремими чинниками.
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По-перше, поділ власності на землю на окремі правомочності дає
можливість вилучати корисність із кожної з них окремо. Наприклад,
використання земельних ділянок для гірськолижного відпочинку зимою не
вимагає придбання ділянок у власність. Достатньо одержати право на
використання цієї ділянки в зимові місяці, а в літні селяни можуть
використовувати для сінокосіння. Таким чином, права стають нематеріальними
носіями в конкретних матеріальних благах і приймають участь в ринковому
обігу так само, як і звичайні товари.
По-друге, всякий обмін (у тому числі купівля–продаж) слід розуміти не
просто як перехід земельної ділянки від однієї до другої особи, але й як обмін
окремими правами власності (правомочностями). Наприклад, продаж права
оренди, права на розробку надр, права на земельний сервітут і т.п. можна
стверджувати, що власне передавання прав власності, а не фізичне перенесення
блага від продавця до покупця складає сутність акту купівлі-продажу та інших
економічних операцій, тому, що під час його складання на земельні ділянки
взагалі не здійснюється фізичне переміщення земельних благ.
По-третє, із поєднання двох теорій – прав власності і контрактів (угод)
легко зробити висновок про те, що цінність земельного блага під час обміну
безпосередньо залежить від повноти і захищеності прав власності на землю, які
супроводжують це благо. Чим більше захищених (забезпечених) прав індивід
може набути під час придбання земельного блага, тим вище він цінить це благо
і, відповідно, тим вища ринкова та суспільна ціна блага. З певною часткою
умовностей можна стверджувати, що індивідуум купляє не самі блага, а права,
які супроводжують ці блага, що дають змогу одержати корисність. Відповідно,
відсутність класифікації прав власності на землю в Україні і слабкий їх захист –
одна із причин низької вартості земельних ділянок як активів.
Право власності у вузькому розумінні римського права дає людям
дискреційні повноваження відносно матеріальних активів. Проте має зміст
проведення певних розмежувань серед різних категорій прав.
Згідно римського права власність визначається наступними елементами:
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– право на фізичне користування матеріальними об’єктами (ius utendi);
– право на привласнення доходу від матеріальних об’єктів (ius fruendi);
– повноваження управління, включаючи відчудження (ius abutendi).
Основна різниця між римським поняттям права (ownership) на землю та
англо-американським «estate» (речево-правовой титул власності) або «interest»
(право в нерухомості) полягає в тому, що останнє визначене багатьма
компонентами власності, певними видами прав.
Повна власність на матеріальні об’єкти може бути розщеплена за рахунок
передачі одного або двох із трьох компонентів власності (ius utendi, ius fruendi,
ius abutendi) іншим особам. Цим підтверджується протилежність з англоамериканським майновим законодавством. Існує різновид наборів визнаних
законом прав в нерухомості. Той хто володіє безумовним правом власності (fee
simple absolute), має максимально можливий пучок, який складається з набору
таких законних прав. Коли відбувається передача одного або кількох наборів
прав іншій особі, то друга просто лишається частини свого пучка [428].
Економічні відносини власності створюють деяку систему, елементами
якої є відносини привласнення, котрі передбачають відчуження певною особою
конкретного об’єкта земельної власності від інших членів суспільства;
відносини стосовно використання у господарських цілях земельних ділянок,
тобто одержання від них прибутку. Разом з тим в окремих випадках, коли
власник самостійно в господарських цілях використовує об’єкт земельної
власності,

він

є

суб’єктом,

а

також

власником

землекористування.

Спостерігаються також ситуації, коли власник земельної ділянки на певних
умовах передає її другій особі для подальшого господарського використання.
На підставі вищезазначеного можна стверджувати, що економічні відносини
власності виникають між суб’єктами землекористування щодо певних
земельних ділянок.
Досить важливою для розкриття глибинної суті відносин власності та
найскладнішою для пізнання є їх структура, коли вона розглядається шляхом
аналізу взаємодії відносин привласнення та відчуження.
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Тоді до раніше визначеного юридичного змісту відносин власності
додаються поняття, які мають економічну сутність у формуванні економічних
відносин прав власності на землю (рис. 1.5).
Володіння – первинна, вихідна форма прав власності на земельну
ділянку або їх сукупність, яка відображає юридичну, документально
закріплену фіксацію їх приналежності суб’єкту.

Економічний зміст
категорії власності на землю

Користування визначає використання земельних ділянок або їх
сукупності як об’єктів власності за призначенням і бажанням
користувача. В ринковій економіці використання земель та інших
природних ресурсів тісно пов’язані з правами та режимом
землекористування (цільове призначення, функціональне
використання, обмеження у використанні тощо ).
Розпорядження встановлює юридично можливе використання
земельних ділянок або їх сукупності як об’єктів власності, шляхом
зміни їх стану, призначення, приналежності. Фактично власник
приймає рішення, в якій галузі використовувати земельну ділянку з
яким цільовим призначенням, кому продати, подарувати, заповісти.
Привласнення передбачає повне відчуження земельних ділянок або
їх сукупності як об’єктів власності одним суб’єктом від інших
суб’єктів, тобто економічні відносини між людьми, які
характеризують їх відношення до речей (перш за все до земельних
благ) як власних.

Рис. 1.5. Логічно-змістовна модель економічного змісту категорії
власності на землю
Джерело: сформовано автором.

Приведена на рис. 1.5 схема сутності економічного змісту категорії
власності на землю має виразно неоінституціональний характер, оскільки
виходить з уявлення про власність на землю як про сукупність певних відносин
прав між людьми по відношенню до землі, санкціонованих суспільством
(підкреслимо, що мова йде про відносини, санкціоновані не державою, а саме
суспільством, тому що деякі відносини можуть спиратися на соціальні традиції,
але не на юридичні норми, що затверджуються законодавством держави).
Категорії

власності

визначають

систему

правомочностей,

які

забезпечують можливості власника на отримання винагород від земельних
благ.
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В цьому аспекті достатньо очевидні правомочності, сформульовані
Т. Еггертссоном [406]:
– право користуватися благом, яке встановлює, що тільки власник блага
може користуватися його корисними властивостями (звичайно, з відома
власника

корисними

властивостями

можуть

користуватися

й

інші),

використовувати свою земельну ділянку для будівництва житлового будинку,
проживати в своєму будинку, садити сад і т.д.;
– право отримувати дохід з блага, яке визнає, що тільки власник має
право здавати свою ділянку в оренду, використовувати плоди із свого саду на
свій розсуд і тощо;
– право відчужувати благо, тобто продавати його, дарувати, передавати в
спадщину, вносити як пай і т.д.
Ці три правомочності відповідають звичайній життєвій практиці і,
зазвичай, не викликають сумнівів або заперечень з боку економістів і юристів.
У наявному вигляді цей перелік містить заборону на використання блага на
шкоду іншим. Разом з тим існує розширений список правомочностей. Він
складніший і суперечливіший, а тому може викликати заперечення. Серед
розширених списків найбільш відомий перелік, запропонований англійським
економістом А. Оноре в 1961 році. Він включає 11 таких правомочностей [402]:
1) право володіння, що означає виняткове право власника проводити
фізичний контроль відносно блага, наприклад, забороняти допуск до нього
других осіб. Це основоположна правомочність, без якої решта правомочностей
втрачає сенс. Не випадково такі слова як «власник» і «володілець» зазвичай
вживаються як синоніми;
2) право користування, тобто право отримувати корисність безпосередньо
з блага. Безпосередність отримання корисності, наприклад шляхом споживання
продуктів харчування, відрізняє дане право від іншої правомочності, яка
забезпечує для власника корисність внаслідок конкретних дій, наприклад, здачі
в оренду;
3) право управлінняо означає виняткове право власника ухвалювати
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рішення відносно будь-яких дій стосовно благ, які становлять предмет
власності. Воно передбачає передачу права управління, що в багатьох випадках
використовувалося власниками землі, які наймали менеджерів для поточного
управління землекористуванням;
4) право на дохід, точніше на корисливість, одержану внаслідок
використання блага з метою виробництва інших благ. Вона може бути
визначена власником, наприклад, як самому вирощувати урожай на своїй
земельній ділянці, так і надання дозволу іншим особам, що взяли цю земельну
ділянку в оренду. В обох випадках власник зберігає право на урожай, хоча при
здачі земельної ділянки в оренду він повинен розділити це право з орендарем і
віддати йому частину урожаю;
5) право на капітальну вартість, яке дозволяє власнику на свій розсуд
змінювати фізичні форми блага, навіть його знищувати, а також дарувати або
продавати. Іншими словами, це різні форми добровільного відчуження
власником своїх прав власності;
6) право на безпеку, яке передбачає захист від вилучення блага окремими
особами (крадіжка, грабіж) чи державою (експропріація);
7) право на передавання блага в спадщину, яке за формою близьке до
права на капітальну вартість, але практично не характеризує відчуженням своїх
прав власником, оскільки після його смерті поняття прав для нього втрачає
сенс;
8) безстроковість правомочності, яке означає, що правомочність належить
власникові без будь-яких обмежень в часі;
9) заборона шкідливого використання, тобто недопущення для інших
шкідливого застосування блага;
10) відповідальність як стягнення, або можливість відчуження у власника
блага з метою сплати боргу;
11) право на відновлення правомочності, яке означає, що після закінчення
терміну передачі правомочності, наприклад здавання в оренду, право
повертається до власника автоматично.
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Разом з тим неважко побачити, що перелік А. Оноре містить пункти,
досить різноманітні за економічною і юридичною суттю. Тут є декілька
«чистих» правомочностей (пп. 1-5 і 7), які дозволяють власникові здійснювати
активні дії із своєю земельною ділянкою. Деякі правомочності (пп. 6, 8 і 11) –
це фактично гарантії власності з боку держави. У п. 10 вказана правомочність
не «власника», а інших осіб, тобто фактично в цьому пункті міститься
«негативна» правомочність. Це ще справедливіше для п. 9, який не розширює, а
навпаки, звужує сферу можливих дій з боку власника.
Ці 11 правомочностей дають велику кількість комбінацій. Проте, як
вважає американський економіст Л. Беккер [395], не всі їх поєднання
заслуговують назви права власності. Такими можуть бути: визнане право на
«капітальну вартість», навіть узяте окремо; будь-яка комбінація з його
включенням; люба пара з перших чотирьох елементів (право користування,
право володіння, право на дохід, право управління) з додаванням до неї інших
прав, наприклад на безпеку і т.д. У будь-якому разі один з перших п’яти
складових обов’язково повинен бути разом у зв’язці, яка могла б скласти право
власності на землю. Але навіть за таких умов число осмислених поєднань
дорівнює 1,5 тис., а якщо врахувати їх моделювання за суб’єктами і об’єктами,
то різноманітність форм власності стає, за словами Л. Беккера, справді
«страхітливою».
Враховуючи особливості використання землі в господарській діяльності
та природу функціонування економічних і екологічних відносин власності на
землю, низка дослідників вважають [339], що розширене визначення права
власності на землю за вказаними її елементами є досить важливим для України.
Зокрема А.М. Третяк констатує, що «українське законодавство нараховує
більше 17 складових елементів «пучка видів правомочностей» (рис. 1.6), проте
суттєвий розвиток в економічних відносинах дістали тільки окремі з них. Це
право розпорядження, право користування, право на передачу речей у спадок
або за заповітом, право оренди» [339].
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Право власності на землю
Правомочності, що формують правові
відносини власності на землю

Правомочності, що формують економічні
відносини власності на землю

Право володіння

Право володіння

Право користування
(в тому числі оренди)

Право користування
Право оренди

Право розпорядження

Право управління

Право спадщини

Право на доход

Право купівлі-продажі

Право на ренту

Право дарування

Право на передачу благ в
спадщину

Право міни
Право на здійснення інших
цивільно-правових угод

Право на капітальну власність

Юридична відповідальність у
вигляді адміністративної та
кримінальної відповідальності

Право на внесення до статутного
фонду
Право на безпеку
Право на земельний сервітут
Право емфітевзису
Право суперфіцію
Право застави
Заборона на використання благ
способом, що наносить шкоду
Право на відшкодування збитків
Кінцеві права

Рис. 1.6. Структура видів прав як складових власності на землю за
правовими та економічними правомочностями
Джерело: [339].

59

Згідно статті 78 Земельного кодексу України право власності на землю
передбачає право володіння, користування і розпоряджання земельними
ділянками. Володіння означає фактичну належність земельної ділянки певному
суб’єкту, без цього інші права власності – користування і розпорядження не
можуть бути реалізовані.
Користування характеризує процес набування властивостей землі в межах
ділянки як об’єкта власності її суб’єктом – виробниче використання як
основного засобу виробництва у сільському і лісовому господарствах або
споживання економічних земельних благ чи природного ресурсу з метою
задоволення своїх потреб. Розпорядження означає дії, пов’язані з фактичним
здійсненням влади власника земельної ділянки, її відчуження від власника
(застава, здавання в оренду, продаж, обмін, передавання в спадок, дарування
тощо).
Земля з точки зору права розглядається у різних значеннях:
•

земля

як

національне

багатство

(надра,

корисні

копалини,

атмосферне повітря, природні, водні та інші ресурси), що є об’єктом
абсолютного права власності українського народу [138];
•

земля як природний об’єкт і природний ресурс [269];

•

земля

в

значенні

ділянки

як

частини

земної

поверхні

з

встановленими (зареєстрованими) правами та обмеженнями, визначеними
межами, що характеризується певним місцем розташування (має адресу та
кадастровий номер) [77].
Таким чином можна констатувати, що в українському законодавстві
земля характеризується у виді земельної ділянки як об’єкт економічних
відносин у контексті предмету праці, знаряддя і засобу праці та виробничих
відносин, які виникають під час її використання та привласнення результатів
праці.
Поряд з тим земля – це природне середовище, де народжується і
проживає людина, природна матерія, територія і простір існування та розвитку
людського суспільства, які складають матеріальну основу виробництва [56].
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Відповідно до цього, відносини власності на землю слід розглядати
сукупно у трьох аспектах: економічному, екологічному та юридичному,
оскільки вони тісно пов’язані між собою.
«Власність на землю» є частиною категорії «власність», проте із
врахуванням природно-економічних властивостей землі як основного засобу
виробництва у сільському й лісовому господарстві, поняття «власність на
землю» має глибший зміст, порівняно з поняттям «власність на інші засоби
виробництва». Як економічна категорія вона є багатоплановою і охоплює
досить широке коло відносин між людьми з приводу привласнення землі як
продукту природи і засобу виробництва, а також доходу, одержаного внаслідок
її використання [55, с. 321].
Таким чином, власність на землю визначає мету й мотиви організації
використання земельних та інших природних ресурсів. Будь-які докорінні
зміни, які стосуються економічних земельних відносин, мають розпочинатися з
конкретних змін у відносинах власності на землю. Без них не можна добитись
будь-яких суттєвих зрушень в економічному житті населення країни.
Зовнішнім проявом економічних відносин власності на землю виступають
мораль, звичаї і традиції, право, примус. Право власності на земельні ділянки –
це узаконені державою правові норми економічних взаємовідносин між
фізичними і юридичними особами відносно привласнення та використання цих
ділянок з метою отримання земельних благ у виді об’єктів власності. З
юридичної точки зору відносини власності на землю уможливлюють
фіксування прав власності та можливість їх законодавчого регулювання,
внесення змін під час відновлення і припинення прав власності на землю під
час взаємовідносин між суб’єктами господарювання.
Правовідносини з приводу прав на землю є похідними від права
власності. Вони виникають в той час, коли власники зацікавлені у передачі прав
на земельну ділянку другим особам. У такому випадку між власником і такими
зацікавленими особами виникають окремі правовідносини землекористування.
В розрізі цих правовідносин дві сторони покладають на себе взаємні обов’язки і
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права. Ця група земельних правовідносин розділяється на дві підгрупи:
правовідносини,

що

характеризують

речові

права

(права

постійного

користування земельними ділянками і сервітут) та зобов’язуючі (застава
(іпотека), оренда).
Сутнісні основи екологічних і економічних відносин власності на землю
проявляються в тому, що вона у системі виробничих відносин виступає як
основний засіб виробництва, природний ресурс і територіальний базис.
Земельна власність, складаючи висхідне виробниче відношення, є початком
формування економічної системи та її переростання в основні виробничі
відносини. Визначаючи ці відносини, земельна власність поєднує фактори
виробництва і реалізує їх через всю систему виробничих відносин. Формою, що
забезпечує реалізацію відносин власності на земельні ділянки, є механізм
господарського використання земель й інших природних ресурсів, їх охорона і
управління

з

усіма

його

функціонуючими

інституціями

та

формами

економічної і політичної влади.
Отже, відносини власності на землю є складною і багатогранною
категорією, їх економічний та екологічний зміст тісно переплітаються та є
базисними щодо правових відносин при первинному базисному стані першого.
Економічні відносини власності на землю є основними у складі земельних
відносин.
Земля у життєдіяльності людини виконує три функції, як: територіальний
базис місця проживання і праці; природний ресурс – середовище існування
живих організмів; основний засіб виробництва продовольства та іншої
продукції. У зв’язку з цим економічний та екологічний зміст відносин власності
є різним. Відповідно до цього склад правомочностей для кожної із цих функцій
буде своїм.
Під правомочністю у контексті економічних відносин основних прав
власності на землю нами розуміється:
– правомочність володіння – це економічно забезпечена можливість
власника на одержання винагороди від земельного блага. Володіння треба
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розуміти як постійну можливість одержання винагороди від земельного блага;
– правомочність користування – це можливість одержання доходу або
іншої винагороди від використання корисних властивостей землі для
задоволення відповідних потреб власника чи інших осіб. Право на дохід або
іншу винагороду від користування земельним благом може належати не тільки
власникам, але й другим особам відповідно до цивільно-правових договорів чи
адміністративних актів;
– правомочність розпорядження – це економічно забезпечена можливість
власника визначити долю доходу або іншої винагороди від відчуження або
передачі земельного блага іншим особам;
– правомочність управління процесом організації землекористування – це
використання земельного блага для забезпечення можливості одержання
доходу або іншої винагороди.
Склад правомочностей, що формують економічні відносини власності на
землю під час використання земельної ділянки як об’єкта власності для
духовних потреб, теж буде іншим. Зокрема, в цьому випадку обов’язковими
складовими права власності є: право володіння; право користування; право
розпорядження (може бути і не повним, наприклад, тільки на передачу в
спадщину або на продаж); право управління; право на капітальну вартість;
право на земельну ренту держави; право на передачу в спадщину; право на
безпеку, в тому числі і екологічну; право на відшкодування збитків. У такому
випадку

склад

правомочностей

повинен

забезпечувати

мінімізацію

суперечностей в землекористуванні, екологічну безпеку, не приносити шкоду
суспільству і сусідам.
Крім того, в економічних земельних відносинах окремі правомочності є
похідними від права власності щодо використання землі для одержання доходу
(процесу землекористування) або потреб третіх осіб, зокрема: право оренди
землі; право емфітевзису; право суперфіцій; право постійного користування для
земельних ділянок державної і комунальної власності; право земельного
сервітуту. Ці правомочності мають теж самостійний склад.
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Для глибшого розуміння сутності економічних відносин прав власності
на землю нами виокремлюється право на управління як одне із найголовніших
у практиці українських земельних відносин та землекористування. Логічнозмістовну модель змісту економічних та екологічних правомочностей права
управління власності на землю наведено на рис. 1.7.

Економічні види прав на:

Екологічні види прав на:

- дохід;
- капітал;
- земельну ренту;
- екологічну ренту;
- інвестиції;
- статутний фонд;
- іпотеку (заставу);
- зміну цільового
використання.

- екологічну безпеку;
- екологічний контроль в
частині забруднення;
- охорону земельних та
природних ресурсів.

Рис. 1.7. Логічно-змістовна модель змісту економічних і екологічних
правомочностей права управління у складі власності на землю
Джерело: сформовано автором.

В економіці України функціонує різне наповнення права власності по
відношенню до різних природних ресурсів, у тому числі землі та майна. Цим
обумовлюються відмінності у розгляді сутності об’єкту власності на землю та
нерухомість, де земельна ділянка, майно та інші природні ресурси сформовані
на різних правах. Відповідно до цього у нашому дослідженні, на відміну від
зарубіжної

практики,

«сільськогосподарська»,

де

застосовується

«природна»

термін

нерухомість

у

«аграрна»,
подальшому

застосовуватиметься термін «землекористування».
Аналізуючи

представлену

логічно-змістовну

модель

можна

стверджувати, що власність на конкретну земельну ділянку це не лише
юридична та економічна категорія [343], а й екологічна. Причому останній
чинник є визначальним. Саме екологічні відносини – базисні до економічних та
юридично-надбудовних. Право власності на землю з економічної та екологічної
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точки зору є складовими екосистеми господарських відносин під час
використання земель. Ця система включає в себе такі групи [342, 343]:
1) відносини з приводу привласнення у процесі використання землі умов
та результатів виробництва;
2) відносини з приводу господарського використання землі на праві
користування або іншому;
3) економічні форми реалізації екологічних відносин власності на землю
та прав на земельні ділянки;
4) відносини з приводу використання активів земельного капіталу як
складової частини природного капіталу.
Для здійснення ефективної економічної й екологічної політики необхідно
знати, що економічні та екологічні відносини власності не тільки не залежать
від прав власності, але й навпаки, визначають їх. Слід також розуміти
закономірності

зв’язку

відносин

власності

з

відносинами

управління

землекористуванням (організації використання і охорони земель) та обігу
земельних ділянок.
Зазначена особливість економічних і екологічних відносин прав власності
на

землю

обумовлена

специфікою

землі

як

природного

ресурсу,

територіального базису та основного засобу виробництва, категорій земель та
земельних ділянок, їх правовим режимом і конкретною землевпорядною
документацією, яка встановлює той чи інший режим відносно використання,
відновлення та охорони земель і, відповідно, закріплених юридичних процедур,
пов’язаних з набуттям прав власності. Це випливає з аналізу норм глави 19-21,
розділу IV Земельного кодексу України «Набуття і реалізація права на землю»
та

підзаконних

актів,

прийнятих

з

метою

конкретизації

реалізації

правосуб’єктності осіб щодо економічних і земельних екологічних відносин.
Економічні та екологічні відносини чітко переплітаються з окремими
управлінськими земельними відносинами (розподілом та перерозподілом,
розмежуванням земель, державною реєстрацією земельних ділянок та прав на
них, відновленням та охороною земель тощо), які є окремими стадіями
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земельних процедурних правовідносин щодо набуття прав на земельні ділянки
через призму трансакційних витрат.
Аналіз чинного земельного законодавства на підставі виникнення прав на
земельні ділянки за суб’єктним і об’єктним складом дає змогу виділити окремі
види економічних й екологічних відносин прав власності на землю, які
потребують розроблення самостійних юридичних процедур.
І. Економічні й екологічні відносини прав власності у сфері набуття прав
на землі та земельні ділянки фізичними особами.
1.

Приватизаційні відносини щодо:

а)

приватизації земельних ділянок, які є в користуванні громадян, у

тому числі й на земельних ділянках садівничих товариств;
б)

приватизації земельних ділянок громадянами із земель комунальної

та державної власності для:
– організації та функціонування фермерського господарства;
– ведення особистого підсобного селянського господарства;
– ведення садівництва;
– проведення обслуговування та будівництва житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибного використання);
– ведення індивідуального дачного будівництва;
– проведення будівництва індивідуальних гаражів;
в) приватизації громадянами земельних ділянок

– працівниками

комунальних та державних підприємств аграрного профілю, організацій та
установ, в тому числі і пенсіонерів, із земельних часток, що є у постійному
користуванні вказаних юридичних осіб;
г)

приватизації земельних ділянок працівниками державних та

комунальних підприємств, установ і організацій культури, освіти та охорони
здоров’я, пенсіонерів з їх числа, які є жителями сільської місцевості або селищ
міського типу.
II.

Економічні та екологічні відносини прав власності у сфері

приватизації земельних ділянок юридичними особами.
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1. Земельні екологічні відносини щодо набуття права спільної власності
сільськогосподарських

підприємств,

установ

і

організацій

та

права

користування у сільськогосподарських кооперативах на окремі земельні
ділянки водного і лісового фондів з угіддями природоохоронного призначення
тощо.
2. Земельні екологічні відносини щодо приватизації земельних ділянок
лісового фонду у складі земель селянських і фермерських господарств.
3. Земельні екологічні відносини щодо приватизації земельних ділянок
водного фонду у складі земель селянських і фермерських господарств.
4. Земельні екологічні відносини щодо набуття права спільної власності
садівничих товариств.
III.

Економічні й екологічні відносини прав власності під час

придбання земельних ділянок громадянами та юридичними особами на підставі
спеціальних процедур з укладанням угод на їх відчуження із земель державної і
комунальної власності.
1. Земельні екологічні відносини щодо продажу земельних ділянок чи/або
прав на них на конкурентних засадах органами державної влади чи місцевого
самоврядування:
а)

громадянам;

б)

юридичним особам.

2. Земельні екологічні відносини щодо викупу земельних ділянок або
прав на них, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що є власністю цих
покупців.
3. Земельні екологічні відносини стосовно продажу земельних ділянок
або прав на них, які є власністю держави, іноземним юридичним особам чи
іноземним державам.
4. Земельні екологічні відносини відносно продажу земельних ділянок
сільськогосподарського

призначення

для

ведення

товарного

сільськогосподарського виробництва.
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IV.

Економічні та екологічні відносини прав власності при набутті

права власності на земельні ділянки громадянами, юридичними особами
України, територіальними громадами та державою на підставі угоди міни та ін.
V.
земельних

Економічні та екологічні відносини прав власності під час продажу
ділянок

державної

або

комунальної

власності

суб’єктам

підприємницької діяльності під забудову на конкурентних засадах (земельних
торгах).
VI.

Економічні та екологічні відносини прав власності під час

відчуження земельних ділянок на земельних торгах у разі звернення стягнення
на ділянки, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб за
рішенням суду.
VII. Економічні та екологічні відносини прав власності під час
переходу права власності на земельні ділянки:
а) у випадку передачі земельних ділянок державної власності у
комунальну власність;
б) у разі передачі земельних ділянок комунальної власності у державну
власність;
в) під час викупу земельних ділянок громадян та юридичних осіб для
суспільних потреб органами державної влади та органами місцевого
самоврядування для: розміщення споруд та будівель органів місцевого
самоврядування і державної влади; розміщення споруд і будівель та інших
виробничих об’єктів комунальної і державної власності; розташування об’єктів
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; потреб
оборони та національної безпеки; будівництва та обслуговування лінійних
об’єктів та об’єктів транспортної й енергетичної інфраструктури (доріг,
газопроводів, водопроводів, ліній електропередач, аеропортів, нафто- та
газових терміналів, електростанцій тощо); розташування дипломатичних і
прирівняних до них представництв закордонних держав та іноземних
організацій; розміщення міських парків, майданчиків відпочинку та інших
об’єктів загального користування, необхідних для обслуговування населення;
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г) у разі примусового відчуження земельних ділянок, що є у власності
юридичних осіб або громадян, з мотивів суспільної необхідності у випадку
введення воєнного або надзвичайного стану.
VIII. Економічні та екологічні відносини прав власності щодо реалізації
набутого права власності на земельні ділянки суб’єктами права приватної,
комунальної, державної власності.
IX.

Економічні та екологічні відносини прав власності щодо захисту

права приватної, комунальної, державної власності в частині екологічних
обмежень та обтяжень.
Слід зазначити, що Земельний кодекс України (ст. 110) передбачає
можливість встановлення обмежень (обтяжень), в тому числі і екологічних, на
процес використання земельної ділянки чи її частини власником в обсязі, який
передбачений законом або договором. Разом з тим, зміст зазначеної статті
зовсім не передбачає регулювання екологічних відносин, які виникають при
встановленні

обмежень.

По-перше,

обмеження

та

обтяження

можуть

встановлюватися на використання земельних ділянок не тільки власниками, а й
землекористувачами. По-друге, категорії «обмеження» та «обтяження» не слід
змішувати, оскільки це різнопланові та додаткові обов’язки й вимоги, що
можуть визначатися чинним законодавством або передбачатися договором
сторін відповідних правовідносин. По-третє, обмеження на використання
земельної ділянки передбачає виконання власником земельної ділянки або
землекористувачем у процесі її використання встановлених законом і
деталізованих у договорі зобов’язань окремих обов’язкових приписів та вимог і
заборон щодо здійснюваної діяльності, які стосуються реалізації земельної та
іншої, або пов’язаної з нею правосуб’єктності осіб. Це, по-суті, зафіксовано і в
ст. 111 ЗК України, де до того ж вказано, що обмеженню підлягають права на
земельну ділянку. При цьому посилань на обтяження у ній не міститься.
Таким чином, економічні та екологічні відносини прав власності у своїй
більшості залишаються сьогодні не врегульованими із-за недосконалості
законодавчо-нормативної бази. Виходячи із викладеного можна стверджувати,
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що підвищення ефективності й екологічної безпеки землекористування
можливе лише тоді, коли юридичні форми прав власності на землю будуть
формуватися з врахуванням економічних і екологічних відносин з приводу
раціонального використання землі та інших природних ресурсів, охорони
навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки.
1.2. Еволюція розвитку суспільних поглядів на відносини прав
власності на землю
Право власності на землю для українського суспільства у всі часи було та
залишається одним з найбільш гострих і суперечливих питань його розвитку.
Визначення

відносин

прав

власності

як

пріоритетного

пояснюється

здійсненням їх докорінного перетворення і радикального реформування, з
якими пов’язуються нагальні матеріальні інтереси людини і суспільства,
зокрема визнання землі як товару, як капіталу тощо. Становлення інституту
права приватної власності на землю в Україні проходило з певними
особливостями. Насамперед це стосувалось окремих політичних подій, до яких
можна віднести розпад СРСР, прийняття 16 липня 1990 р. Декларації про
державний суверенітет України, інших процесів, спрямованих на утвердження
та укріплення її незалежності, перехід на засади ринкової економіки.
Певні передумови цьому було закладено в СРСР раніше – у період з
1985р. і до кінця 1990-х рр., який характеризувався спробами створення
соціалістичного

ринку.

Проте

реформування

державної

власності

не

планувалося. XXVII з’їзд КПРС зробив спробу покращити економічну ситуацію
в країні, проголосивши курс на реформування економіки шляхом «перебудови»
соціалістичних відносин. Він був направлений на демократизацію суспільства,
передбачав децентралізацію управління народногосподарським комплексом
країни, посилення ролі трудових колективів у діяльності підприємств, перехід
до економічних методів господарювання, розширення товарно-грошових
відносин. Приймається низка нормативно-правових документів (закони «Про
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кооперацію в СРСР», «Про орендні відносини і оренду в СРСР», «Про трудову
індивідуальну діяльність»), які започатковували інші з правової та економічної
сторони суспільні відносини, що вимагали визнання нового змісту власності
громадян. Для прикладу, реалізація закону «Про кооперацію в СРСР» сприяла
розвитку кооперативного руху шляхом використання майна громадян у
виробничому процесі кооперативів, формування заощаджень громадян у
вигляді акцій, зародження сімейно-фермерських господарств.
У зв’язку із цим наукові кола широко обговорюють відносини власності
громадян. В. П. Мозолін відзначав, що вона в СРСР існує у двох формах: як
власність на предмети особистого вжитку та власність на майно, що може
використовуватись в комерційних цілях для надання платних послуг і
виробництва товарів [196]. Н. Д. Єгоров, В. П. Шкредов та О. В. Осипенко
пропонували власність громадян, які займалися трудовою індивідуальною
діяльністю, розглядати як дрібну приватну чи приватну власність [239].
С.С. Алексєєв у своїй праці «Власність – право – соціалізм» достатньо
глибоко охарактеризував наявні недоліки під час формування відносин
соціалістичної та особистої власності у процесі правового регулювання та
запропонував свої шляхи процесу реформування таких відносин [4].
Є.О. Суханов визнав власність громадян, зайнятих дрібною приватною
діяльністю та водночас «індивідуально-трудовою». Пояснював це тим, що у
цивільному законодавстві окрім права особистої власності не передбачалась
інша правова форма індивідуального привласнення.
Після прийняття закону СРСР «Про індивідуальну трудову діяльність»
індивідуальне товарне виробництво набуває широкого розвитку, відбувається
перетворення

особистих

підсобних

господарств

на

дрібнотоварні,

поширюються процеси, які давали його власникам основні прибутки.
Таким чином, зміна економічних відносин породжувала необхідність
визнання особистої власності громадян у майнових відносинах та її узаконення.
Поряд з тим, нові суспільно-економічні відносини призвели до різкого
майнового розшарування серед населення. Поглибився диспаритет в оплаті
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праці у членів кооперативу, колгоспників, в народному господарстві,
накопичилось багато негативних явищ в управлінні економікою, були порушені
договірні зв’язки між існуючими господарюючими суб’єктами, спостерігався
спад виробництва.
Основним засобом економічних перетворень стала лібералізація цін, за
допомогою яких відбувалося переведення держави на ринкові відносини. В
країні відмовилась від централізованого планування і регулювання цін, надали
право визначати їх самостійно підприємствам у контрактному договорі між
продавцями і покупцями. Всі інші процеси, пов’язані з структурною
перебудовою,

демонополізацією

виробництва,

приватизацією

державної

власності, фінансовою підтримкою певних сфер економіки передбачали
вирішувати в основному природним шляхом внаслідок функціонування вільних
цін. Підприємства самостійно повинні були пристосовуватися до нових
економічних умов. Якщо були не здатними на це, то ставали банкрутами.
Розпочата в 1992 році політика лібералізації цін у пострадянських країнах
спричинила штучне підняття державою та підприємствами цін на більшість
товарів. За 1991–1995 рр. вони підвищились майже у 100 тис. разів. Більше
половини коштів від цього зростання попала в тіньову економіку. Це стало
причиною потрапляння понад 80% населення України за межу бідності, з них
30% за межею фізичного виживання. Крім цього, волюнтаристське підвищення
цін призвело до супергіпер-інфляції, яка спричинила параліч фінансовокредитної системи, знецінення заощаджень населення, штучно створила
економічну кризу та скорочення у 2,5 рази виробництва впродовж 1990–1995
рр. [63].
Ці та інші обставини були причиною прийняття комплексного
законодавства щодо відносин власності. Відповідно до цього 6 березня 1990 p.
було прийнято закон СРСР «Про власність у СРСР», який вступив у дію з 1
липня 1990 p.
В Україні становлення інституту права власності було пов’язано з низкою
політичних подій, таких як розпад СРСР, прийняття 16 липня 1990 р.
72

Декларації про державний суверенітет України, іншими суспільно-політичними
процесами, що були спрямовані на закріплення незалежності України та
перехід на рейки ринкової економіки. Розвиток права приватної власності на
землю, як зазначає П. Ф. Кулинич, розпочався з «чистого аркуша» [149]. На
початку 1990-х років у структурі власності частка державної складала 88 %,
колгоспно-кооперативної – 11 % (в тому числі з житловими кооперативами), а
громадян – біля 1%.
До проголошення незалежності в Україні існували дві форми власності –
державна і колгоспно-кооперативна. Зміни у співвідношенні форм власності
відбулися на основі роздержавлення та приватизації. Планувалося провести
перерозподіл земель із одночасною передачею їх у:
– довічне успадковане володіння громадянам, які є їх спадкоємцями;
– постійне володіння радгоспам, колгоспам, установам і організаціям,
другим підприємствам, а також у користування для створення сприятливих
умов рівноправного розвитку різноманітних форм господарювання на землі,
раціональному використанню та охорони земель, формуванню багатоукладної
економіки.
Взявши за основу Декларацію про державний суверенітет Верховна Рада
України ухвалила Закон «Про економічну самостійність Української РСР». Він
вперше визначав три форми власності – державну, колективну, індивідуальну
(особисту і приватно трудову) [249].
Подальшому проведенню ринкових реформ сприяло прийняття 18 грудня
1990 року Верховною радою України низки законопроектів, зокрема постанови
України «Про земельну реформу» та Земельного кодексу України. Набуття
чинності зазначених документів вважається початком проведення земельної
реформи в Україні [78, 265]. Особливістю цих документів було те, що у них
земля визначалася власністю її народу і кожен громадянин мав право на
земельну ділянку. Право користування землею реформували на: довічне
володіння громадянами ділянок, що перейшли їм у спадок; постійне володіння
сільськогосподарським та лісогосподарським підприємствам і організаціям;
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користування (як постійне, так і тимчасове, у тому числі на правах оренди)
несільськогосподарським та іншими підприємствам, установам, організаціям і
громадянам.
Для реалізації зазначеного на місцеві органи влади було покладено
повноваження з проведення земельної реформи, які повинні були: виконати
роботи з інвентаризації земель; провести реєстрацію громадян, які виявили
бажання організувати і вести селянське (фермерське) господарство, збільшити
особисте підсобне господарство, займатися індивідуальним садівництвом,
отримати у користування земельні наділи для ведення городництва, сінокосіння
та випасання худоби; провести облік і здійснити аналіз клопотань, організацій,
установ про можливість надати їм землі для колективного садівництва, ведення
підсобного сільського господарства, городництва; обґрунтувати потребу
установ, підприємств і організацій у земельних ділянках, які станом на 1
листопада 1990 рік користувалися ділянками для несільськогосподарських і
сільськогосподарських цілей; на основі матеріалів про інвентаризацію земель
створити базу земель запасу; розробити конкретні пропозиції про проведення
перерозподілу земель відповідно до визначеного законом порядку та винести їх
на розгляд постійних депутатських комісій і сесій місцевих рад.
Прийняття закону України «Про власність» [243] зумовило втрату
переважної чинної частини норм Цивільного кодексу України щодо власності
та створило деякий негативний правовий вакуум у регулюванні багатьох справ
у сфері цивільних правовідносин. Було визначено, що право власності – це
суспільні відносини щодо користування, володіння та розпорядження майном.
В Україні власність зазначалася в таких формах:
– приватна (особиста, сімейна, селянського та особистого підсобного
господарства);
– колективна (орендна, трудових колективів, громадсько-політичних та
релігійних організацій, кооперативна, корпоративна, господарських асоціацій);
– державна (загальнодержавна (республіканська) і адміністративнотериторіальних одиниць (комунальна).
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Всі форми власності є рівноправними, чим забезпечуються рівні умови
для їх розвитку та захисту. В країні право власності є під охороною закону.
Відповідно до нього державою забезпечується стабільність правовідносин
власності. Кожному громадянину в Україні надається право на володіння,
користування і розпорядження майном особисто чи спільно з іншими [138].
Відповідно

до

прийнятого

Земельного

кодексу

України

було

запроваджено особливий інститут володіння землею, що став еквівалентом її
обмеженій приватній власності [78]. Зокрема у ст. 3 зазначено, що в Україні
земля є у формі державної, колективної та приватної власності. Статтею 4 цього
кодексу визначалося, що до державної власності належать всі землі України, за
винятком тих, які були передані у приватну чи колективну. Разом з тим у ній
вказувалося, що у колективну чи приватну власність не можуть передаватися
землі населених пунктів загального користування населених пунктів (вулиці,
майдани, шляхи, проїзди, сінокоси, пасовища парки, парки, міські ліси,
бульвари, сквери, місця знешкодження та утилізації відходів, кладовища), а
також землі, передані для розташування будинків і споруд органів державної та
виконавчої влади: зокрема:
– землі єдиної енергетичної системи, гірничодобувної промисловості,
зв’язку, транспорту, оборони;
–

землі

оздоровчого,

рекреаційного,

історико-культурного

та

природоохоронного призначення;
– землі лісового фонду, за виключенням невеликих (до 5 гектарів) ділянок
лісів, що належать до угідь селянських (фермерських) господарств чи
сільськогосподарських підприємств;
– землі водного фонду, за виключенням невеликих (до 3гектарів) ділянок
боліт і водойм, що належать до угідь селянських (фермерських) господарств чи
сільськогосподарських підприємств;
– землі сільськогосподарських навчальних закладів та їх дослідницьких
господарств, аграрних науково-дослідних установ та їх дослідницьких
господарств,

учбових

господарств

навчальних

закладів,

державних
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сортодільниць та сортовипробувальних станцій, племінних заводів, елітнонасіннєвих і насіннєвих господарств, господарств з вирощування ефіроолійних
та лікарських рослин, хмелю, фруктів і винограду.
Статтею 5 Земельного кодексу України було визначено, що земля може
належати громадянам на праві колективної власності. Натомість у цій статті
законодавчо закріплено, що суб’єктом права колективної власності на землю
можуть

виступати

сільськогосподарські

сільськогосподарські
підприємства,

кооперативи,

садівничі

товариства,

колективні
акціонерні

сільськогосподарські товариства, а також ті, що створені на базі радгоспів та
других державних сільськогосподарських підприємств.
До

колективної

сільськогосподарських

власності

кооперативів,

могли
колективних

передаватись

землі

сільськогосподарських

підприємств, землі садівничих товариств, акціонерних сільськогосподарських
товариств, а також ті, що створені на базі радгоспів та других державних
сільськогосподарських підприємств. Така передача могла відбутися на підставі
рішення загальних зборів цих кооперативів, підприємств, товариств.
Також передбачалося, що землі у колективну власність передаються
безоплатно. Отже, у цій статті була закладена колізія щодо економічних
відносин власності на землю громадян та юридичних осіб.
Статтею 6 цього кодексу визначено, що громадяни України мають право
на одержання земельних ділянок у власність для:
– організації та ведення фермерського (селянського) господарства;
– організації та ведення особистого підсобного господарства;
– будівництва і обслуговування господарських будівель (присадибної
ділянки) і житлового будинку;
– садівництва;
– гаражного та дачного будівництва.
Громадянам надавалось право власності на земельні ділянки у випадку:
– отримання їх у спадок;
– отримання земельної частки в обопільному майні подружжя;
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– купівлі-продажу, обміну чи дарування.
У власність громадянам безоплатно можуть передаватися земельні
ділянки для:
– організації та ведення фермерського (селянського) господарства у
границях середньої земельної частки;
– організації та ведення особистого підсобного господарства;
– будівництва та обслуговування господарських будівель (присадибної
ділянки) і житлового будинку, зокрема тих земельних ділянок, які у
встановленому порядку раніше були надані громадянам для цієї мети в межах
не більше граничного розміру, визначеним кодексом;
– садівництва;
– гаражного і дачного будівництва.
Якщо розмір земельні ділянки перевищує середню земельну частку, то
вона може передаватись у власність громадянам для ведення фермерського
(селянського) господарства на платній основі.
Таким чином передбачалося, що земельні ділянки можуть передаватися
громадянам на платній і безоплатній основі, що на нашу думку, враховуючи
сутність економічних земельних відносин, є не зовсім обґрунтованим.
Стаття 7 Земельного кодексу України визначала, що користування
землею є постійним без заздалегідь установленого строку або тимчасовим з
терміном до трьох років (короткострокове) і від 3-25 років (довгострокове) [78].
У статті 8 цього кодексу було визначено, що земля може надаватись
громадянам, установам, підприємствам, організаціям, релігійним організаціям і
громадським об’єднанням, сумісним підприємствам, міжнародним організаціям
і об’єднанням, учасниками яких є українські та іноземні юридичні особи і
громадяни, підприємства з повністю іноземними інвестиціями, а також
міжнародним

організаціям,

іноземним

країнам,

фізичним

особам

без

громадянства, іноземним юридичним особам у тимчасове користування на
умовах оренди. Із вказаної категорії переважне право на отримання
орендованих земельних ділянок у власність надавалось громадянам України,
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установам

і

організаціям,

підприємствам,

релігійним

організаціям

і

громадським об’єднанням.
Разом з цим було встановлено, що землю можна орендувати як на
короткостроковий термін (до трьох років), так і на довгостроковий (до 50
років).
Таким чином, законодавець визначив, що користування може бути на
постійній, тимчасовій основі та на умовах оренди, що з точки зору економічних
відносин було не достатньо розвинуто та обґрунтовано. Право на продаж
земельних ділянок не було надано нікому, навіть власнику – державі. Проте
вона, як власник землі, набула права на надання землі в оренду.
Другим позитивним кроком був перехід від переважно державної форми
власності на землю до інших форм – колективної і приватної.
Підтвердженням цього є прийняття у 1992 році закону України «Про
форми власності на землю», яким було передбачено запровадження нарівні з
державною – приватної та колективної форм власності на землю. Також було
встановлено, що всі форми власності є рівноправними.
Позитивним моментом у цей період розвитку економічних відносин
власності на землю було прийняття у 1992 році закону України «Про плату за
землю» [276]. Статтею 2 цього закону було визначено, що використання
земельних угідь в Україні є платним. Форма плати за землю є у вигляді
земельного податку або орендної плати, що встановлюється залежно від
грошової оцінки земель, яка визначалась законом як капіталізований рентний
дохід із земельної ділянки. Цим законом передбачалося формування джерела
коштів (стаття 3), призначеного для заходів з фінансування раціонального
використання і охорони земель, поліпшення родючості ґрунтів, відшкодування
власникам землі та землекористувачам витрат, які пов’язані з господарюванням
і використанням земель гіршої якості, ведення землеустрою, земельного
кадастру

та моніторингу земель, поглиблення

земельної реформи

та

подальшого розвитку інфраструктури населених пунктів. Величина земельного
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податку, як зазначено в статті 4, не залежала від результатів господарської
діяльності власників землі та землекористувачів.
Проте проведена робота з реалізації прийнятих законів, які визначали
процес передачі земель у різні форми власності та справляння плати від їх
використання, зводилася лише до формально надання сільськогосподарських
угідь у колективну власність та до зміни назв господарств. Переважна
більшість їх керівників не сприяли проведенню реформ та піклувалась, в
основному, лише про власні інтереси. Боргові зобов’язання господарств
зростали.
За таких умов селяни майже не відчували і не отримували ніякої вигоди
від здійснюваних заходів з приватизації земельних угідь, свої сертифікати
здебільшого тримали на руках.
З метою покращення ситуації у сфері реалізації основних заходів
земельної реформи 10 листопада 1994 р. був прийнятий указ Президента
України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи в сфері
сільськогосподарського виробництва» [270]. Його проект був підготовлений
науковцями Інституту аграрної економіки УААН. Ним передбачалась передача
у колективну власність на безоплатній основі, що відповідало чинному
земельному
колективних

законодавству,

земель

сільськогосподарських

сільськогосподарських

підприємств,

кооперативів,
акціонерних

сільськогосподарських товариств, зокрема тих, що були створені на базі
радгоспів та других державних сільськогосподарських підприємств.
Трудові колективи цих підприємств виявляли бажання отримати землю у
власність. Вони хотіли здійснити в якнайкоротші терміни поділ земель, яких
було передано у колективну власність, на земельні паї. Поділ не передбачав їх
виділення на місцевості в натурі. Проте в результаті його реалізації кожний
член кооперативу, підприємства, товариства отримував сертифікат, який
надавав право на приватну власність на земельну частку (пай). В ньому
зазначався її розмір в умовних кадастрових гектарах, а також вартісні
показники. У результаті проведених заходів на базі відведених власникам
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земельних ділянок створювались сільськогосподарські підприємства, асоціації,
спілки, акціонерні товариства, інші кооперативні підприємства та організації
[299].
Даний етап розвитку земельних відносин в Україні досліджувала низка
вчених,

зокрема

В.Я.

Месель-Веселяк,

П.Т.

Саблук,

М.М

Федоров,

Л.Я. Новаковський [238, 299, 359].
Наступним кроком розвитку земельних відносин у правовому полі було
прийняття 28.06.1996 р. Конституції України [138]. У ній не містилось
конкретних визначень і посилань на форми власності, зокрема на землю. В
статті 13 зазначалося, що земля належить народу України, стаття 14 визначала
власність держави, юридичних осіб і громадян, а стаття 142 – власність
територіальних громад.
Відсутність у Конституції України права на колективну власність,
відмова від неї у Земельному кодексі України та інших законодавчих актах
призвело до відсутності механізмів трансформації колективної власності на
землю у приватну чи комунальну та ефективного використання цієї категорії
земель. В даному випадку необхідно зазначити, що в економічних земельних
відносинах колективна власність фактично функціонує досі. Підтвердженням
цьому є відомості Держгеокадастру (додаток A, Б).
Необхідність удосконалення форм власності на землю призвело до
прийняття у 2018 році Верховною радою України закону, який стосувався
колективної власності – «Про внесення змін до окремих законодавчих актів
України відносно вирішення питання колективної власності на землю,
удосконалення у масивах земель сільськогосподарського призначення правил
землекористування, протидія рейдерству та стимулювання зрошення в Україні»
[244].
Цим законом вносились зміни до окремих законів України, зокрема до
закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)» [279]. В ньому було доповнено преамбулу
словами «особливості розпорядження землями та їх використання, які
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залишилися в колективній власності після розподілу земельних ділянок поміж
власниками земельних часток (паїв)» та статтю 14 фразою «особливості
розпорядження та використання землею, що залишилися у колективній
власності

сільськогосподарського

кооперативу,

колективного

сільськогосподарського підприємства, акціонерного сільськогосподарського
товариства». Цією зміною визначено, коли власники земельних часток (паїв)
після проведеного поділу земельних ділянок, що підлягали паюванню, не
прийняли до 1 січня 2019 року рішення про поділ других земель, що
залишилися у колективній власності сільськогосподарського кооперативу,
сільськогосподарського

колективного

підприємства,

акціонерного

сільськогосподарського товариства, які не припинили свою діяльність як
юридичні особи, та коли такі землі не були передані у власність у визначеному
законом порядку, то розподіл цих земель проводитиметься відповідно до вимог
цієї статті за згодою більшості осіб, встановлених другим – четвертим абзацами
частини першої статті 1 цього Закону, яким земельні ділянки були виділені у
розмірі земельної частки (паю).
Були також внесені зміни до Земельного кодексу України в розділ X
«Перехідні положення» [77].
Ними встановлено, що з часу набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до окремих законодавчих актів України відносно вирішення
питання колективної власності на землю, удосконалення у масивах земель
сільськогосподарського призначення правил землекористування, протидії
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі сільськогосподарських
колективних підприємств, які припинили свою діяльність (окрім земельних
ділянок, які перебували у приватній власності на час набрання чинності
зазначеного Закону), переходять у власність територіальних громад, на
території яких вони розміщені. Даний закон є підставою для проведення
державної реєстрації прав комунальної власності на ті земельні ділянки, які
сформовані за рахунок земель, що відповідно до вказаного закону переходять в
комунальну власність [244].
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Таким чином, прийнятим законом України «Про внесення змін до
окремих законодавчих актів України відносно вирішення питання колективної
власності на землю, удосконалення у масивах земель сільськогосподарського
призначення правил землекористування, протидії рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні» [244] підтверджено функціонування в Україні у
економічних правових земельних відносинах права колективної власності.
Право власності за своєю суттю і змістом повинне бути єдине та
відповідати світовій практиці його існування. Імплементація цього принципу до
земельного законодавства нашої країни відбулася з прийняттям у 2001 р.
нового Земельного кодексу України. Відбувається формування єдиного
інституту права власності, який передбачав виділення форм земельної
власності. В земельному законодавстві України закріплюються дві основні
форми власності на землю – приватна та суспільна (публічна). У кожній з них
виділили по два підвиди – у суспільній (публічній) власності на землю –
державну та комунальну, а в приватній – приватну власність юридичних осіб та
приватну власність громадян.
Головне завдання публічної (суспільної) власності на землю полягає в
обслуговуванні та забезпеченні земельних інтересів суспільства як в цілому, так
і його окремих частин – об’єднаних територіальних громад.
Спрямування і завдання приватної власності на землю полягає в
обслуговуванні та забезпеченні земельних прав приватних осіб як окремих
громадян, так і не комунальних (недержавних) юридичних осіб. Разом з тим в
суспільстві прослідковується зацікавленість, яка полягає у формуванні
повноцінного функціонування приватної власності на землю, що є важливою
складовою в створенні та функціонуванні ринкової інфраструктури економіки
країни. Крім цього, приватна власність на землю повинна забезпечувати
суспільні інтереси в сфері використання земель, спрямованих на зростання
ефективності

приватного

сектора

в

різних

галузях,

особливо

у

сільськогосподарському виробництві.
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Поєднання публічної (суспільної) власності на землю та приватної чітко
прослідковується і в положеннях Конституції України, в якій землю
проголошено основним національним багатством, визначено, що вона
перебуває під особливою охороною держави, закріплено рівність усіх суб’єктів
прав власності перед законом. У Земельному кодексі України (стаття 2)
встановлені суб’єкти права власності: громадяни та юридичні особи – на
земельні ділянки приватної власності; територіальні громади – на земельні
ділянки комунальної власності; держава – на землі державної власності.
Відносини щодо використання землі побудовано на принципах: особливостей
спільного використання землі як природного ресурсу та основного засобу
виробництва і територіального базису; забезпечення рівних прав власності на
землю юридичних осіб, громадян, територіальних громад і держави;
невтручання держави у забезпечення юридичними особами, територіальними
громадами і громадянами своїх прав відносно володіння, розпорядження,
користування землею, окрім випадків, які передбачені законом; забезпечення
раціонального і ефективного використання та охорони земель; дотримання
гарантій прав на землю; пріоритету існуючих вимог екологічної безпеки [77].
Проте проголошений і закріплений законодавчо принцип юридичної
рівності усіх форм власності, рівність усіх суб’єктів прав власності практично
втрачають свій сенс. На даний час окрім зазначених вище виділяються інші
види форм прав власності. До них відносяться право спільної і особистої
власності та право довірчої власності, яке спричинене дією договору або закону
про керування майном тощо.
Надто важлива роль у праві власності надано моменту його виникнення
та припинення.
Право власності може виникнути за наявності конкретного юридичного
факту (підстави виникнення). Розрізняють похідні та первісні способи набуття
права власності.
За первісних способів право власності виникає вперше і не залежить від
думки попередніх власників. До них можна віднести: виготовлення нових речей
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у

процесі

виробничої

діяльності

(виробництва),

шляхом

переробки

(специфікації), володіння доходами, привласнення дарів природи, набуття прав
власності на безгосподарську річ чи рухоме майно, від яких власник
відмовився, знахідка, скарб, бездоглядні тварини, набувальна давність.
За похідних способів право власності може виникнути у суб’єкта через
волевиявлення попереднього власника. До цих способів відносять перехід
права власності за правочином.
Зміна форм власності на землю можлива під час розгляду питань, які
стосуються шляхів і перспектив їх розвитку, а також в процесі удосконалення
їх правових форм. Після законодавчого введення у 1992 р. інституту права
приватної власності домінуючою в його розвитку були тенденції розвитку
права приватної власності на землю, який розвивався через розширення сфер
його дії та повноважень приватних власників земельних ділянок.
Юристами було започатковано новий курс дослідження взаємовідносин
економіки і права із запровадженням нового напряму «правова економіка».
Останню часто підмінюють іншими назвами – економічний підхід до права,
економічний аналіз права, економіка права, економічна теорія та право,
економіка та право. Остання вивчає теорію правової організації економіки,
шляхи її вдосконалення, закономірності розвитку правової діяльності [288].
Право стає особливим видом діяльності, за допомогою якої створюються та
застосовуються обов’язкові норми і ненормативні (індивідуальні) юридичні
засоби для забезпечення державним примусом упорядкованості виробничої,
обмінної діяльності людей для досягнення необхідного результату [12].
Трансформаційні процеси з утвердження права власності на землю
супроводжувалися у більшості випадків без наукового обґрунтування. Їх
основні етапи подані в табл. 1.1.
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Таблиця 1.1. Основні етапи трансформаційних процесів з утвердження
власності на землю
Основні етапи

Характеристика етапів з утвердження власності на землю

1990 р. –
1992 р.

Прийняття 16.07.1990 р. Декларації про державний суверенітет
України, в якому проголошувалось право власності українських
громадян на землю; запровадження Земельним кодексом УРСР
від 18 грудня 1990 р. довічного землеволодіння, переданого у
спадок; збереження монопольного права державної власності на
землю та отримання її іншими суб’єктами виключно у
користування.
Прийняття 30.01.1992 р. закону України «Про форми власності
на землю» та 13.03.1992 р. Земельного кодексу України.
Легалізація шляхом відходу від принципів виключного права на
державну власність на землю права її приватної та колективної
власності.
Здійснення процесу паювання земель сільськогосподарського
призначення. Продаж відповідно до Указів Президента України
земель несільськогосподарського призначення, на які набуті
права власності на особливих підставах.
Закріплення в Конституції України, прийнятої 28.06.1996 р.,
права власності громадян на землю. Визнання фізичних та
юридичних осіб, територіальних громад і держави як суб’єктів
прав власності на землю.
Визнання в Земельному кодексі України від 25.10.2001 р.
відмови від прав колективної власності на землю.
Запровадження права комунальної власності на земельні ділянки
з одночасним функціонуванням приватної та державної форми
власності.
Підтвердження у прийнятому 16.01. 2003 р. Цивільному кодексі
України конституційної моделі права власності на землю.
Визнання фізичних та юридичних осіб, територіальних громад і
держави як суб’єктів прав власності на землю.
Ухвалення закону України «Про розмежування земель
комунальної та державної власності» (втратив чинність
01.01.2013 р.).
Прийняття у 2018 році закону «Про внесення до окремих
законодавчих актів України змін відносно вирішення питання
колективної власності на землю, удосконалення у масивах
земель
сільськогосподарського
призначення
правил
землекористування, протидія рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», підтвердження і визнання ним
функціонування колективної форми власності на землю.

1992 р. –
1994 р.

1994 р. –
1996 р.
1996 р. –
2002 р.
2002 р. –
2004 р.

2004 р. –
2012 р.
2012 р. –
2019 р.

Джерело: власні узагальнення автором.
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В економіці України впродовж тривалого періоду здійснення земельної
реформи України відбулася значна еволюція права власності на землю, зокрема
ліквідовано монополію державної власності на землю, проведено формування
колективної та приватної (у період 1991-2001 рр.), а також приватної власності
на землю юридичних осіб та комунальної власності територіальних громад
(2002-2019 рр.).
До теперішнього часу практично більшість суб’єктів земельної власності
були переконані у тому, що приватна власність як основа ринкової економіки,
зможе забезпечити зростання добробуту та процвітання народу.
Представники ринкового фундаменталізму вважали, що можливість
виключного саморегулювання вільного ринку, яка є позбавлена державної
опіки, зможе збалансувати економіку будь-якої держави та надати цьому
процесу системності. Таке твердження було хибним і не могло не спровокувати
в багатьох випадках негативні економічні наслідки, які були притаманні
багатьом країнам світу (наприклад, фінансова криза 2008р.).
З огляду на це можна стверджувати, що причини достатньо пасивної
економічної позиції існуючих суб’єктів права приватної власності лежать в
площині

та

на

рівні

правової

ідеології

концепції,

яка

абсолютизує

повноваження власника і відсутність узгодженості публічних і приватних
інтересів. Деякі юридичні наукові джерела визначення «право власності», що
прикриваються абсолютницькими поглядами на суть приватної власності і
неоднозначно інтерпретуючи окремі положення римського права та Цивільного
кодексу України з деяких питань власності, пробують охарактеризувати як
одноосібне і деспотичне панування індивіда над річчю [76].
Таке визначення на думку С.С. Алексєєва є надмірно жорстким, що не
враховує низки інших характеристик інституту прав власності [4]. У будь-якій
ситуації виконання власником своїх повноважень навряд чи можливе поза
інтересами суспільства, більше того, всупереч їм.
Проявлення приватними власниками своєї деспотичної влади по
відношенню до об’єкта володіння не повинне, більше того не може завдавати
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шкоди суспільству, зокрема конкретній людині. Така теза була закріплена в ч. 3
ст. 13 Конституції України від 28.06.1996 р. [138].
Правовідносини, які виникають з приводу наявних прав на землю, є
похідним від права власності. Вони формуються тоді, коли власник
зацікавлений передати іншим особам право на земельну ділянку. За таких умов
між заінтересованою особою та власником виникають правовідносини
землекористування. В їх межах обидві сторони покладають на себе взаємні
обов’язки і права, формуючи таким чином земельні правовідносини, які
поділяються на дві підгрупи. До першої із них належать: правовідносини, що
характеризуються речовими правами (правами постійного користування
земельними

угіддями

і

сервітутом).

Другу

складають

правовідносини

зобов’язуючого характеру (оренда, іпотека, застава).
Право власності на землю для українського суспільства у всі часи було і
залишається одним з найбільш гострих та суперечливих питань його розвитку.
Еволюція відносин власності доводить, що в Україні немає власної моделі
управління економікою країни і не враховувалася розвинених країн.
У сучасній змішаній економіці господарська діяльність базується на
різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності. Відповідно
до Конституції уряд України повинен забезпечувати рівні умови їх розвитку (п.
5 ст. 116) [138]. Проте на практиці спостерігається тенденція розвитку
земельних відносин без достатнього соціально-економічного та екологічного
обґрунтування, становлення ринку земель сільськогосподарського призначення
без належного забезпечення національної безпеки, соціально-економічного
розвитку, збереження і ефективного їх використання, що спонукає до перегляду
правових взаємовідносин економіки, екології і права.
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1.3. Неінституціональна економічна теорія і нова парадигма розвитку
економічних та екологічних відносин прав власності на землю
Розвиток інституціональної теорії взагалі та її неоінституціонального
напрямку безпосередньо зв’язані із бажанням подолати обмеженість низки
положень, що є характерними для мейнстрім-економікс. Аксіоми про повну
раціональність,

абсолютну

поінформованість,

досконалу

конкуренцію,

встановлення за допомогою цінового механізму рівноваги, використання
традиційних методів не дали бажаних результатів у суспільстві, що спонукало
глибше, комплексно та всесторонньо дослідити існуючі суспільно-економічні
процеси, особливо нові явища сучасного періоду наукової, технічної,
технологічної та інформаційної революцій.
Традиційний американський інституціоналізм, зокрема його теоретичні
основи, в останній період набув свого подальшого розвитку. На початку XX ст.
старий «інституціоналізм» розвивав інституціонально-соціологічний напрям,
представники якої працювали в межах як економічної теорії, так і низки інших
суспільних наук (політології, соціології, філософії, кримінології тощо).
Неінституціональна економічна теорія виникла у 80-90 роках XX ст. як новий
науковий напрям в межах неокласичної течії.
Сучасний інституціоналізм розвивається за двома напрямками: 1 – нова
інституційна економіка (new institutional economics); 2 – неоінституційна
економіка (neoinstitutional economics). Зазначені напрямки сформувалися на
основі неокласичної теорії, мають принципово різні підходи до аналізу
інституцій. У сучасних наукових дослідженнях існують дві самостійні
інституційні течії: перша заснована на досягненнях політології та економіки
(нова інституційна економіка); друга відображає соціологічні аспекти і теорію
організації

(неоінституціоналізм).

Перший

напрям

(нова

інституційна

економіка) утворює нову теорію інституцій, яка ніяким чином не пов’язана із
старими

постулатами

неокласики,

основу

якої

складають

досягнення

політології та економіки.
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Другий напрям – неоінституціоналізм незмінно ґрунтується на основних
принципах неокласики, відображає існуючі соціологічні аспекти та розвиває
теорію організації. Залучення нових елементів як предметів аналізу інститутів
відбувається шляхом коригування та уточнення положень неокласичної теорії.
Саме через це неоінституціональну економіку, яка розширювалася та
розвивалася, доповнюючи таким чином «економікс», в багатьох випадках
зазначають як приклад «економічного імперіалізму». Попавши у сферу інших
суспільних наук – політики, психології, соціології, права, норми поведінки,
сім’ї вона застосовувала існуючі мікроекономічні методи аналізу для
дослідження різноманітних суспільних відносин з погляду раціонально
думаючої «економічної людини». Через це відносини і стосунки між людьми в
даній ситуації розглядаються найперше через призму взаємовигідних обмінів та
контрактів.
Теорія суспільного вибору
(public choice economics).
Теорія прав власності
(economics of property right)
Теорія прав та злочинності
(economics of law, economics
of crime)
Політична економія
регулювання (political
economy of regulation)
Нова інституціональна
економіка (new institutional
economics)

Економічні і пoлітологічні дослідження
(політична економія
регулювання, теорія
суспільного вибору)
Економічні і правові
дослідження (теорія
прав власності, права
та злочинності)
Економічні та
історичні дослідження
(нова економічна
історія)

Нова економічна історія
(new economic history)
Рис. 1.8. Основні напрями та сфери неоінституціонального аналізу
Джерело: сформовано автором на основі [447].
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В економічній енциклопедії «The New Palgrave Dictionary of Economics»
до складу «нової політичної економії» (new political economy) включено 6
основних напрямків неоінституціональних досліджень (рис. 1.8) [447].
Як колишній, так і сучасний інституціоналізм характеризуються
розгалуженою структурою, а шляхи його розвитку у другій половині XX ст. є
досить складними.
У табл. 1.2 наведено характеристику дослідницьких шкіл колишнього і
сучасного інституціоналізму [14, 23, 26, 27, 46, 47, 48, 61, 92, 141, 142, 143, 189,
200, 213, 221, 304, 313, 400, 401, 421, 429, 449, 454].
Таблиця 1.2. Характеристика дослідницьких шкіл старого і сучасного
інституціоналізму
Назва школи
Представники школи
Напрямки досліджень
ІндустріальноТ. Веблен
Незавершена індустріальна
соціологічна
Г. Мюрдаль
модернізація
А. Льюїс
слаборозвинутих держав.
Дж. Ґалбрейт
Проблеми їх переходу на
Е. Тоффлер
рейки постіндустріального
Д. Белл
розвитку.
Ф. Перру
А. Сен
Суспільного вибору
Дж. Коммонс
Політичний вибір і його
Дж. Б’юкенен
вплив
на
економіку.
Г. Таллок
Дослідження
Р. Коуз
трансакційних витрат та їх
вплив на зовнішні ефекти –
екстерналії.
Кон’юнктурна
В. Мітчелл
Міжнародна
торгівля,
С. Кузнець
конкурентні переваги, рух
Дж. Міль
капіталів,
цикли
Т. Шульц
економічної кон’юнктури,
Дж. Тобін
дослідження
процесів
Ф. Модільяні
стійкого
економічного
Р. Солоу
зростання.
Б. Олін
Джерело: сформовано автором на основі [14, 23, 26, 27, 46, 47, 48, 92, 141, 142, 143,
189, 200, 213, 221, 304, 313, 400, 401, 421, 429, 449, 454].

Основна увага у зазначених школах в основному спрямована на правові
аспекти економічного життя, а саме способи регламентації договірних
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відносин. Згідно парадигми неінституціоналізму відносини між людьми
розглядаються як взаємовигідний обмін, закріплений певними зобов’язаннями
сторін, що вимагає фундаментальних досліджень політичних, соціальних та
юридичних правил, у границях яких проходять процеси виробництва та обміну
(виборче, конституційне, контрактне, майнове право та ін.).
Зазначені

у

табл.

1.2

представники

шкіл

та

їх

дослідження

характеризують теорії:
– суспільного вибору, представниками якої виступають Дж. Б’юкенен,
М. Олсон, Г. Таллок та ін. Ними досліджується публічна сфера, основний
акцент при цьому спрямований на втрати, породжені діяльністю політичних
інституцій;
– прав власності, які представлені А. Алчіаном, Г. Демсетцем, Р. Коузем,
Р. Познером та ін. Вона висвітлює приватну сферу, в якій акцентується увага на
виграші та забезпеченні завдяки правовим інституціям (судової системи тощо)
добробуту;
– агентських відносин, яка існує у двох основних версіях: теорії
механізмів стимулювання, яка вивчає організаційні схеми, забезпечення
оптимального розподілу можливого ризику між власником і агентом
(менеджером); «позитивній» теорії агентських відносин, що проблему
відокремлення власності та її контролю, питання контрактів, які б забезпечили
таку поведінку агентів, яка б найменшим чином відрізнялася від інтересів
принципалів. Її основними представниками виступають А. Берлі, У. Меклінг,
Г. Мінзом, Ю. Фама, М. Дженсен.
Представники зазначених вище течій мають спільну думку про те, що
люди обмежені в своїх пізнавальних здібностях (вміння обробляти інформацію)
[397], оскільки прийняття рішень відбувається в умовах невизначеності та
неможливості використовувати всю наявну інформацію.
Між цими двома інституційними течіями існують і відмінності.
Засновники першої течії стверджують, що головною рушійною силою є
прагнення людей досягти легітимності та стабільності, і вони приймають
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рішення, ґрунтуючись на ярликах або евристиці. Під евристикою розуміються
погляди, цінності та норми різних соціальних класів. Прихильники другої течії
в інституційній теорії зосереджені на побудові системи правил і структур
управління, створених окремими особами, які приймають рішення під впливом
формальних правил і процедур [397].
Неоінституціоналізм сформувався на інституціональних та неокласичних
методологічних підходах. Основні складові неокласичної ринкової поведінки
стосуються:

раціонального

вибору

та

прагматизму;

методологічного

індивідуалізму; концепції «економічної людини»; максимізації корисності.
У структурі неоінституціоналізму цю парадигму на теоретичному рівні
було істотно модифіковано врахувавши сучасні економічні реалії. Відповідно
до епістеміологічного аналізу теорії, автором якої виступає Імре Лакатош, для
неоінституціоналізму базовими виступають твердження, що створюють
«жорстке ядро» неокласики. Без них існування жодної неокласичної моделі не
може бути. Ці твердження є наступними:
– на ринку завжди існує рівновага, вона є одна і повинна за Парето
(модель Вальраса – Ерроу – Дебре) збігтися з оптимумом;
– згідно моделі раціонального вибору індивіди повинні здійснювати вибір
раціонально;
– переваги індивідів є стабільними та ендогенного характеру, тобто вплив
зовнішніх чинників на них є відсутнім.
Засновником неоінституціоналізму в плані правових питань виступає
Рональд Коуз.
Він довів, що результативність, можливості та точність аналізу суттєво
покращуються, якщо його проводити, оперуючи правами, які визначають
шляхи використання товарів, а не самими товарами. Ці майнові права
охоплюють повну власність, окремі види прав користувачів чи права, які
обмежуються визначеними пунктами контрактів і внутрішніми правилами
діяльності організацій. Р. Коуз робить висновок, що встановлення майнових
прав, їх розподілення на основі законів, контрактів, положень та інших правил
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між людьми безпосередньо і прямо впливають на прийняті економічні рішення
та

їх

результативність.

Основним

компонентом

під

час

аналізу

інституціональної структури економіки виступають майнові права.
На думку Р. Коуза [141, 142] фірми можуть уникнути витрат після
укладення відповідних угод на ринку в тому випадку, коли розподіл ресурсів
здійснюється на основі цінових сигналів, а не адміністративним шляхом,
шляхом реалізації різних наказів. Фірма існує до тих пір, доки вона виконує
функцію координації при менших витратах, ніж це би можна було досягнути за
ринкових угод. «Щоб мати ефективнішу економічну систему, зазначав,
потрібно розпоряджатися не тільки ринками, але й здійснювати планування
галузей всередині організацій відповідного розміру», тобто всередині фірми. На
його думку таке поєднання реалізується завдяки конкуренції.
Таким чином, ним було запроваджено в економічну теорію новий клас
витрат,

які

стали

називати

транзакційними

(для

неокласичної

теорії

характерними були два види обмежень – фізичні, причиною існування яких
була рідкісність ресурсів, і технологічні, що відображали рівень знань,
практичну і ділову майстерність економічних агентів). Він також здійснив
спробу розкрити закономірності, які є в основі пояснення процесу виникнення
та зростання фірми. Фірма зростає до тих пір, доки отримана внаслідок
укладанням ринкових угод економія витрат не стане перекриватися зростанням
витрат, пов´язаних із застосуванням адміністративного механізму.
Трохи пізніше як транзакційні стали вважати будь-які види витрат, що
породжені взаємодією економічних агентів. В даному випадку не було
важливим місце їх здійснення – на ринку чи всередині самих організацій.
За теорією Р. Коуза для фірми характерним є свобода у прийнятті рішень,
що визначаються окремою групою контрактів, не здійснюючи при цьому
дрібної регламентації усіх зобов´язань. Такі відкриті угоди дають низку
можливостей дирекції для маневрування. Фактично базою існування фірми є
наявність багатьох укладених контрактів не як сукупності людей і машин, а як
переплетіння взаємовигідних умов. Таке формулювання Р. Коуза впродовж
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майже 50 років доводить свою виняткову практичність і сприяє інтенсифікації
перевірок контрактних відносин, що характеризують такі фірми. Узагальнюючи
вищезазначене можна стверджувати, що кожен тип фірми характеризується
певною структурою укладених контрактів і окремим розподіленням прав та
обов´язків (майнових прав). Праця Р. Коуза стала передумовою, добрим заділом
для подальших наукових досліджень у зазначеній галузі мікроекономіки [141,
142].
На підставі теоретичного аналізу досліджень Р. Коуза сучасними
економістами було запропоновано велику кількість варіантів зі встановлення
транзакційних витрат, які слід розглядати за їхніми видами. Навіть звичайний
перерахунок існуючих визначень достатньо повно розкриває зміст цієї
категорії: «витрати із здійснення та захисту контрактів»; «витрати одержання
вигод від спеціалізації та розподілення праці», «витрати з обміну правами
власності». О. Вільямсоном акцентовано увагу на витратах опортуністичної
поведінки; Дж. Стіглером – на витратах, пов’язаних з отриманням інформації;
У. Меклінгом та М. Дженсеном – на витратах, що є наслідком відносин
«поручитель – виконавець» (principal-agent), зокрема на витратах контролю за
поведінкою виконавців; Г. Демсетцем, А. Алчіаном – на витратах взаємозв’язку
та координації між різними ресурсами під час виробництва; Й. Барцелем – на
витратах, пов’язаних з вимірюваннями.
На думку Д. Норта до транзакційних витрат відносяться «витрати на
захист прав, витрати на вимірювання цінних обмінюваних атрибутів, витрати з
нагляду за дотриманням та забезпеченням виконання угод». Ці витрати є
джерелом політичних, соціальних і економічних інституцій.
В теоретичних дослідженнях окремих економістів зазначено, що
транзакційні витрати можуть існувати не тільки в ринковій економіці (К. Ерроу,
Р. Коуз, Д. Норт) [141, 142, 143, 206, 207, 208, 392]. Ними стверджується, що
вони формуються і в альтернативних способах економічної організації, в тому
числі у плановій економіці (А. Алчіан, С. Ченг, Г. Демсетц) [9, 10, 391, 399,
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404]. Згідно з С. Ченгом найбільші транзакційні витрати є у плановій економіці,
які в кінцевому випадку визначають її неефективність [399].
Р. Коуз у статтях «Природа фірми» (1937 р.) та «Проблема соціальних
витрат» (1960 р.) розглядає доволі ширші, ніж у неокласиці, види форм
власності та контрактні форми, на підставі яких проходить обмін. На одному
рівні з приватною, проходить аналіз державної, колективної, акціонерної форм
власності та порівнюється їх вплив на ефективність функціонування угод на
ринку. Такими є дослідження теорії прав власності Р. Коуза та її найяскравіших
представників Р. Познера, С. Пейовича і теорії оптимального контракту
Дж. Стіглера, У. Меклінга, Дж. Б’юкенена, Г. Таллока [23, 228, 229, 439, 454].
Вони у теорії держави та теорії суспільного вибору наголошують про її
відповідальність за встановлення та ефективний захист прав власності. Дещо
відокремлено перебуває конституційна економіка, яку представляє В. Ванберг.
Вона відійшла від теорії суспільного вибору. Її специфіка – комбінування
елементів неокласичної теорії суспільного вибору з «теорією порядку», що
представляє частину «старого» інституціоналізму. В неокласичну модель
Дж. Стіглер ввів визначення інформаційних витрат, які пов’язані із пошуком та
отриманням інформації стосовно угод та ситуації на ринку в цілому. Вона
вплинула на подальший розвиток неоінституціоналізму. Р. Коузом та
О. Вільямсоном розвиваються вчення про трансакційні витрати, під якими
розуміються всі витрати, що виникають під час здійснення угод. Учення про
трансакційні витрати детальніше визначає та характеризує їх як ресурси (гроші,
час, праця тощо), за допомогою яких можна планувати, адаптувати та
контролювати виконання узятих індивідами зобов’язань під час процесу
привласнення відчужених прав власності й свобод, прийнятих у суспільстві.
Вони уможливлюють транзакції, забезпечують перехід прав власності від одних
до інших, а також їх охорону, що не пов’язані із самим процесом створення
вартості.

Продовжувачами

досліджень

Р.

Коуза

були

О.

Вільямсон,

Дж. М. Дженсен, У. Меклінг. А. Алчіан, Г. Демсетц, Й. Барцель, С. Ченг,
Д. Норт. Проте в дослідженнях неоінституціоналістів немає єдиної думки
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стосовно пояснення природи трансакційних витрат. Відомо щонайменше три
варіанти пояснення, які сформовані у їх теоріях: трансакційних витрат;
суспільного вибору; угод [90, 91, 92].
Дослідження

права

власності

відносяться

в

неоінституціональній

економічній теорії до фундаментальних. Економічна теорія прав власності
розвинена А. Алчіаном та Г. Демсетцем, які зробили початок систематичному
аналізу цієї проблеми, хоча економічне значення відносин прав власності є
очевидним. Систему прав власності вони узагальнювали всією сукупністю
норм, що регулювала доступ до рідкісних ресурсів. Вказані норми могли
встановлюватися і захищатися за допомогою держави та інших соціальних
механізмів: звичаїв, моральних настанов, релігійних заповідей. Від них були
розповсюджені права власності як на матеріальні, так і нематеріальні об’єкти,
наприклад на результати інтелектуальної діяльності [391, 404].
Точне визначення та специфікація прав власності є головною умовою
ефективності в роботі ринку. Наскільки чітко вони визначені та надійно
захищені, настільки тісним є зв’язок між конкретними діями економічних
агентів з прогнозованим їхнім добробутом. Враховуючи легалізм як одну із
норм комплексу конституції та функціонування ринку, можна стверджувати,
що вона передбачає добровільне підпорядкування закону, яким специфікується
право власності. На ринку вигідно мати специфіковані права власності. Цим
знижується невизначеність у взаємовідносинах з оптимального використання
рідкісних ресурсів і створюються передумови для ухвалення найефективніших
економічних рішень. Погано захищені права власності, їх нечітке визначення і
так зване «розмивання» призводять до різних обмежень.
Права власності з боку суспільства виступають правилами гри, які
визначають відносини між окремими агентами. З погляду індивідуальних
агентів вони складають пучки правомочностей прийнятих рішень відносно
одного чи іншого ресурсу. Кожен такий «пучок» може розділятися. За таких
умов одна частина правомочностей може належати одній людині, а друга –
іншій. Права власності по різному можуть впливати на поведінку індивідів з
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використання їхнього ресурсу: одні способи заохочували до дій, інші
пригальмовували через заборону або підвищення витрат, впливаючи в такий
спосіб на економічний вибір індивідів.
Будь-який обмін є не чим іншим як обмін пучками прав власності шляхом
укладання угоди, який поєднує визначення прав власності та економічної
організації. За допомогою угоди фіксуються правомочності та умови передачі,
обмежуючи тим самим поведінку сторін у майбутньому. Обмеження
зазначаються в умові та приймаються сторонами. Чим складніші в обміні блага
та структура транзакційних витрат, тим складнішою є угода. Специфікація це
питання міри. Тому в економічному розвитку суспільства важливою є
специфікація

прав

власності,

яка

формується

у

нормативно-правових

документах (законодавстві) держави.
Пучки прав та правомочностей не є абсолютними і залежать від області
застосування. Правильність їх визначення залежить від балансу вигоди та
витрат, які в економіці не може вичерпно бути визначеним і абсолютно
захищеним.
При всьому різноманітті наявних інтерпретацій предметної області та
методології неоінституціоналізму, Е. Фуруботн і Р. Ріхтер досить чітко
диференціювали дану течію економічної думки. На їхню думку представника
нової інституціональної економічної теорії відрізняє те, що він у більшій мірі
покладається на застосування таких понять як права власності, трансакційні
витрати і контрактні (договірні) відносини у поєднанні із бажанням підійти до
реальності шляхом використання менш формалізованих методів аналізу [64].
Попри цю дуже важливу характеристичну ознаку нової інституціональної
економічної теорії вона має серйозний недолік, оскільки залишається
інституціональним вченням, вважає інституції перепонами, що стоять на заваді
безмежно корисливій поведінці. Проте інституції не лише заважають, а ще й
сприяють цьому. Часто вони обмежують нашу особисту свободу саме для того,
щоб ми разом могли зробити більше. Нова інституціональна економічна теорія
не бачить творчої ролі інституцій, хоча вони мотивують людей, а не лише
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стримують їхню поведінку. Нерозуміння цієї архіважливої ролі інституцій не
дозволяє новій інституціональній економічній теорії стати теорією у повному
сенсі цього слова.
У цьому зв’язку, враховуючи, що появився новий напрям в економічній
теорії – поведінкова, яка за своєю суттю, а частково й за складом учасників
перетинається з інституціональною, розглянемо її концепцію. Ця теорія
називається саме так, бо її представники намагаються змоделювати людську
поведінку якою вона є. Вони заперечують існуюче на сьогодні домінантне
припущення неокласицистів про те, що люди завжди поводяться раціонально та
егоїстично. Школа поведінкової економічної теорії поширює свій метод на
вивчення економічних інституцій та організацій, шукає кращі способи
організації роботи фірм чи підготовки фінансового законодавства.
Поведінкова економічна теорія вважається наймолодшою серед інших
економічних шкіл, хоча насправді вона є значно старшою. Нещодавно ця школа
прославилася

досягненнями

в

галузі

поведінкових

фінансів

та

експериментальної економіки. Свій початок вона бере від 1940-1950-х років,
насамперед із робіт Г. Саймона (1916-2001 рр.), лауреата Нобелівської премії з
економіки 1978 року [368].
Головна концепція Г. Саймона – обмежена раціональність. Він критикує
неокласичну школу за припущення про необмежену людську здатність до
обробки інформації, або божественну раціональність (називає її «олімпійською
раціональністю»). Водночас Г. Саймон не стверджував, що люди є
ірраціональними істотами. Він вважав, що ми прагнемо раціональності, але
наша здатність до неї дуже обмежена, здебільшого через складність світу, або,
якщо висловлюватися по-кейнсіанськи, через панування невизначеності. Це
означає, що часто основною завадою для ухвалення рішень є не відсутність
інформації, а наша обмежена спроможність обробити наявну інформацію.
Г. Саймон вважав, що через нашу обмежену раціональність ми створюємо в
мозку «закладки», які дають змогу заощаджувати розумові зусилля. Разом з
тим, зосередження уваги на обмеженій кількості можливостей не означає, що
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вибір обов’язково буде оптимальним. Проте цей метод дає змогу нам,
обмежено

раціональним

істотам,

пристосуватися

до

складності

й

невизначеності світу. Отже, як стверджує Г. Саймон, коли люди роблять вибір,
вони обходяться мінімумом. Іншими словами, як зазначається в класичній
теорії, ми шукаємо прийнятних, а не найкращих рішень [368].
У цьому зв’язку теорія поведінкової економіки досліджує ринкову
економіку, порівнюючи її з організаційною. Вона починається з вивчення
механізму ухвалення рішень на рівні людини, але її інтереси є набагато
ширшими. На думку її представників люди створюють правила спрощення
рішень, що допомагають їм функціонувати в складному світі зі своєю
обмеженою раціональністю, не лише на особистісному рівні. Люди створюють
організаційний порядок і соціальні інституції, аби компенсувати свою
обмежену раціональність. Так само, як евристика на особистісному рівні, ці
організаційні

та

соціальні

правила

обмежують

свободу

вибору,

але

допомагають ухвалити краще рішення, оскільки спрощують проблему.
Особливо значущим є те, що завдяки цим правилам нам легше прогнозувати дії
інших учасників процесу, які дотримуються їх і поводяться певним чином. На
цьому, до речі, акцентує також австрійська інституціональна школа, коли
говорить про важливість традицій, що є підґрунтям здорового глузду.
Поведінкові економісти також наголошують, що ринок насправді
становить лише малу частину функціонування ринкової економіки. Г. Саймон у
середині 1990-х років писав, що близько 80 % економічної діяльності в
Сполучених Штатах Америки відбувається всередині організацій (фірм чи
уряду), а не на ринку. Він стверджував, що доречніше називати таке
господарство «організаційною економікою».
Прагнення

поведінкової

школи

зрозуміти

поведінку

людського

суспільства, починаючи з рівня окремої людини (точніше, навіть нижче – з
розумового процесу) є водночас як перевагою, так і недоліком. Приділяючи
забагато уваги «мікрорівню», школа часто втрачає з поля зору весь масштаб
економічної системи, адже Г. Саймон присвятив багато своїх праць економічній
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системі. Утім більшість представників школи занадто багато уваги надавали
рівню окремої людини, особливо ті, хто займався експериментальною
економікою (ця галузь шляхом контрольованих експериментів визначає
раціональність і егоїстичність людей). Також слід відмітити, що через свою
зосередженість на пізнавальній здатності й психології людини поведінкова
психологія майже нічого не може розповісти про технології та макроекономіку.
Враховуючи, що у галузі земельних відносин базовими є економічні
відносини прав власності на земельні та інші природні ресурси, а також те, що у
цих

відносинах

людина

(багаторівнева

істота,

яка

за

термінологією

інституціоналістів складається з інстинктів, звичок, вірувань і розуму) є
ключовою, економіка земле- та природокористування потребує нового
теоретичного осмислення і розвитку. У зв’язку з цим розглянемо спільні та
відмінні складові окремих економічних теорій (табл. 1.3) у порівнянні із
запропонованою нами новітньою інституціонально-поведінковою економічною
теорією.
Ми виходили із того, що за кожною економічною теорією чи
корпоративною дією, що впливають на життя людей – на мінімальне соціальне
забезпечення, безпеку продуктів харчування, і, в загальному, залучення
земельних благ, стоїть певна економічна теорія, яка надихає на ці дії або, як це
буває частіше, надає обґрунтування того, чого прагнуть досягти можновладці.
На думку лауреата Нобелівської премії з економіки Ха-Юн Чанга [368] «Лише
коли ми знаємо, що існують різні економічні теорії, можемо сказати владі, що
вона помиляється, розповідаючи нам, що «альтернативи немає», як колись
заявила Марґарет Тетчер, захищаючи свою суперечливу політику. Коли ми
знаємо, що в нібито ворожих «угрупованнях» у економіці є чимало спільних
теоретичних позицій, можемо більш упевнено протидіяти тим, хто намагається
поляризувати дискусію й розмалювати все чорно-білими тонами. Коли ми
взнаємо, що економічні теорії свідчать про різне, почасти через те, що
ґрунтуються на різних політичних та етичних цінностях, то зможемо з
впевненістю говорити, чим економіка виступає насправді – політичним
аргументом, а не наукою, де один абсолютно правий, а другий помиляється.
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Таблиця 1.3. Характеристика складових окремих економічних теорій (авторська розробка)
Теорії
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Складові теорій
Земельне
господарство
складається із …
Люди - …

класична
класів

неокласична
людей

марксистка
класів

австрійська
людей

інституціональна

новітня інституціональноповедінкова*
орга- людей, організацій та
та інститутів

поведінкова

людей та інститутів людей,
нізацій
інститутів
егоїстичні
та егоїстичні
та егоїстичні
та егоїстичні, але з багаторівневі
обмежено
раціональні
раціональні
раціональні
багаторівневою
(інстинкт, звичка, раціональні та
(раціональність
(окрім
організацією
(ра- вірування, розум)
багаторівневі
визначається
робітників,
які ціональні
лише
крізь
призму
борються
за тому,
що
класів)
соціалізм)
беззаперечно
дотримуються
традицій)
Світ - …
визначений
визначений,
визначений
складний
і складний
і складний
і
(«залізні
ризик
можливо («закони руху») невизначений
невизначений
невизначений
закони»)
розраховувати
Найголовніша
виробництво
обмін
і виробництво
обмін
категоричної
категоричної
частина
госспоживання
позиції не має, але позиції не має,
подарства – це …
більше
уваги але
дехто
зосереджено
на схиляється у бік
виробництві, ніж у виробництва
неокласицистів
Економічний лад накопичення
особистий вибір класову
особистий вибір, що взаємодії людей та категоричної
змінюється
через капіталу
боротьбу,
бере початок від інститутів
позиції не має
…
(інвестування)
накопичення
традицій
капіталу
та
технологічний
процес
Політичні
вільний ринок
вільний
ринок соціалістична
вільний ринок
однозначної
категоричної
рекомендації
або
втручання, революція
та
відповіді не має, позиції не має,
залежно
від центральне
залежить
від але
доволі
поглядів
планування
економіста
припустиме
економіста
на
державне
ринкові збої та
втручання
неефективне
державне
втручання

обмежено раціональні
та багаторівневі

складний
невизначений

і

виробництво,
споживання

обмін,

взаємодії людей та
інститутів
щодо
сестейнового
(збалансованого)
розвитку (sustainable
development)
інституційне
регулювання ринку
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Лише коли суспільство взнає про це, тоді економісти не зможуть його
залякати й виголосити себе стовпами наукової істини».
Завдяки інформації, приведеній в табл. 1.3 та висловлюванням
Ха -Юн Чанга [368] можна сформувати думку, що економіка – це «наука про
вибір». Така аргументація випливає із того, що вибір роблять егоїстичні люди,
яких цікавить лише максимальне покращення власного добробуту чи,
щонайбільше, добробуту членів їхньої родини. Для досягнення мети люди
ухвалюють раціональне рішення, тобто обирають матеріально найвигідніший
спосіб отримання бажаного. Ха-Юн Чанг обґрунтовує, що «Як споживачу,
кожній людині притаманна власна система вподобань. Вона містить дані про те,
що подобається людині. Використовуючи цю систему і вивчаючи ринкові ціни
на певні речі, людина обирає найкорисніші для себе послуги та товари».
Збираючи і маючи дані про потреби і вибір споживачів у всьому ринковому
середовищі, виробники визначають попит на свої товари (крива попиту) за
різними цінами. Кількість товару, який мають бажання продати виробники за
конкретною
раціональним
прибутку

ціною

(крива

вибором,

пропозиції),

метою

якого

визначається
є

зробленим

отримання

ними

максимального

[368]. Проводячи цей вибір, виробники приймають до уваги

зумовлені технологіями витрати виробництва, враховують видові та цінові
комбінації ресурсів виробництва. Рівновага на ринку стає за умов перетинання
кривих попиту та пропозицій [368].
Таким чином створюються землекористування, в якому дійовими
особами є люди як споживачі, яких називають домогосподарствами, та
виробники (фірми), які фактично від людей нічим не відрізняються. На жаль, в
сьогоднішній системі економіки саме фірми ухвалюють рішення як єдине,
послідовне ціле. Відповідно, найважливіші рішення ухвалюють не люди, а
корпорації. Корпоративні рішення ухвалюються не так, як звичайні людські.
Тому дуже важливо, щоб правила взаємовідносин у землекористуванні
вироблялися не корпораціями, які сьогодні мають великий вплив на уряд, а
людьми та їх спільнотами. Такими спільнотами у більшості європейських країн
є

територіальні

громади,

які

на

своїй

території

формують

правила

землекористування.
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Інституціональні концепції формування новітньої інституціонально-поведінкової економічної теорії
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

«Старий» інституціоналізм

Обновлена
неокласика

Нова інституціональна
економіка

Теорія індустріального суспільства
Теорія конвегерації

Економіка глобальних проблем

Неоінституціональна економіка
Економіка контрактів (угод)

Контрактна
парадигма

Теорія суспільного
вибору
Реалізовані
(ex post)
Теорія
трансакційних
витрат

Новітня
інституціональноповедінкова*

Поведінкова
(організаційна)
економіка

Узгодження відносин (організації)
Суспільне

Економіка узгодження відносин

Теорія агентів

«Старий» інституціоналізм

Інституціональне середовище

Теорія постекономічного суспільства

Попередні
(ex ante)

«Традиційна» неокласика

Приватне
Теорія прав власності
Економіка права

Конституційна
економіка
Економіка
політики

Концепція обмеженої
раціональності людини

Економіка організацій
Нова економічна історія

Нейроекономіка
Комп'ютерні симуляції
(моделювання)
Проведення експериментів

Рис. 1.9. Концептуальна модель новітньої інституціонально-поведінкової економічної теорії
Джерело: авторські доповнення розвитку неоінституціональної економічної теорії із врахуванням обмеженої раціональності людини.
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Враховуючи, що земельні відносини та землекористування, завжди мають
соціальний характер і залежні від поведінки людини (людей залучених в процес),
запропонована концептуальна модель новітньої інституціонально-поведінкової
економічної теорії (рис. 1.9) розвитку систем земельних відносин та
землекористування, де економічні й екологічні відносини прав власності на
землю є базовими.
Економіка землекористування, як і будь-яка інша наука розвивається в
напрямку все більшої систематизації і структуризації. В ній є один елемент,
який не піддається ніякому впорядкуванню і дисципліні – людина.
Саме людина визначає основні закономірності функціонування економіки
землекористування, визначає, чи знаходиться вона на фазі підйому або спаду,
чи перебуває в рівновазі або тільки прагне до неї І все це людина робить
шляхом прийняття рішень, заснованих на її перевагах, очікуваннях, знаннях,
розрахунках і т.д., тобто все залежить від того, як влаштована модель людини в
системі економічних та екологічних відносин прав власності на землю. Отже, в
новітній

інституціонально-поведінковій

економічній

теорії

важливою

складовою є: люди (сімейні домогосподарства); організації (уряд, територіальні
громади); правила (законодавство, норми і правила землекористування на
місцевому рівні). Другою важливою складовою новітньої інституціональноповедінкової економічної теорії є економічний, і, відповідно, земельний лад,
який розвивається через взаємодію людей та інститутів щодо сестейнового
(збалансованого) розвитку (sustainable development). Таким чином, теорія
новітньої інституціально-поведінкової економіки базується на таких основних
теоріях: теорії прав власності (the economics of property rights); теорії
трансакційних витрат (transaction cost theory); теорії контрактів (сontract theory);
теорії організації; теорії поведінкової економіки; теорії сестейнової економіки
(sustainabilе

economics).

Сестейнова

економіка

у

поєднанні

із

неоінституціональною та поведінковою економікою покликані вивести на
новий, більш високий рівень еколого-економічну ефективність функціонування
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відносин

прав

власності

на

землю

й

інші

природні

ресурси

та

землекористування в цілому.
Розроблена

концептуальна

модель

новітньої

інституціонально-

поведінкової економічної теорії як парадигма розвитку економічних та
екологічних відносин прав власності на землю передбачає поєднання теорій
неоінституціональної та поведінкової економік. У цьому зв’язку важливого
значення набуває право на управління в складі власності на землю, яке для його
активізації в економічних й екологічних відносинах прав власності на землю
необхідно виокремити та сертифікувати.
Інституціональна теорія, пояснюючи стан і перспективи розвитку прав
власності, в основу всього ставить неформальні інститути. У науці такими є
стереотипи,

переконання,

узагальнені

методологічні

підходи

і

т.п.

Підтвердженням цьому є дослідження Т. Куна, який розглядав науку на загал як
один із соціальних інститутів, які функціонують у вигляді наукових
співтовариств (шкіл). Результативністю цих інститутів є кількість та якість
вирішених ними проблем для людства, що і характеризує науковий прогрес.
Основою функціонування наукових інститутів є їх «парадигма» як
сукупність

узагальнених

гіпотез,

ідей,

методологічних

підходів,

які

відрізняються конкретними науковими співтовариствами, є прийнятними для
інших інститутів і оформлені у вигляді наукових теорій. У випадку, коли
науковий інститут в межах існуючих теоретичних постулатів не може
достатньо ефективно розв’язувати поставлені перед ним завдання, доцільно
змінити його парадигму. На думку У. Бронфенбреннерга економічна наука
найбільших своїх успіхів досягає тоді, коли попередні парадигми не
відкидаються повністю, миттєво не змінюють одна одну, а взаємозбагачуються
[144]. Наведені вимоги ми відносимо і до науки про земельні відносини та
землекористування, складовою якої є екологічні й економічні відносини прав
власності на землю. Еволюція парадигми розвитку екологічних та економічних
правовідносин на землю (рис. 1.10) визначається їх здатністю вирішувати
назрілі завдання і проблеми.
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Формування
парадигми:
Сукупність
узагальнених ідей і
методологічних
положень, які забезпечують дієвість і
вдосконалення теорії
економічних та
екологічних відносин
прав власності на
землю в інституції
економіки
землекористування

Дієва парадигма:
Вирішує завдання
і проблеми, які
ставляться перед
земельними
відносинами і
землекористуванням, практикою
(сьогоднішньою)
чи наукою
(прогнозуванням)

Необхідність
оновлення
парадигми:
Існуючі ідеї, теорія і
методологія не забезпечують виконання
економічних та
екологічних
відносин прав
власності на землю,
не виконують
важливої ролі в
соціально-економічному просторі

Рис. 1.10. Еволюція парадигм економічних та екологічних відносин
прав власності на землю
Джерело: сформовано автором.

Зовнішньою причиною необхідності оновлення парадигми слугує зміна
запитів від соціально-економічного середовища. Ці запити носять не
революційний, а еволюційний характер, що пов’язано з інституціональними
змінами у глобальній економіці, новими соціальними, екологічними вимогами і
стандартами.
Поява глобальних антиентропійних і соціальних підходів у побудові
економіки змінює мислення і способи управління, що і визначає формальний
інституціональний

базис

оновлення

«правил»

земельних

відносин

та

землекористування.
З іншого (внутрішнього) боку, зростаючі професійні навички економістів
та землевпорядників, науково-технічний прогрес у формах та технологічному
забезпеченні методів землекористування дозволяють землевпорядній професії
розширити кількість і якість інформаційних пропозицій. Останні сприяють
зростанню ефективності землевпорядкування та землекористування, проте не
встигають сповна задовольняти запити, оскільки зміни складного соціальноекономічного

середовища

вимагають

від

економічних

та

екологічних
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правовідносин на землю вже більшого, а «рамки» теорії та практики такої
можливості не дають. Необхідним є оновлення парадигми економічних й
екологічних правовідносин на землю де:
➢

розширюється інформаційне забезпечення різних соціальних груп

за межі суб’єктів землекористування. Така практика існує і стає досить
регулярною і довготривалою, що забезпечує перегляд поглядів учених
економістів та землевпорядників і інших користувачів інформації щодо місця
економічних й екологічних відносин власності на землю як в економіці, так і в
соціально-економічному просторі;
➢

економічні та екологічні правовідносини власності на землю усе

більше позиціонують себе як чи не найголовніша інституція, яка знижує ризики
невизначеності у соціально-економічному середовищі землекористування за
допомогою формування специфічного і достовірного інформаційного поля.
Таким чином з точки зору соціальних наук, інституціональної теорії,
економічні та екологічні відносини прав власності на землю завжди мали, але
останнім часом значно додали інституціональної важливості. Формально вони
постійно

обростають

інституціональними

утвореннями

міжнародного,

державного, професійного рівня і багатьма іншими елементами.
Зростання статусу та ролі інституції економічних та екологічних
правовідносин власності на землю нова парадигма пов’язує з розвитком його
інституціональних складових. Серед них головними є його неформальні та
формальні інститути, а також інституціональні утворення, які формуються і
розвиваються під їх впливом. До останніх входять і організації, що
забезпечують наукові дослідження і практику професії (в т.ч. ті, що
забезпечують у сфері земельних відносин розробку концептуальних положень,
методологічних

підходів,

методів

функціонування

підтримуючих

інформаційних і технологічних платформ тощо) (рис. 1.11).
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1. Збагачує
предмет, розширює
функції, підвищує
статус професії
2. Обґрунтовує важливість єдності
боротьби в ієрархії інституціональних
складових системи економічних та
екологічних відносин власності на
землю
3. Базується на основних положеннях попередніх парадигм
ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ НА
ЗЕМЛЮ ЯК ІНСТИТУЦІЮ

Рис. 1.11. Основні положення інституційної парадигми економічних
та екологічних відносин власності на землю
Джерело: сформовано автором.

Нова парадигма обґрунтовує важливість єдності та боротьби в ієрархії
інституційних складових економічних та екологічних правовідносин власності
на землю, відкриває новий ракурс пізнання, розглядаючи моделі інституційних
складових їх функціонування і розвитку.
Результатом нового етапу наукового пізнання є класифікація, ієрархія і
взаємодія інституціональних складових розвитку економічних та екологічних
правовідносин власності на землю. Новою її ідеологією є реалізація ідеї
зростання місії, завдань і функцій економічних та екологічних правовідносин
власності на землю як одної із провідних інституцій. Інституціональна теорія
прогнозує підвищення статусу економічних та екологічних правовідносин
власності на землю і людей-управлінців (землевпорядників та економістів) на
всіх рівнях соціально-економічного простору (мікро-, макро- і мезо) економіки
природо- та землекористування.
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Висновки до розділу 1
Розкрито сутність економічних й екологічних відносин власності на

1.

землю, яка розкривається через взаємодію відносин привласнення і відчуження
об’єктів власності та відносин щодо забезпечення екологічної безпеки
землекористування. Вони виступають основою економічної діяльності держави
і матеріальною базою існування особи в ньому, показником добробуту та
функціональності влади.
Визначено склад правомочностей, що формують зміст економічних

2.

і екологічних відносини власності на землю за видами прав, щодо: володіння;
користування; розпорядження (може бути і не повним, наприклад, тільки на
передачу в спадщину або на продаж); управління; на капітальну вартість; на
земельну ренту держави; на передачу в спадщину; на безпеку, в тому числі і
екологічну;

на

відшкодування

збитків

та

ін.

Їх

поєднання

повинне

забезпечувати мінімізацію суперечностей у землекористуванні, екологічну
безпеку,

максимізувати

інтереси

суспільства

та

суб’єктів

власності.

Виокремлено важливість права управління під час використання та охорони
земель й інших природних ресурсів.
3.

Право власності на землю для українського суспільства у всі часи

було і залишається одним з найбільш гострих та суперечливих питань його
розвитку. Еволюція відносин власності на землю під час здійснення земельної
реформи в Україні доводить, що в країні немає власної моделі управління
економічними та екологічними відносинами прав власності і не враховується
досвід розвинених країн. Функціонування земельних відносин відбувається без
належного соціально-економічного та екологічного обґрунтування. У зв’язку з
цим існує необхідність перегляду взаємовідносин економіки, екології і права.
4.

З’ясовано, що в процесі дослідження інституційної теорії та її

неоінституціонального напрямку, важливим є специфікація прав власності, яка
формується з нормативно-правових документів (законодавства) держави. Чим
чіткіше вони визначені, тим надійніше захищені. На ринку вигідніше мати
109

специфіковані

права

власності,

адже

це

знижує

невизначеність

у

взаємовідносинах і створює передумови для оптимального використання
земельних ресурсів та прийняття найефективніших економічних рішень.
5.

Розроблено концептуальну модель новітньої інституціонально-

поведінкової економічної теорії як парадигму розвитку економічних та
екологічних відносин прав власності. Важливою її складовою є люди (сімейні
домогосподарства),

організації

(уряд,

територіальні

громади),

правила

(законодавство, норми і правила землекористування на місцевому рівні), які
розвиваються через взаємодію для забезпечення сестейнового (збалансованого)
розвитку.
Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в
наукових працях [52, 103, 108, 111, 347, 349].
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНИХ ТА
ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ
2.1. Економічні та екологічні відносини прав власності на землю в
системі суспільних інтересів
Земельні ресурси у сукупності своїх властивостей виступають як
багатофункціональний чинник відтворювального процесу. Про це свідчать
результати

досліджень

низки

вчених

[151,

157,

337],

особливо

А.М.Третяка [337]. Узагальнюючи їх, можна стверджувати наступне. Поперше, земельні ресурси є предметом зацікавленості усіх, без виключення
прошарків, груп і категорій населення, причиною загальнодержавних, групових
(територіальних чи відомчих) та приватних (індивідуальних) взаємних
претензій. Відповідно, управління у сфері освоєння та використання їх має
всеузагальнюючий, досить універсальний, широковимірний, багатосуб’єктний і
широкорівневий характер. По-друге, земля, яка виступає економічною
категорією, приймає участь у відновлювальному процесі, а також у сфері
розподілу, процесах обміну та споживання. Зокрема, суспільні функції
перерозподілу земельної ренти реалізуються через механізм оподаткування
землекористування, який виступає об’єктом власності.
Земельна рента – це частина додаткового продукту, створювана
безпосередньо виробниками, в тому числі в сільському господарстві, і
привласнюється власниками землі. Вона виникла з появою земельної власності
і утворюється за рахунок різниці в родючості та місця розташування земель.
Відповідно,

землекористування

характером

суспільного

як

економічна

виробництва,

категорія,

конкретним

визначається

соціальним

типом

господарства, в якому функціонує земля як засіб виробництва.
Під час розгляду у ринковій економіці рентних відносин величезну роль
відіграє аналіз прав власності на земельні ресурси та інституційне середовище в
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галузі земельних відносин (перш за все у сільськогосподарській сфері).
Первинним під час встановлення системи відносин і правил є інтереси
господарюючих суб’єктів. Відповідно до цього інструментом правильного
усвідомлення економічної суті відносин прав власності на земельні ділянки у
системі землекористування виступає характер матеріального виробництва як
суб’єктивного (особистого споживання) так і об’єктивного (виробничого).
Виступаючи як об’єкт всезагальних інтересів і «наскрізний» чинник
суспільного відтворювального процесу, земельні ресурси є основою для
формування та виділення в єдиній системі суспільних відносин їх специфічної
складової – відносин прав власності на землю. В процесі організації
використання і охорони земель, економічні, екологічні, сільськогосподарські,
містобудівні та інші земельні відносини об’єктивно трансформуються в
економіко-соціальні зв’язки та відносини (залежності) між окремими людьми з
приводу землекористування. Ці відносини [345] виникають у зв’язку з
розподілом, використанням і відновленням корисних властивостей земельних
та інших природних ресурсів.
Земельні ресурси виконують триєдину функцію, виступаючи як:
– просторовий операційний базис;
– інтегральний природний ресурс – джерело продовольства і засобу
виробництва;
– носій соціальних інтересів і екологічних умов життя населення.
Виходячи

з

триєдиної

функції,

в

системі

суспільних

інтересів

ефективність формування, функціонування та управління відносинами прав
власності на земельні ресурси доцільно розглядати в трьох аспектах:
соціальному, економічному та екологічному.
Основою будь-яких відносин людини щодо землі та інших природних
ресурсів є поєднання особистого та економічного інтересів. В умовах товарного
виробництва задовольнити особистий інтерес можна лише у випадку праці на
благо всього суспільства. Цю особливість помітив ще А. Сміт [308]: «Кожна
людина намагається застосовувати свій капітал у такий спосіб, щоб його
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продукт отримав найбільшу вартість. Звичайно, вона не має на увазі сприяти
суспільній користі, не усвідомлює, наскільки вона сприяє їй. Людина має на
увазі лише свою особисту зацікавленість, переслідує тільки особисту вигоду. У
такому випадку вона за допомогою невидимої руки спрямовується до цілі, яка
зовсім не входила в її наміри. Переслідуючи свої особисті інтереси, вона часто
більш дієвим чином слугує потребам суспільства, ніж у випадку, коли свідомо
служить їм». Якщо розглядати економічні інтереси, то вони за В. Агєєвим
зумовлені матеріальними і, передусім, економічними потребами, а реалізація
інтересів забезпечує задоволення цих потреб [3]. Економічні потреби – це
матеріальна основа відповідного економічного інтересу, а через нього і
виробничої діяльності людей, бо «без потреби немає виробництва» [168]. На
думку

Н.

Гончарової

«потреба

є

метою,

до

якої

прагне

розвиток

виробництва» [42]. «У міру еволюції змінюється і структура народного
господарства,

причому

досить

динамічно»

[220].

Економічні

інтереси

П. Єщенко розглядає «як категорію для вираження економічних потреб» [66], а
також діалектично поєднує з економічними законами [65]. При цьому
«невідповідність між економічними інтересами суб’єктів виробничих відносин
і можливістю їх реалізації є вихідним моментом всіх протиріч» [384].
Економічні

інтереси

є

формою

вираження

економічних

потреб

суспільства у свідомості людини й окремих особистостей, що спонукає їх до
виробничої діяльності. Тому ці інтереси і стають чинниками поведінки,
мотивами виробничої діяльності їх носіїв. У суспільстві, як зазначав
Ф. Енгельс, «без свідомого наміру, без конкретної мети нічого не робиться»
[169]. Тобто відображаючи економічні потреби і формуючись під їх впливом,
економічні інтереси направляють людей діяти для задоволення цих потреб.
Оскільки походження інтересу є матеріальним (об’єктивним), то цим
підтверджується, що він існує незалежно від того, усвідомлюють це люди чи ні.
За Л. Абалкіним, «людські інтереси не є вродженими, даними природою, не є
вони й ділом вільного вибору» [1]. Це ті об’єктивні форми буття,
взаємозалежності людей, які відбиваються у свідомості в процесі вибору мети.
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Зважаючи на можливу подальшу трансформацію земельних відносин та
природокористування, що повинна базуватись на конституційних вимогах, та
беручи до уваги необхідність врахування пріоритетності національних інтересів
і потребу в доцільності формування збалансованого виробничо-господарського
простору, О.І. Ковалівим [134] визначено групи інтересів, які передбачають їх
врегулювання і балансування під час покращення становища в сільському
господарстві та сільській місцевості, як основних передумов здійснення
наступних реформувань на цьому етапі [134, с. 181]. Головна їхня мета в
значній

мірі

спрямована

на

розвиток

сільських

територій.

Сутність

функціонування основних груп інтересів можна представити у вигляді
структурно-логічної схеми, представленої на рис. 2.1.
ІНТЕРЕСИ

МІСЦЕВИХ ГРОМАД БАЗОВОГО РІВНЯ
Власників земельних ділянок, в т.ч. паїв
Існуючих та нових с/г підприємств,
кооперативів та ін. господарюючих структур

Баланс інтересів

Баланс інтересів

НАЦІОНАЛЬНІ

Наявних та майбутніх
селянських і фермерських господарств
(сімейного типу)

Рис. 2.1. Структурно-логічна схема функціонування основних
інтересів під час проведення земельної реформи в Україні
Джерело: сформовано автором.

Сутність функціонування інтересів на національному рівні передбачає:
– наявність конкретних і реальних прав на земельні та природні ресурси
для всіх громадян України, які виступають співвласниками основного
національного багатства, доступність і відкритість інформації про них
(геоінформаційної системи, яка вміщує кадастрову та земельно-реєстраційну
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системи, процес одержання прибутків (першої ренти) на благо суспільства;
– забезпечення продовольчої безпеки держави, повноцінного та якісного
харчування

кожного

українця,

в

якому

переважатимуть

вітчизняні

сертифіковані натуральні органічні екологічно-чисті продукти, сприяння
максимальній

реалізації

надлишків

продуктів

харчування,

виробленої

сертифікованої продукції тваринництва і рослинництва на зовнішніх ринках;
– створенню умов для збалансованого та гармонійного розвитку як
сільських територій, так і поселенської мережі, які становлять невід’ємне
середовище життя та праці українських аграріїв у загальній системі
становлення і розвитку цілої території держави, а також конкретного регіону
зокрема; забезпечення чистоти довкілля, створення умов для збереження,
відтворення і підвищення родючості ґрунтів, проведення необхідних заходів з
охорони і раціонального використання земельних та природних ресурсів;
– надання гарантій стосовно якнайшвидшого та безболісного усунення
помилок у проведенні земельної реформи та реформ в аграрній сфері,
створюючи сучасні вітчизняні, оптимальні за розмірами та ефективні за
діяльністю, господарські одиниці в конкретних природно-господарських зонах,
для яких характерні економічні і соціально-демографічні умови та які повинні
відповідати комплексному державному землеустрою та землевпорядкуванню;
– створення для всіх учасників (аграрних господарств і підприємств), які
реалізовують державну аграрну політику найсприятливіших умов пільгового
довгострокового кредитування, уможливлення гарантованого збуту виробленої
продукції за

прийнятними цінами. В інтересах місцевої адміністративної

одиниці: поновлення для кожної конкретної місцевої громади базового рівня
статусу повноцінної адміністративної території; закріплення за нею меж садиб
(у межах та за ними), хуторів, сіл і селищ, а також земель комунальної
власності; уможливлення та надання прав можливому майбутньому об’єднанню
декількох таких громад, яке виключає об’єднання територій і прав на земельні
ділянки комунальної та іншої власності у їхніх межах;
– забезпечення прав місцевих громад у реальному формуванні доходів
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своїх бюджетів, зокрема і за рахунок відрахувань з національних надходжень та
видатків, спрямованих на реалізацією програм і планів стосовно охорони
довкілля,

адміністративно-територіального

розвитку,

які

відповідають

існуючому проекту (генеральному плану) устрою конкретної місцевої громади;
– надання незаперечного права першочерговому закріпленню відповідних
земельних ділянок для ефективного і прибуткового сільськогосподарського
виробництва різними агротоваровиробниками, які за спрощеною системою
передбачаються надавати та пільгових умовах у довічне успадковане володіння
та довгостроково орендувати членами територіальної громади, які є постійними
жителями та працівниками конкретної території громади;
– забезпечення разом з органами державної влади права 50% голосів
стосовно

продажу

(відчуження)

масивів

земель

державної

власності

сільськогосподарського призначення у приватну власність з метою її цільового
використання; встановлення повної відповідальності, у тому числі фінансової,
за нераціональне використання земельних та природних ресурсів на закріпленій
території.
Зважуючи на введення закону України «Про обіг земель» [246], а також
враховуючи конституційні вимоги на даний час існує необхідність провести
розмежування інтересів приналежності власності. Це уможливлює виокремити
види прав, які дають змогу отримувати доходи (прибутки), зокрема:
•

право власності на земельні і природні ресурси, яке виступає

об’єктом прав власності кожного жителя України (природні властивості та
енергія природи);
•

право власності на земельні ділянки; право власності на витрачену

додатково працю;
•

право держави через запровадження мита, квот, різних пільг

формувати сприятливе економіко-правове середовище, для якого властива
експансія вітчизняних товарів на внутрішніх та зовнішніх ринках (монопольне
право).
Запропоновані механізми отримання можливих доходів, які визначаються
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різними видами прав, повинні реалізовуватись з позицій взаємозацікавленості,
взаємозалежності, а самі прибутки (доходи) розподілятись між її чотирма
основними учасниками [134]. Усі зазначені чотири види прибутків є
рентоутворюючими та взаємопов’язаними між собою, державою та усіма
учасниками, які в своїй діяльності споживають і використовують земельні
природні ресурси.
Запропонований у прибутках поділ рентоузгоджувальних інтересів з
позиції економічної вигоди дозволяє уявити взаємність і цілісність процесу
функціональної приналежності та життєдіяльності найуживаніших термінів,
таких як «землекористування» і «природокористування», застосовуючи
механізми отримання земельних рентоутворюючих прибутків (доходів). Тому в
спрощеному виді доцільно ототожнити терміни «землекористування» і
«природокористування», а разом з цим довести, що одночасно з проведенням
землекористування виконується природокористування. За таких умов формула
власності, яка характеризується володінням, користуванням і розпорядженням
окремими земельними ділянками як абсолютною власністю на нерухомість,
уособлює фактично лише територіальні одиниці у визначених межах. Вона не
може стати абсолютною відносно самого «природокористування», зокрема
стосовно лісів та родючих ґрунтів, які складають основу національного
багатства та є основою життєдіяльності в Україні.
За

зазначених

умов

і

передусім

за

відсутності

конкретного

конституційно-правового визначення таких понять як «ґрунт» і «ліс», які
перебувають під особливою охороною держави, багаточисельні розмови про
найродючіші ґрунти в світі та про унікальність лісових екосистем не можуть
відповідати дійсності. Крім цього, слід врахувати, що не надто конкретне
конституційне «гарантування прав власності на земельні ділянки», а також
неоднозначні за суттю і змістом визначення «земля» та «земельні ділянки»
потребують уточнення, корегування, конкретизації та врегулювання механізмів
відносно свого адресного застосування, розпочинаючи з Основного закону
України [134]. Низка дослідників є прихильниками існуючого твердження, що
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«земля» та «рентні відносини» в Україні є земельно-економічною категорією та
вважають, що «земельна рента» виступає головним регулятором в сфері
земельних відносин. Вони доводять, що рента складає економічну форму
реалізації права власності на земельні ділянки через відносини оренди та
відіграє досить важливу роль під час ціноутворення, є формоутворюючим
чинником розрахунку вартості землі. Ними стверджується, що вона є
найважливішим чинником на даному етапі розвитку сільського господарства –
етапі входження до реального ринкового простору [134].
Відповідно до вищезазначеного можна стверджувати, що земельні
інтереси, які виникають у суспільстві в системі еколого-економічного
управління функціонуванням відносин прав власності на землю та інші
природні ресурси поділяються на три групи. Перша група суспільних
земельних інтересів (соціальна), яка враховує розподіл і перерозподіл
земельних ресурсів, орієнтується на параметри розмірів власності для різних
соціальних груп та форм землекористування. У табл. 2.1 наведена оцінка
тенденцій розподілу використання земельних ресурсів України за соціальними
інтересами в період 2000–2016 років.
Як свідчать наші дослідження (табл. 2.1) змін у розподілі земель за
соціальними інтересами у цей період не відбулося. Більше того, загальна площа
землекористування громадян зменшилася на 676,9 тис. га або на 2 %.
Друга економічна група суспільних земельних інтересів, яка враховує
розподіл і перерозподіл земельних ресурсів, направлена на структуру земельної
власності за поєднанням, складом і пропозиціями, які визначають економічні
форми землекористування. У цьому разі інтереси суспільства орієнтуються не
лише на збереження у розпорядженні держави необхідної частини земель для
розв’язання

загальних

завдань

розвитку

відносин

прав

власності

та

землекористування в цілому, але і на те, щоб цей життєво важливий чинник
перебував у таких власників, які можуть найрозумніше і з найбільшою користю
розпорядитися земельною власністю для всіх членів суспільства.
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Таблиця 2.1. Оцінка тенденцій розподілу використання земельних ресурсів України за соціальними
інтересами
Форма
власності

Власники землі
та
землекористувачі
кількість
%

Загальна площа
земель, усього
га

%

Сільськогосподарські землі,
усього
га
%

Ліси та інші
лісовкриті
площі, усього
га
%

Забудовані
землі, усього
га

%

Вода, усього
га

%

Інші
га

%

2000 р.
Громадяни
Юридичні
особи
Всього

22356958

99

5180,3

51

4806,6

92,8

2,2

0,0

369,2

7,1

0,3

158389
22515347

1
100

5018,7
10199,0

49
100,0

1267,4
6074,0

25,3
59,6

824,1
826,3

16,4
8,1

1115,7
1484,9

22,2
14,6

0,0

2,0

0,0

1301,4 25,9
1301,7 12,8

510,1
512,1

10,2
5,0

2016 р.
Громадяни
Юридичні
особи
Всього

22376584
182014

99
1

5857,2
6002,2

49
51

5425,2
1928,6

92,6
32,1

2,9
933,8

0,0
15,6

424,8
1128,5

7,3
18,8

0,2
0,0
1472,2 24,5

4,1
539,1

0,1
9,0

22558598

100

11859,4

100,0

7353,8

62,0

936,7

7,9

1553,3

13,1

1472,4 12,4

543,2

4,6

±, 2016 р. до 2000 р
Громадяни
19626
0
676,9
-2
618,6
Юридичні
23625
0
983,5
2
661,2
особи
43251
0
1660,4
0
1279,8
Всього
Джерело: розраховано автором за даними форми 6-зем.

-0,2
6,8

0,7
109,7

0
-0,8

55,6
12,8

0,2
-3,4

-0,1
170,8

0
-1,4

2,1
29

0,1
-1,2

2,4

110,4

-0,2

68,4

-1,5

170,7

-0,4

31,1

-0,4
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Інтереси поодиноких власників спрямовані на те, що за кожним із них
було збережено право користування, володіння і розпорядження земельною
власністю, яке б не залежало від ефективності експлуатації земельних та інших
природних ресурсів. Відповідно, протиріччя щодо фактичного землеволодіння
безумовні і потребують врегулювання. У табл. 2.2 наведена оцінка тенденцій
стану використання земель України в період 2000–2016 років та засвідчує
суттєві зміни у розподілі земель за економічними інтересами. Загальна площа
землекористування громадян збільшилася на 7103 тис. га або на 14,6 %. Разом з
тим відбулося зменшення землекористування юридичних осіб на 1824,9 тис. га
або на 14,6 %.
У сфері розподілу і перерозподілу земельних ресурсів третя група
суспільних

земельних

екологічних

інтересів

направлена

на

ознаки

функціональної та господарської структур земельного фонду, зокрема
фокусується на обсягах, співвідношеннях та перевагах його розподілення за
ступенем господарського освоєння (неосвоєні, слабо освоєні, освоєні), за
видами і категоріями (рілля, сіножаті, пасовища, болота, чагарники, лісові
угіддя,

території

під

забудовою

тощо),

за

ступенем

експлуатації

й

антропогенної дії. Як індивідуальні, так і суспільні інтереси, здебільшого,
однаковою мірою орієнтовані на підтримання найефективнішої екологічної
структури земельного фонду, яка організовується у ході землеустрою.
Оцінку тенденцій стану використання земель України за екологічними
інтересами у період 2000–2016 років наведено в табл. 2.3. Суттєвих змін у
розподілі земель за екологічними інтересами за цей період не сталося. Загальна
площа землекористування юридичних осіб збільшилася на 606,1 тис га.
Розкриваючи наведені вище зрізи суспільних інтересів щодо розподілу
земель за формами землекористування можна стверджувати, що у першому
випадку вони концентруються навколо соціальних проблем, наприклад,
зменшення питомої ваги незаможного населення, задоволення інтелектуальних
та інших потреб людей.
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Таблиця 2.2. Оцінка тенденцій стану використання земель України за економічними інтересами
Форма
власності

Власники землі
та
землекористувачі
кількість
%

Громадяни
Юридичні
особи
Всього

752436
122352

86,0
14,0

874788

100,0

Громадяни
Юридичні
особи
Всього

2532217
141457

94,7
5,3

2673674

100,0

Громадяни
Юридичні
особи
Всього

1779781
19105
1798886

Загальна
Сільськогоспо- Ліси та інші Забудовані
Вода,
площа земель, дарські землі,
лісовкриті
землі,
Інші
усього
усього
усього
площі, усього
усього
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
2000 р.
2321,6 5,6
2308,4 99,4 1,2
0,1
2,6
0,1 9,1
0,4 0,3
0,0
39031,6 94,4
34648,7 88,8 1922,8 4,9
908,1 2,3 512,6 1,3 1039,4 2,7
41353,2 100,0 36957,1 89,4
2016 р.
9424,6 20,2
9309,2 98,8
37206,7 79,8
33436,1 89,9

1924,0 4,7

910,7 2,2

521,7 1,3 1039,7 2,5

2,9
0,0
1264,9 3,4

23,9 0,3
933,8 2,5

79,7 0,8 8,9
614,8 1,7 957,1

0,1
2,6

957,7 2,1

694,5 1,5 966,0

2,1

8,7
-8,7

46631,3 100,0 42745,3 91,7 1267,8 2,7
±, 2016 р. до 2000 р.
7103
14,6
7000,8 -0,6 1,7
-0,1
-1824,9 -14,6 -1212,6 1,1
-657,9 -1,5

21,3
25,7

0,2
0,2

70,6 0,4 8,6
102,2 0,4 -82,3

0,1
-0,1

0

5278,1

47

-0,1

172,8 0,2 -73,7

-0,4

0

5788,2

2,3

-656,2 -2

Джерело: розраховано автором за даними форми 6-зем.
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Таблиця 2.3. Оцінка тенденцій стану використання земель України за екологічними інтересами
Форма
власності

Власники землі
Загальна
Сільськогоспота
площа земель, дарські землі,
землекористувачі
усього
усього
кількість

%

га

%

га

Громадяни 35528
Юридичні 5313,0
особи
Всього
40841,0

87,0
13,0

3,3
9668,6

0,0
2,6
100,0 899,2

100,0

9671,9

100,0 901,8

Громадяни 46043
Юридичні 10473,0
особи
Всього
56516,0
Громадяни 10515
Юридичні 5160
особи
Всього
15675

Ліси та інші
лісовкриті
площі,
усього
га
%

Забудовані
землі,
усього

%
га
2000 р.
78,8 0,0
0,0 0,7
9,3
7657,9 79,2 62,4

%

Вода,
усього
га

%

Інші
га

%

21,2
0,6

0,0
607,9

0,0
6,3

0,0
441,2

0,0
4,6

0,7

607,9

6,3

441,2

4,6

81,5
18,5

4,2
0,0
2,3
10273,8 100,0 937,1

9,3
7657,9 79,2 63,1
2016 р.
54,8 0,0
0,0 1,9
9,1
8429,7 82,1 63,9

45,2
0,6

0,0
338,2

0,0
3,3

0,0
504,9

0,0
4,9

100,0

0,6

338,2

3,3

504,9

4,9

-5,5
5,5

10278,0 100,0 939,4
9,1
8429,7 82,0 65,8
±, 2016 р. до 2000 р.
0,9
0
-0,3
-24
0
0
1,2
605,2
0
37,9
-0,2
771,8 2,9 1,5

24
0

0
-269,7

0
-3

0
63,7

0
0,3

0

606,1

-0,1

-269,7

-3

63,7

0,3

0

37,6

-0,2

771,8

2,8

2,7

Джерело: розраховано автором за даними форми 6-зем.
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У другому випадку йдеться вже про низько затратне, стійке та
високопродуктивне землекористування і землеволодіння, результатів якого
досягають за рахунок найповнішої узгодженості із суспільним споживчим
попитом, а витрати матимуть стійку тенденцію до скорочення завдяки
активному опануванню досягнень науково-технічного прогресу, а також за
рахунок соціальних мотивацій до підвищення продуктивності праці. Крім того,
суспільство має зацікавленість в тому, щоб висока продуктивність освоєння та
використання земельних ресурсів поєднувалися з максимальним збереженням і
примноженням їх корисних властивостей і якостей.
Зрізи суспільних інтересів з приводу ефективного використання
земельних ресурсів у третьому випадку концентруються біля допустимо
граничних антропогенних навантажень, спрямованих на довкілля і природні
ресурси.
Надзвичайно актуальними екологічні суспільні інтереси стали через різке
погіршення у ХХІ столітті існуючої екологічної ситуації. Це змусило поставити
на

перші

місця

потрібні

для

виживання

людства

вимоги

стосовно

запровадження екологічно стійкого землекористування та землеволодіння як
головного критерію його ефективності. Проте це не повинно означати, що
інтереси високоприбуткового опанування земельних і територіальних ресурсів
втратили своє значення. Розміщення продуктивних сил України та їх
регіональна економіка, питання економічного простору та тенденції розвитку
продуктивних сил України ґрунтовно досліджено у роботах Б.М. Данилишина,
Я.В. Коваля, І.М. Лицур, В.С. Бондара, І.Я. Антоненка [58, 135, 285]. Вони
(інтереси) посіли відповідне місце у відносинах, пов’язаних з правами власності
на земельні та інші природні ресурси. Отже, опанування земельних ресурсів
дедалі

більше

екологізації

підкоряється

землеволодіння

об’єктивній
і

необхідності

землекористування,

капіталізації

пошуку

та

найбільш

обґрунтованих, з погляду охорони та збереження довкілля, способів, форм і
видів ефективного, економічно продуктивного, а у кінцевому рахунку – сталого
(збалансованого) землекористування.
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Логічно-змістовну схему узгодження економічних та екологічних
інтересів у системі суспільних інтересів власності на землю приведено на
рис. 2.2. Його аналіз свідчить, що систему землекористування необхідно
формувати через зазначені інструменти шляхом узгодження соціальноекономічних, еколого-технологічних та техніко-економічних функцій.
Інтереси партнерів конкретної економічної угоди (трансакції) входять у
суперечку з інтересами так званих «третіх осіб» – суб’єктів, які не отримують
доходів від угоди, але які відчувають на собі негативні екстерналії, тобто
небажані побічні ефекти від реалізації сторонами угоди економічних інтересів.
Одним із шляхів збалансування інтересів учасників угоди та третіх осіб –
обрахування і прогнозування майбутніх екстерналій для їх знищення сторонами
угоди.
Тобто

наступні

збитки

третіх

осіб

від

екстерналій

повинні

розраховуватися і компенсуватися наступними трансакційними витратами, які
зазначені в угоді. Таких умов додержується представник інституціоналізму Р.
Коуз [143]. Проте неокласик А. Пігу зазначає, що превентивний механізм
спрацьовує не завжди. Наслідки від господарювання не піддаються вичерпній
оцінці та компенсації трансакційними витратами під час реалізації угоди.
З часом екстерналії накопичуються і збільшують свої масштаби [223].
Статус третіх осіб, які потерпають від них, стає глобальним, національним та
регіональним. Проблема господарських екстерналій зумовлює глобальні
екологічні проблеми. Вона стає предметом суперечностей економічних
інтересів сьогоднішніх і прийдешніх поколінь людей. Тому прагнення
суспільства до суттєвого збільшення свого багатства є завадою стратегічним
економічним інтересам природно-ресурсної колективної безпеки та сталого
розвитку.
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Суспільні інтереси відносин власності на землю

Соціально - економічні
- за формами власності: державна, комунальна,
приватна;
- за поєднанням форм та прав власності на землю;
- за пропорціями (співвідношенням) форм та прав
власності на землю;
- за розмірами землекористування;
- за активністю (пасивністю) власників та
користувачів.

Еколого - технологічні
- за ступенем господарського
освоєння;
- за типами землекористування та
цільового використання;
- за складом угідь;
- за інтенсивністю використання
та антропогенного впливу.

Техніко - економічні
- за функціонально-господарською
структурою земельного фонду;
- за цільовим використанням;
- за інтенсивністю експлуатації;
- за ефективністю використання;

Узгодження економічних, соціальних та екологічних інтересів щодо земельних благ
Система землевпорядкування
Інструменти узгодження
– зонування земель за типами (підтипами) землекористування в залежності від їх
придатності та цінності інших природних ресурсів;
– планування форм власності;
– планування форм землекористування;
– формування режимів використання земель та інших природних ресурсів;
– встановлення обмежень (обтяжень ) у використанні земель та інших природних ресурсів.

Рис. 2.2. Логічно-змістовна схема узгодження економічних, екологічних інтересів у системі суспільних
інтересів власності на землю
Джерело: сформовано автором.
125

2.2. Концептуальні засади розвитку економічних та екологічних
відносин прав власності на землю в Україні
Соціально-економічний лад в Україні у останні десятиліття зазнав
стрімких змін, в основі яких лежали процеси кардинальної трансформації
відносин власності. В цей час зникли або принципово змінилися старі і
з’явилися нові форми і види власності на земельні та другі природні ресурси,
що відбилося на соціально-економічній ситуації в країні. У рекордні терміни
внаслідок приватизації в Україні сформувався недержавний сектор економіки,
розвинулися відповідні йому ринкові інститути (товариства, кооперативи,
фермерські та селянські господарства), відбувся перерозподіл формальних прав
власності на приватизовані землі та майно.
У даний час трансформація відносин власності в нашій країні
відбувається за багатьма напрямками, що переплітаються. Причиною цього є
принципові зміни в розподілі національного багатства – землі та інших
природних ресурсів між різними формами власності. На зміну абсолютному
пануванню державної власності на землю прийшло домінування приватної
власності. Не менш істотні зміни відбулися всередині державної власності. Від
неї реально виділилась як самостійна форма комунальна власність на землю.
Тенденції та закономірності розвитку відносин власності в Україні
визначаються цілою низкою чинників, що мають політичну, правову,
економічну, соціальну та психологічну природу.
Політичні

фактори

включають:

перебудову

політичної

системи;

збільшення відкритості кордонів з набуттям безвізового режиму; активний
вплив на політичні процеси західних країн; розвиток інституту місцевого
самоврядування; прихід до органів влади нових політичних сил.
До правових факторів належать: прийняття Конституції України;
нормативних

правових

актів

з

регулювання

відносин

власності

в

пострадянський період; законодавче запровадження нових форм власності;
закріплення інституту приватної власності; суперечливість правової бази;
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особливості правового захисту власника; правове регулювання розвитку
підприємництва.
Економічні чинники охоплюють: впровадження ринкових відносин;
приватизацію;

нерівномірний

розвиток

галузей

економіки;

відкриття

національної економіки для іноземного капіталу; глобалізацію світової
економіки;

первісне

нагромадження

капіталу

населенням;

інвестиційну

активність; розвиток фермерства та малого підприємництва.
Соціально-психологічні чинники проявляються в зміні соціальної
структури суспільства, різкої диференціації доходів і добробуту населення в
період ринкових реформ, втрати за радянський період почуття власника і
агресивному сприйнятті чужого багатства, сприйнятті прав власності у відриві
від обов’язків власника, неготовність громадян до самостійного вирішення
питань управління своєю власністю.
Вплив цих факторів часто має різну спрямованість, що надає процесам
розвитку відносин власності в Україні деяку суперечливість і вимагає
продуманого, зваженого підходу до управління (регулювання) відносин прав
власності на землю та інші природні ресурси. В основі їх трансформації лежить
економічний закон відповідності форм власності на землю, що привласнюється,
способам її привласнення [339]. Цим обумовлюється відповідність форм
власності на землю способам організації використання земель (формам
землекористування). Зміни форм землекористування зумовлюють технологічні
зрушення і роль окремих людей та їх груп у безпосередньому використанні
земель, що веде до зміни соціально-економічних відносин, ядром яких є
відносини власності на землю.
До закономірностей сучасного етапу розвитку відносин власності на
землю в українській економіці відносяться:
1) розвиток різноманіття форм і видів власності на землю та їх різних
комбінацій (залежно від сектора економіки, напрямків і пріоритетів державної
політики, впливу глобальних економічних процесів, конкретного регіону), що
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йде на зміну домінуванню тієї чи іншої форми власності на землю,
характерному для попередніх етапів соціально-економічного розвитку;
2) перехід від протиставлення форм власності (приватної та державної)
як самостійно і автономно існуючих інституцій до організаційно-правових
форм, заснованих на комбінаціях прав власності (приватно-державної,
приватно-комунальної, комунально-державної та ін.). Це з одного боку знімає
протиставлення різних форм власності один одному, а з іншого – дозволяє
найефективніше використовувати потенціал цих форм на базі їх інтеграції та
взаємопроникнення. Зближення і переплетення форм власності відбувається в
найрізноманітніших формах (від розвитку системи саморегулювання в
сучасних агрохолдингах до приватно-суспільного партнерства). Сьогодні ці
процеси вже можна вважати такими, що почали відбуватися;
3) поступова втрата «традиційними» власниками (власниками земельних
часток (паїв) в сільському господарстві) статусу реальних власників, розвиток
різних форм представництва, залучених у господарську діяльність (менеджери,
наймані працівники), прийняття ними економічних рішень і становлення їх як
реальних суб’єктів привласнення чинників та результатів виробництва, тобто
становлення як співвласників;
4) формування регіонів і галузей, що істотно відрізняються один від
одного за роллю державної, комунальної та приватної форм власності на землю
в залежності від галузевої структури регіону, ролі галузі в економіці країни,
масштабів підприємництва, ресурсоємності виробництва, необхідного рівня
кваліфікації працівників та ін. На карті країни з’являються регіони з
домінуванням агрохолдингів із особливою комбінацією відносин власності на
землю та майно;
5) підвищення ролі фермерського класу та дрібного і середнього
підприємництва як активного суб’єкта відносин власності на землю, що
знаходить відображення в зростанні числа малих і середніх підприємств, в
розвитку малого бізнесу і, як результат, – в підвищенні його соціальної та
політичної активності.
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Суттєвим є та обставина, що вплив на розвиток відносин власності на
землю відчувається не тільки в національних, але і у світових господарських
процесах. Глобалізація економічних процесів веде, з одного боку, до
переплетення відносин власності в світовому масштабі через інтеграцію різних
форм і видів власності (наприклад, міжнаціональні корпорації), з іншого боку,
проявляє себе і як фактор, що підсилює міжнародну конкуренцію (як за
ресурси, так і за споживача) та доводить її до кожного підприємства незалежно
від наявності або відсутності у нього прямого виходу на міжнародні ринки.
Зростання глобального суперництва висуває нові вимоги не тільки до
технологій або організації виробництва, а й до організації відносин власності на
землю, зокрема, функціонування у відносинах прав власності як окремих
економічних чинників, від яких значною мірою залежить ефективність
господарювання як окремого підприємства, так і національної економіки в
цілому .
В процесі розвитку відносин власності на землю в сучасній Україні
намітилися такі основні тенденції, що відображають пошук оптимальних
співвідношень:
• між формами власності в різних галузях економіки і сферах суспільного
життя. Прикладом, що підтверджує цю тенденцію, є висока активність
агрохолдингів з консолідації в приватній власності (або під їх контролем)
активів у сільськогосподарській галузі економіки, яка сьогодні має значний
економічний вплив на могутність країни;
• між різними видами державної та комунальної власності (розмежування
земель, прийняття закону про об’єднані територіальні громади та ін.);
• між роллю господарюючих суб’єктів на землі (їх менеджерів) і
власників земельних часток (паїв) в реалізації відносин прав власності на
землю, місцем цих соціальних груп в системі відносин власності як відносин
привласнення чинників та результатів виробництва;
• в процесі використання способів і алгоритмів взаємодії різних форм
власності у вирішенні соціально-економічних завдань, особливо в сільській
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місцевості, що дозволяють поліпшити якість життя з мінімальними витратами,
а також в поєднанні різних форм контролю за соціально-економічними та
економічними процесами (приватно-громадські партнерства, саморегульовані
організації та ін.).
Форсований перехід від одержавленої економіки землекористування до
економіки, що базується на домінуванні приватної власності на землю і
ринкових механізмів, спричинив виникнення низки проблем, обумовлених, з
одного боку, відсутністю ефективного громадського контролю над процесами
переходу землі і майна з державної власності в приватну, з іншого –
запізненням формування необхідної нормативної правової бази. Тому на
практиці приватизація державної власності на землю супроводжувалася
численними порушеннями як з боку органів державної влади та їх
уповноважених представників, так і керівників сільгосппідприємств, що
приватизувалися. Це призвело до відчуження природоохоронних земель та
земель під об’єктами, що мають стратегічне значення для держави (наприклад,
під цінними надрами). Внаслідок цього у багатьох сформувалося негативне
ставлення до проведеної приватизації земель як до чогось незаконного і
кримінального, що знижує опірність суспільства по відношенню до можливих
перерозподілів власності на землю. Одночасно з цим чинне законодавство про
власність на землю не забезпечує необхідного рівня захисту прав власників
земельних ділянок і вимагає вдосконалення з метою виключення суперечностей
у регулюванні відносин прав власності на земельні й інші природні ресурси,
зміцнення і захисту прав власників, конкретизації їх відповідальності.
Критично важливою проблемою для розвитку відносин прав власності на
землю

в

недержавному

секторі

української

економіки

є

проблема

співвідношення ролі власників і менеджменту («агентська проблема») в процесі
управління землекористуванням і реальній участі у привласненні результатів
діяльності. Особливе значення ця проблема має для орендних земельних
відносин, в організації яких власники земельних часток (паїв) часто не мали
належних знань з управління власністю в умовах ринкової економіки,
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необхідного рівня культури організації відносин прав власності, що часто
призводить до зниження ефективності землекористування.
Управління відносинами прав власності на природні та земельні ресурси
в даний час є недостатньо ефективним. В першу чергу це проявляється в тому,
що до цих пір не сформовано ефективну систему права управління як важливої
складової інституції власності на землю, а відсутність контролю і моніторингу
за роботою господарюючих суб’єктів призводить до зниження вартості
землекористування.
Одночасно з цим не створена розгорнута система оцінки ефективності
управління державною, комунальною та приватною власністю на землю,
заснована на тій ролі, яку покликана відігравати кожна із форм власності в
сучасній економіці і суспільстві.
У нашій країні ще не завершився процес розмежування повноважень і
відповідальності

між

різними

рівнями

державного

і

муніципального

управління. З одного боку це веде до нестачі земельно-майнових ресурсів на
одних рівнях управління та їх неефективного використання на інших рівнях, з
іншого – вимагає особливої уваги до проблем теоретичного аналізу та
обґрунтування оптимального розподілу землі й інших природних ресурсів між
різними

видами

публічної

власності.

Масштаби,

структура,

об’єктна

наповнюваність державної і комунальної власності на землю повинні
визначатися обсягом і характером повноважень цих гілок влади, їх місцем у
системі публічної власності та ролі останньої в суспільстві.
Стримуючим фактором розвитку відносин власності залишаються високі
ризики в економіці, що обумовлено проблемами із захистом прав власності в
цілому,

і

земельної

зокрема,

недосконалістю

інституцій

фінансового

посередництва та ситуацією, що склалася в системі землевпорядкування.
Особливе місце в розвитку відносин прав власності займають проблеми
правового регулювання різних форм режиму землекористування. Здійснювана в
Україні земельна реформа не змогла створити адекватних стимулів для
розвитку відносин прав власності на землю, забезпечити раціональне
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використання земельних ресурсів, особливо в сільському господарстві. Мають
місце

тенденції

абсолютного

і

відносного

скорочення

площі

сільськогосподарських угідь, а також погіршення їх якості та необґрунтованого
вилучення родючих земель із сільського господарства в інші галузі економіки.
Складність і багатогранність проблем управління власністю на землю та
інші природні ресурси обумовлює необхідність використання принципів і
механізмів стратегічного планування та управління, які передбачають, перш за
все, обґрунтування концептуальних основ управління власністю в Україні.
На наш погляд, метою управління власністю в Україні є створення
сприятливих економічних, політичних, соціальних умов розвитку різних форм і
видів власності для прискорення економічного розвитку та підвищення
економічної потужності країни, зростання добробуту і поліпшення якості життя
її населення.
Управління

власністю

включає

два

управлінських

процеси,

що

відрізняються один від одного як суб’єктами, так і об’єктами управління (хоча і
тісно переплітаються в реальній управлінській практиці): 1 – управління
відносинами власності на землю та інші природні ресурси; 2 – управління
земельними ресурсами і землекористуванням.
За дослідженнями М.Р. Курильціва [151] інтегроване управління
землекористуванням в Україні включає:
-

земельну політику щодо оптимального розподілу земель за

категоріями, типами землекористування, цільовим призначенням, формами
власності та правами; підсистему регулювання земельних відносин (яка містить
блок

регулювання

економічних,

екологічних,

соціальних,

сільськогосподарських та інших відносин, пов’язаних із володінням і
користування землею та іншими природними ресурсами);
-

підсистему планування землекористування (блок просторового

планування сталого територіального землекористування шляхом узгодження
економічних,

екологічних

та

соціальних

інтересів

усіх

зацікавлених

стейкхолдерів);
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підсистему

-

адміністрування

землекористування

(блок

адміністрування використання і охорони земель, обмежень та відповідальності,
стимулювання чи покарання за дотриманням чи недотриманням режиму
землекористування, надання адміністративних послуг);
підсистему менеджменту землекористування (блок організації

-

мультифункціонального землекористування методами сталого менеджменту
використання земель).
Отже, підсистема регулювання земельних відносин, яка містить блок
регулювання економічних, екологічних, соціальних, сільськогосподарських та
інших відносин, пов’язаних із володінням і користування земельними й іншими
природними ресурсами, саме і відповідає за управління (регулювання)
відносинами прав власності на землю.
Управління відносинами власності на землю й інші природні ресурси
являє собою комплекс взаємопов’язаних нормотворчих, організаційних і
економічних дій органів влади, націлених на збалансований розвиток всіх форм
і видів прав власності на землю та найефективніший розподіл ресурсів між
ними

для

забезпечення

сталого

поступального

соціально-економічного

розвитку країни. Управління відносинами прав власності на природні й
земельні ресурси є вищим рівнем управління власністю в порівнянні з
управлінням

землекористуванням

як

об’єктами

власності,

визначаючи

можливості, межі та умови останнього. Воно здійснюється шляхом впливу, що
чиниться органами державної влади та місцевого самоврядування, які
виступають як суб’єкт управління відносинами прав власності на землю та інші
природні ресурси.
Відносини власності на землю й інші природні ресурси реалізуються не
тільки

через

безпосереднє

привласнення

чинників

та

результатів

землекористування, а й через всю систему економічних відносин. Тому
управління відносинами власності на землю та інші природні ресурси
необхідно розглядати, на наш погляд, у вузькому та широкому сенсі.
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У вузькому розумінні управління відносинами правами власності на
земельні й інші природні ресурси включає:
• встановлення та підтримання оптимального співвідношення між
різними формами (державною, комунальною, приватною) і видами прав
власності на національному рівні, в галузевому і територіальному розрізах;
• розмежування державної і комунальної власності на землю й інші
природні ресурси в межах територіальних громад.
Управління відносинами правами власності в широкому розумінні
включає всю сукупність дій держави і органів місцевого самоврядування,
спрямованих на визначення умов доступу суб’єктів різних форм і видів прав
власності до земельних й інших природних ресурсів як економічних і
екологічних, умов здійснення ними господарської й іншої діяльності.
До управління відносинами правами власності на земельні й інші
природні ресурси в цьому сенсі відноситься: державне регулювання земельних
відносин та планування і адміністрування землекористування, містобудівне
регулювання, податкова система, система ліцензування, які стимулюють або
обмежують розвиток прав власності на землю й інші природні ресурси за
різними напрямками.
Управління відносинами правами власності включає у себе управління
відносинами публічної і приватної власності на земельні і природні ресурси, їх
взаємодією між собою. Основу системи управління відносинами правами
власності на земельні й природні ресурси має становити стратегічне бачення
напрямів та перспектив розвитку відносин прав власності на земельні і
природні в країні, у зв’язку з чим представляється доцільним розробити і
затвердити документ «Стратегію розвитку відносин власності на земельні і
природні ресурси в Україні», змістом якого має стати:
• розкриття ключових тенденцій, закономірностей і проблем розвитку
відносин прав на земельні і природні ресурси в сучасній вітчизняній економіці з
урахуванням її стану, перспектив, світових економічних тенденцій та місця
української економіки в світі;
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• визначення цілей і завдань, на досягнення яких повинно бути
направлено розвиток відносин прав на земельні й природні ресурси в цілому, а
також її форм і видів прав з урахуванням їх економічного і соціального
потенціалу;
• виділення пріоритетних напрямків розвитку державної, комунальної,
приватної власності на об’єкти, видів їх прав, способів взаємодії різних форм і
видів власності;
• визначення механізму та інструментів досягнення поставлених цілей і
завдань.
Звісно ж, що в стратегії розвитку відносин прав власності на земельні і
природні ресурси має бути передбачено підвищення ролі держави в управлінні
відносинами прав власності, що зумовлено трьома основними обставинами:
1) фактичною позицією координатора, оскільки тільки держава одночасно
«входить в число суб’єктів» всіх землекористувачів, що функціонують на її
території;
2) масштабами діяльності, інвестиційної та ресурсної міцності держави;
3) монополією на стратегічні важелі управління: по-перше, тільки
держава

здатна

ефективності,
інфраструктури,

як

масштабно

інвестувати

національна
що

визначають

система

в

такі

фактори

підготовки

загальний

клімат

кадрів,

підвищення
глобальні

землекористування

(транспортні мережі, меліорація і т.п.), соціальні інститути; по-друге, саме
держава є суб’єктом, що встановлює правила поведінки, обмеження, санкції і
стимули для інших суб’єктів власності на землю та інші природні ресурси.
На основі стратегії повинна бути розроблена концепція управління
власністю на землю та інші природні ресурси, що конкретизує завдання, які
необхідно вирішити для забезпечення поступального і керованого розвитку
прав власності на них на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Зокрема, концепція управління власністю на земельні і природні ресурси
повинна передбачати вирішення завдань управління державною і комунальною
власністю, до яких слід віднести:
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• структурну і кількісну оптимізацію землеволодінь і землекористувань
державної та комунальної форм власності на земельні й природні ресурси;
• забезпечення повного і своєчасного кадастрового й бухгалтерського
обліку комунальної та державної об’єктів власності та всіх проведених з ним
операцій;
• створення єдиної системи контролю над збереженням комунальної та
державної власності на земельні і природні ресурси і використанням її за
призначенням;
• вироблення критеріїв оптимальних рішень відповідно до розпоряджень
використання земельних й природних ресурсів комунальної та державної
власності;
• підвищення інвестиційної привабливості на земельні й природні ресурси
комунальної та державної власності.
Концепція має передбачати вдосконалення таких інструментів управління
власністю на земельні й природні ресурси як приватизація, інститут
банкрутства підприємств-землекористувачів, ліцензування, антимонопольне,
землевпорядне та містобудівне регулювання тощо, за допомогою яких
регулюють співвідношення різних форм власності, організаційно-економічні
форми землекористування, масштаби влади власників, знижують вплив
негативних зовнішніх ефектів приватного володіння ресурсами.
Для

вдосконалення

процесу

приватизації

земель

державної

та

комунальної власності необхідно внести зміни в Земельний кодекс України, які
забезпечать:
• розширення кола продавців земельних ділянок державної власності
залежно від цільового їх призначення та рівня управління і введення
конкурентних схем їх відбору;
• вдосконалення процедури продажу земельних ділянок державної
власності у вигляді публічних пропозицій;
• забезпечення повної інформаційної прозорості процесу приватизації.
Рухаючись в цьому напрямку, необхідно врахувати наступні моменти:
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• приватизація повинна з базового процесу трансформації відносин прав
власності на землю й інші природні ресурси перетворитися в метод державного
регулювання відносин прав власності;
• необхідний перехід від широкомасштабної приватизації до переважно
постприватизаційного ефективного управління власністю на земельні й інші
природні ресурси;
• приватизовані підприємства, які показали свою неспроможність і
неефективність

у

сфері

землекористування,

слід

денаціоналізувати

за

допомогою прямої зміни титулу власності;
• державне регулювання має бути спрямоване на ефективне використання
прав власності на землю й інші природні ресурси, в тому числі і державної.
Таким чином у господарюючих суб’єктів повинні групуватися права,
необхідні для ефективного функціонування землекористування, а у держави
концентруватися найбільш обтяжливі і соціально значущі рівні прав власності
на земельні і природні ресурси. Будь-яка трансформація економічних та
екологічних відносин прав власності на земельні і природні ресурси носитиме
підприємницький характер тільки тоді, коли очікувані вигоди від перерозподілу
економічних прав власності забезпечують не просто отримання певного
позитивного результату, але обов’язково перевищують втрати, пов’язані як з
самим процесом перерозподілу прав, так і з альтернативними варіантами
застосування матеріальних і управлінських ресурсів.
Держава як суб’єкт економічних відносин має бути залучена до системи
ринкових зв’язків, щоб використовувати їх потенціал для поповнення своїх
ресурсів і забезпечення ефективного вирішення поставлених перед нею
соціальних завдань. Будучи найбільшим власником, і в певному сенсі
підприємцем в системі ринкових земельних відносин, вона має управляти
своїми майновими ресурсами, ставлячи перед собою завдання відтворення
державної власності на земельні й інші природні ресурси з урахуванням його
впливу на темпи і якість соціально-економічного розвитку країни в цілому.
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Предметом особливої уваги в концепції управління відносинами
власності на землю та інші природні ресурси повинні стати різні форми
інтеграції публічної (державної, комунальної) і приватної власності на земельні
й природні ресурси, що активно розвиваються в останні роки в нашій країні та в
усьому світі.
Рішення

пріоритетних

землекористування
інфраструктурою

завдань

відповідних

соціально-економічного

територій

життєзабезпечення)

(насамперед

вимагає

розвитку

пов’язаних

формування

з

відповідних

інституційних структур, нових партнерських відносин публічного і приватного
секторів економіки на основі інтеграції різних форм власності в рамках
приватно-громадського партнерства. Згідно статті 4 «Сфери застосування
державно-приватного партнерства» закону України «Про державно-приватне
партнерство» [248] вони застосовується в таких основних сферах, які
включають:

•

вишукування, розвідку покладів корисних копалин та їх видобуток,

крім таких, що здійснюються за угодами про розподілення продукції;

•

будівництво та/або експлуатацію доріг, автострад, мостів, тунелів,

шляхових естакад, метрополітенів, залізниць, злітно-посадкових смуг на
аеродромах, морських та річкових портів з інфраструктурою;

•

галузь машинобудування;

•

збирання, очищення та розподіл води;

•

охорону здоров’я;

•

відпочинок, туризм, рекреацію, культуру та спорт;

•

забезпечення умов функціонування осушувальних і зрошувальних

систем;

•

поводження з відходами, окрім їх збору і перевезення;

•

виробництво, розподіл і постачання електроенергії;

•

управління нерухомістю;

•

надання соціальної допомоги, керування соціальною установою,

закладом;
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•

розробку

і

впровадження

енергозберігаючих

технологій,

будівництво і ремонт житлових будинків, частково чи повністю зруйнованих
внаслідок бойових дій на території проведення АТО;

•

встановлення

будинків

модульного

типу,

будівництво

і

забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб;

•

надання послуг у сфері освіти та охорони здоров’я;

•

управління пам’ятками культурної спадщини та архітектури.

За вимогою державного партнера приватно-державне партнерство може
реалізовуватись в інших сферах діяльності, за винятком видів тієї господарської
діяльності, які згідно із законом можуть проводити
підприємства,

установи

виключно державні

та організації. Приватно-державне партнерство

здійснюється, коли враховані передбачені законом особливості правового
режиму відносно окремих об’єктів та деяких видів діяльності.
Різниця завдань органів влади і бізнесу не виключає спільності їх
інтересів в успішній реалізації намічених цілей, що і є предметом партнерства.
Слід звернути також увагу на те, що розвиток приватно-громадських
партнерств не тільки забезпечує вирішення конкретних народногосподарських
завдань і реалізацію великих інвестиційних проектів, а й є одним з важливих
напрямків переходу від адміністративних до ринкових методів управління
власністю.
Однією з конкретних форм приватно-державного партнерства, дієвим
механізмом підвищення ефективності використання державного майна та землі,
залучення інвестицій в соціально значущі галузі економіки можуть стати
концесійні угоди відповідно до закону України «Про концесії» [268].
Відповідно до цього закону статтею 3 визначаються об’єкти, які
надаються у концесію. До них належать об’єкти права комунальної чи
державної власності, які застосовуються для здійснення діяльності в окремих
видах господарської діяльності (окрім підприємництва, яке стосовно до
законодавства може здійснюватися тільки державними об’єднаннями і
підприємствами):
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•

водовідведення і водопостачання у порядку, встановленому

Законом України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у
сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у
комунальній власності», підтримка у робото здатному стані осушувальних і
зрошувальних систем;
•

організація використання міського громадського транспорту для

надання послуг населенню;
•

оброблення відходів, збирання і утилізація сміття;

•

розвідка і пошук покладів корисних копалин, їх видобуток,

видобуток кам’яного та бурого вугілля, їх переробка у порядку, встановленим
Законом України «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливноенергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»;
•

будівництво (дорожньо-будівельні і проектні роботи, пов’язані з

будівництвом нових автомобільних доріг), впорядкування та експлуатація
автомобільних

доріг,

інфраструктури

дорожнього

господарства,

інших

дорожніх об’єктів і споруд;
•

будівництво або/та експлуатація залізничної мережі, аеродромів,

злітно-посадкових на них смуг, мостів, тунелів, шляхових естакад, інших
шляхів сполучення, морських та річкових портів і їх інфраструктури,
метрополітенів;
•

галузі машинобудування;

•

галузі охорони здоров’я;

•

надання послуг телекомунікації, в тому числі за допомогою

телемереж;
•

надання поштових та телеграфних послуг;

•

теплопостачання за правилами, визначеними Законом України «Про

особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання,
водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності»,
та постачання і розподілення природного газу;
•

виробництво або (та) транспортування електричної енергії;
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•

сфери громадського харчування;

•

спорудження жилих будинків;

•

надання послуг в житлово-комунальній сфері;

•

використання закладів соціально-культурного призначення;

•

організація комунальних служб з паркування автомобілів;

•

надання послуг в ритуальній сфері;

•

спорудження та експлуатація туристично-готельних комплексів,

кемпінгів та інших закладів туристичної індустрії;
•

спорудження, реконструкція і експлуатація систем внутрішньо-

господарської меліоративної мережі та окремих споруд їх інженерної
інфраструктури.
На своїх пленарних засіданнях місцеві ради можуть приймати рішення
щодо розширення переліку сфер господарської діяльності, для реалізації
діяльності яких зазначені об’єкти права комунальної власності, які можуть
передаватися у концесію.
Об’єктами права комунальної чи державної власності, які передаються у
концесію, виступає майно підприємств та їх структурних підрозділів, що
складають цілісні майнові комплекси або систему цілісних майнових
комплексів, які використовуються для досягнення завершеного циклу
вироблення продукції (послуг, робіт) у сферах виробництва, що визначені
другою і третьою частинами цієї статті;
Отже, концесійна угода передбачає передачу приватному інвестору
(концесіонеру) у тимчасове володіння і користування державного або
муніципального майна і майнових прав. Обов’язковою умовою такої передачі є
інвестування коштів у створення нових об’єктів власності або якісне
поліпшення переданого в концесію майна. Розвиток концесійних угод
дозволить, по-перше, створювати нове майно; по-друге, значно покращувати
якість використання існуючого майна, мінімізуючи при цьому бюджетні
витрати; по-третє, забезпечити поповнення місцевих бюджетів за рахунок
концесійних та податкових надходжень.
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Важливою складовою концепції управління власністю на землю й інші
природні ресурси повинні стати питання управління корпоративною власністю,
в основу вирішення яких, на нашу думку, повинен бути покладений пошук
балансу інтересів суб’єктів, що беруть участь у корпоративних відносинах, та
зумовлено суттєвими відмінностями цілей, які вони переслідують.
За своєю природою управління корпоративною власністю базується на
використанні праці найманих корпорацією керуючих (менеджерів), діяльність
яких націлена на максимально можливий приріст вартості бізнесу та
забезпечення високого рівня віддачі інвестованого у корпорацію капіталу.
Тому управління корпоративною власністю, до певної міри, можна
порівняти з керуванням публічною (державною та комунальною) власністю.
Рада директорів корпорації, як і органи державної та місцевої влади,
безпосередньо не керує відповідним видом власності, а визначає склад
виконавчих

органів

(менеджменту)

і

доручає

їм

функції

управління

корпоративною власністю. Менеджери зацікавлені в міцності свого становища і
зростанні власних доходів; власники контрольних пакетів акцій – в отриманні
контролю над корпорацією, а їх конкуренти – в його перехопленні; працівникиакціонери – в стабільності свого становища і зростанні заробітної плати;
зовнішні акціонери – у високих дивідендах (власники акцій); кредитори – в
погашенні кредиту; постачальники – в оплаті товарів, органи державної влади –
у виплаті податків.
Таким чином головною метою управління акціонерною власністю є
реалізація прав і дотримання інтересів усіх учасників корпоративних відносин.
Управління корпоративною власністю повинно забезпечувати раціональні
взаємини акціонерів і менеджерів, інсайдерів і аутсайдерів, чого можна досягти
шляхом взаємних поступок, пошуку компромісів у реалізації своїх інтересів
при наявності важелів захисту цих інтересів. Концептуальною основою балансу
інтересів між різними сторонами корпоративних відносин повинна бути
стратегія розвитку корпорації. Крім того, в концептуальному плані є доцільним
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формування на державному рівні стратегічної місії корпорацій, яка відображала
б національну ідею розвитку економіки країни.
Тому

в

Україні

необхідно

сформувати

ефективну

політику

корпоративного управління, яка могла б забезпечити оптимальні способи
взаємодії учасників корпоративних відносин прав власності на землю й інші
природні ресурси, розв’язання суперечностей між інтересами керівників
корпорації та її учасниками, захист прав її міноритарних акціонерів.
Розробка концептуальних основ управління власністю вимагає уточнення
теоретичних уявлень про відносини прав власності, способи та умови їх
розвитку і реалізації, економічних, екологічних та правових аспектів. Істотне
значення при цьому може мати розвиток економічної теорії прав власності,
подання права власності як сукупності взаємодоповнюючих правочинів. Точне
визначення змісту, специфікація переданих суб’єкту прав власності на землю й
інші природні ресурси, закріплення за кожним правочином окремого суб’єкта –
«часткового власника» підштовхне економічних агентів до прийняття
ефективніших рішень. Чим ясніше визначені і надійніше захищені права
власників, то тісніше виявляється зв’язок між їх діями і добробутом. Розподіл
окремих правомочностей у сукупності утворюють право власності на землю й
інші природні ресурси, дає можливість перерозподілу ресурсів в економіці за
принципом максимального врахування інтересів всіх учасників господарської
діяльності та забезпечує ефективність контролю тієї чи іншої правомочності.
Іншим теоретичним підґрунтям для створення ефективної системи
управління власністю може стати також концепція ієрархії майнових прав на
землю і інші природні ресурси, згідно з якою для цілої низки ресурсів існує ряд
рівнів реалізації майнових прав – починаючи від права держави встановлювати
загальні підстави майнових прав до права користування та отримання доходу
від активу для його індивідуальних користувачів. Важливою сферою
використання принципу ієрархії майнових прав на землю й інші природні
ресурси є визначення територіальної приналежності, яка в подальшому
визначатиме компетенції з узгодженості їх використання. Найнижчою
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одиницею ієрархії виступатимуть територіальні громади, які визначатимуть та
забезпечуватимуть реалізацію суспільних та приватних інтересів як єдиного
соціально-економічного цілого, збалансованого розвитку окремих сфер
економіки і соціальної сфери, дотримання вимог екології. Все це зумовлює
неприйняття у сьогоднішніх умовах орієнтування тільки на ринкові механізми
розподілу ресурсів. В даному випадку верховенство повинні мати такі
механізми, які не зводять проблему ефективності використання земельних і
природних ресурсів до комерційної ефективності, а задовольняють вимогам
соціальної справедливості, екологічної безпеки. Ці механізми мають знайти
методи і форми взаємодії публічної і приватної власності, які б дозволяли
лімітувати негативні ефекти кожної з цих форм власності і забезпечували б
реалізацію їх позитивних сторін, враховували вплив екстерналій на екологобезпечне використання земельних та природних ресурсів.
Вирішення зазначених проблем можливе через утвердження характерних
для

кожної

з

форм

власності

механізмів

і

критеріїв

ефективності

функціонування. Формування і актуалізація такої конструкції розподілу прав на
земельні та інші природні ресурси – це завдання, яке необхідно виконувати в
процесі управління, функціонування і розвитку землекористування.
Теоретичною

основою

такої

конструкції

може

бути

концепція

розмивання прав власності на землю й інші природні ресурси шляхом
розподілу правомочностей між інституціями й інститутами публічної і
приватної власності, які б приймалися на різних рівнях ієрархії з
використанням тих механізмів і принципів, які найбільшою мірою відповідали
б прийнятим критеріям ефективності.
Виходячи з цього, рівноправний розвиток та функціонування різних форм
власності на землю можливий за належного закріплення у законодавчих актах
прав і правомочностей. Механізми їх реалізації вимагатимуть розробки та
внесення змін у законні й підзаконні акти, які повинні бути обґрунтовані і не
завдавати шкоди суспільству.
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Також слід зазначити, що стійкий поступальний розвиток вітчизняної
економіки, українського суспільства не може бути забезпечено без створення
ефективної системи управління відносинами прав власності на землю й інші
природні ресурси. В її основі має лежати визначення перспектив і напрямків
удосконалення відносин власності на них з урахуванням рівня розвитку країни,
комплексу внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на відносини прав
власності.
2.3. Теоретичні засади розвитку економічних та екологічних відносин
прав власності на землю
Відносини власності на земельні ресурси є основоположними у системі
виробничих економічних відносин та їх еколого безпечного використання. Від
ефективності їх побудови і функціонування залежить розвиток національної
економіки та окремих господарюючих суб’єктів – громадян, підприємств і
фермерських господарств. Особливістю ринкової економіки є різноманіття
великої кількості суб’єктів, що здійснюють окремі види діяльності на різних
формах власності як на майно, так і на землю та інші природні ресурси.
Відповідно до статті 13 Конституції України «земля, її надра, водні та інші
природні ресурси, атмосферне повітря, які розміщені в границях території
України, природні ресурси її континентального шельфу, безпосередньо
(морської)

економічної

зони

виступають

об’єктами

права

власності

Українського народу. Від його імені права власника виконують органи
місцевого самоврядування та державної влади в межах, визначених цією
Конституцією» [138].
Тому дослідження процесів, розвитку відносин власності на землю та
інші природні ресурси, які проявляються через функціонування певних форм
власності на них, є актуальними і важливими.
Аналіз дослідження проблеми формування та реалізації відносин прав
власності на природні ресурси показав, що дана проблема потребує глибокого
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наукового

переосмислення.

Відсутність

теоретико-методологічного

обґрунтування економічних питань власності на землю у землекористуванні
веде до неефективного використання, розподілу, обміну та споживання
земельних ресурсів, до невідповідності економічних відносин привласнення
земельних ділянок. Слід зазначити, що відносини власності на землю, як і на
природні ресурси в цілому, є багатогранною категорією, яка включає
економічні, економіко-екологічні, соціально-екологічні, правові, політичні
відносини, які виникають в суспільстві щодо землекористування. В сучасній
економічній науці питання власності на землю висвітлюється інституційною
економічною теорією. Проте слід зазначити, що інституційна теорія підходить
до питань власності, виходячи з правових позицій. До інституціоналістів
власність трактувалася як абсолютне право на ресурси (капітал, працю і т. д.).
Згідно інституційного підходу власність – це не матеріальний об’єкт, а
сукупність різних прав на здійснення дій (на використання, отримання доходу і
т. п.) з цими об’єктами [21].
Інституційна теорія ставить на перше місце і приділяє основну увагу
правовим питанням вираження і закріплення власності в цілому, а також на
землю й інші природні ресурси, зокрема. Проте правові питання власності є
вторинними, надбудовними і об’єктивно відображають базисні виробничі
відносини, в основі яких лежать економічні відносини власності [160].
Аналіз економічної, політичної, законодавчої бази дозволив зробити
наступні висновки. У законодавчому полі існує правова база, що визначає
власність на земельні та інші природні ресурси [33, 77, 156, 274]. Отримав
розвиток окремий напрямок законодавства – екологічне право [53]. Проте
правове законодавство в області реалізації відносин власності на землю й інші
природні ресурси не відображає повною мірою економічні й екологічні
відносини прав власності. Швидше за все, його можна охарактеризувати як
закріплення суто юридичних прав. Економічні й екологічні відносини прав
власності на землю та другі природні ресурси в Україні не отримали повного
адекватного відображення в законодавчих актах. У даний час в економічній
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літературі отримали розвиток деякі питання формування різноманіття форм
власності на природні ресурси в Україні [6, 366]. В економіко-екологічному
аспекті

відносини

власності

розглядаються

розрізнено,

поза

єдиною

концепцією формування і розвитку відносин власності на землю й природні
об’єкти. Не розроблена єдина концепція, яка забезпечує її інструментарій, який
охоплює

всі

стадії

суспільного

відтворення

базових

економічних

і

надбудовних (політичних, правових, наукових, освітніх та ін.) відносин
власності на землю й інші природні ресурси.
У даний час відсутнє визначення сутності форми власності українського
народу на землю та другі природні ресурси й обґрунтування її місця і ролі у
формуванні різноманітних форм власності на землю. Не визначено також
поняття «форма власності українського народу на землю» як економічна
категорія. Власність на землю та другі природні ресурси реалізується через
систему відносин привласнення.
У зв’язку з цим нами пропонується визначення сутності присвоєння
земельних та інших природних ресурсів як основної економічного категорії у
системі земельних відносин землекористування (рис. 2.3), яка полягає у:
привласненні земельних та інших природних ресурсів в натуральному і
вартісному вираженні; присвоєнні результатів діяльності землекористування;
управління земле- та природокористуванням і управління присвоєнням
земельних

та

інших

природних

ресурсів;

економічного,

економіко-

екологічного, соціального, соціально-екологічного доходу від власності на
землю та інші природні ресурси; збитку від власності на землю та інші
природні ресурси; соціально-екологічних і економіко-екологічних обмежень й
обтяжень перед третіми особами у процесі реалізації відносин власності в
землекористуванні.
В теоретичних дослідженнях сутності і прояву власності українського
народу на земельні й інші природні ресурси та її практичної реалізації, низка
дослідників виділяють три основні форми її присвоєння – державну,
комунальну і приватну [170, 171, 339].
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Право власності на землю українського народу
(суспільна власність)
земельних ресурсів в натуральному і вартісному вираженні;

Відносини привласнення

результатів діяльності землекористування;
результатів діяльності управління землекористуванням і
управління присвоєнням земельних ресурсів;
присвоєння економічного, економіко-екологічного, соціального,
соціально-екологічного доходу від прав власності на землю;
економічного, економіко-екологічного, соціального, соціально
екологічного збитку від прав власності на землю;
соціально-екологічних і економіко-екологічних обмежень й
обтяжень перед третіми особами (земельні сервітути) у процесі
реалізації відносин власності прав на землю в землекористуванні.
Рис. 2.3. Концептуальна модель сутності права власності на землю
українського народу (суспільна власність)
Джерело: розроблено автором.

У широкому розумінні форма власності на землю й інші природні
ресурси полягає в економічних відносинах, що виникають між державою,
територіальною

громадою,

громадянами

і

підприємствами-

землекористувачами, які визначаються ступенем самостійності суб’єкта в
процесі присвоєння та обмеженості доступу інших суб’єктів до їх присвоєння.
Основною проблемою реалізації права власності українського народу в
умовах ринкової економіки є протиріччя між ним та іншими формами власності
на земельні ділянки, між товарними і нетоварними земельними ресурсами в
умовах різноманітних форм економічних відносин з використання землі й
інших природних ресурсів економічно відокремленими суб’єктами. В умовах
товарно-грошового обміну, що охоплює сферу землекористування, неможлива
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ліквідація самого обміну власністю на землю як фактора виробництва та
життєдіяльності суспільства, неможлива організація прямого розподілу і
привласнення земельних ресурсів для всього суспільства в цілому і для
кожного члена суспільства зокрема.
В даний час існує той рівень усуспільнення виробництва, при якому
єдино ефективною є державна форма власності на землю, яка виступає у
вигляді засобів виробництва і життєдіяльності суспільства. Державна форма
власності на землю та інші природні ресурси не є умовою усуспільнення праці
в землекористуванні.
Використання природних ресурсів у підрозділах суспільного відтворення,
у різноманітних сферах матеріального і нематеріального виробництва вимагає
поділу праці в земле- та природокористуванні. Зокрема, у землекористуванні
слід розрізняти:
1) поділ праці, пов’язаний зі спеціалізацією (цільовим призначенням)
процесів землекористування;
2) поділ праці, пов’язаний відносинами прав власності на землю та інші
природні ресурси, що відноситься до сфери економічних відносин прав
власності у землекористуванні.
Виробничі відносини в процесі використання земельних й інших
природних ресурсів, їх охорони, відтворення та відновлення визначаються
через відносини суб’єктів власності один до одного з приводу земельних
ресурсів як засобів виробництва і об’єктів життєдіяльності людини.
Таким чином в основі розвитку землекористування в умовах власності
українського народу і ринкових відносин лежить розвиток різноманітних форм
та видів прав власності на землю, природні ресурси, обумовлене рівнем
розвитку економіки і продуктивних сил.
Право власності українського народу на землю й інші природні ресурси
(суспільна власність) проявляється в ускладненні форм взаємодії ринку і
державного регулювання економіки, в усуспільненні позитивних і негативних
зовнішніх ефектів землекористування, в інтерналізації внутрішніх ефектів,
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приватного землекористування та процесу його соціалізації. Визначимо
специфіку земельних ресурсів, що визначають право власності українського
народу на землю й інші природні ресурси як базову, системоутворюючу форму:
1) земельні та природні ресурси, визначені державним кордоном,
належать всьому суспільству на основі їх первинного привласнення;
2) забруднення, виснаження, знищення земельного чи іншого природного
ресурсу може призвести до порушення природно-ресурсного потенціалу
регіону;
3) масштаби просторового розміщення земельних та інших природних
ресурсів, які не можуть використовуватися індивідуально громадянами і
юридичними особами, а є об’єктами громадського використання повинні бути
віднесені до власності українського народу, яка може належати державі,
територіальним громадам, громадянам і юридичним особам (приватна),
зокрема, земельні, водні, лісові та рекреаційні природні ресурси, які у виді
землекористування

відповідного

цільового

призначення

введені

в

господарський оборот.
Детальними дослідженнями (підрозділ 5.4) оцінки ефективності існуючих
форм власності на землю за складом видів прав встановлено, що вона є досить
низькою

для

землекористування,

сформованого

на

праві

постійного

користування. З’ясуємо причину такого стану.
Згідно статті 92 «Право постійного користування земельною ділянкою»
Земельного кодексу України – це право користування чи володіння земельною
ділянкою, яка знаходиться у комунальній чи державній власності, без
встановлення

терміну

[77].

О.П.

Кулинич

[148]

під

правомочністю

користування земельною ділянкою як об’єктом права приватної власності
розуміє активні дії власника щодо використання корисних властивостей
земельної ділянки як засобу виробництва, об’єкта операційного базису,
природного ресурсу чи нерухомості відповідно до її цільового призначення.
Таким чином виникає питання, які правомірності із пучка прав А. Оноре
[410] відносяться до суб’єкта права постійного користування земельною
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ділянкою як однієї із основних складових права власності? Відповідь на
поставлене запитання дає аналіз інформації приведений на рис. 2.4.

володіння

суть якого – в захищеній можливості здійснення фізичного
контролю над земельною ділянкою;

користування

право відносно до інших природних ресурсів невіддільних
від земельної ділянки і які володіють як з безпосередньою,
так і опосередкованою корисністю (ст.79 ЗК);

управління

визначення напрямку, в якому може бути використана дана
земельна ділянка за визначеним цільовим призначенням
відповідно до чинного земельного законодавства (в нашому
випадку порядок і режим землекористування), а також
певне коло й порядок доступу осіб до земельного ресурсу;

дохід

безпеку

передачу
безстроковість

який може виникати з безпосереднього користування
земельною ділянкою (дохід у явній формі – грошовій або
натуральній);
в т. ч. екологічну;
передачу земельної ділянки правонаступникам майна;
яка означає відсутність яких-небудь тимчасових меж у
здійсненні правомірності «права постійного користування»;

залишок

обов'язковість повернення переданої правомірності щодо
земельного блага у випадку суспільної необхідності;

заборону

заборона на шкідливе використання..

Рис. 2.4. Правомірності пучка прав за Оноре, які відносяться до права
постійного користування
Джерело: сформовано автором.

За твердженням А.М. Третяка [339] використання права «користуватися
та розпоряджатися», зокрема земельною ділянкою можливе лише в тому
випадку, якщо той, хто використовує це право, одночасно використовує свої
здібності, тобто свій людський капітал. Саме тому така складова права
власності на землю як «користування» розглядається як активна, оскільки вона
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тісно пов’язана з використанням природного і людського капіталу. При цьому
немає ніякого значення, чи використає земельну ділянку особа, якій вона
належить, чи стороння.
У законодавстві чітко визначено коло суб’єктів права постійного
користування

землею.

Постійні

користувачі

наділені

повноваженнями

володіння, користування та розпорядження земельними ділянками (орендарі – в
частині передавання земельних ділянок у суборенду за погодженням з
власником). Проте на відміну від власників землі та орендарів вони не мають
таких можливостей в частині повноважень щодо розпорядження. Але у їх праві
на земельні ділянки є низка особливостей і переваг. Насамперед, це право є
безстроковим та може бути призупинене тільки за обставин, передбачених
законодавством. Також тільки законодавством визначені права і обов’язки
користувачів, сплата земельного податку, які не підлягають договірному
регулюванню, на противагу договірного характеру орендної плати. Надання
земельних ділянок у постійне користування відбувається у порядку відведення
безоплатно.

Оплаті

підлягають

дії,

пов’язані

з

виготовленням

правовстановлюючих документів. Тобто, специфічність цього права полягає у
виникненні його лише на підставі відведення земельної ділянки відповідно до
затверджених юридичних норм.
Отже, виникнення права постійного користування залежить від держави,
яка не володіє правом власності на неї, а уповноважує органи виконавчої влади
на державну власність на землю, а органи місцевого самоврядування – на
комунальну власність на землю, на надання земельних ділянок визначеному
колу осіб. Саме цим визначається його похідність від права власності на землю.
Як правило, право користування землі є правомочністю власника, на підставі
якої він добуває корисні властивості земельної ділянки. У випадку права
постійного користування держава, через зазначені вище уповноважені органи
виконавчої влади, надає земельні ділянки визначеному колу осіб здійснювати
правомочності щодо володіння та користування ними. Землекористувачі
здійснюють право постійного користування земельними ділянками в обсязі й
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межах, визначених земельним законодавством. Таким чином, правомочність
землекористувача спирається на право користування не власника, а визначене
земельним законодавством. При цьому держава як власник землі, передає
землекористувачу право користування земельною ділянкою в повному обсязі.
На відміну від права власності на землю праву постійного користування
притаманні лише правомочності володіння та користування земельною
ділянкою й правонаступництво. Вони за змістом мало чим відрізняються від
аналогічних правомочностей, притаманних для власника землі. Поряд з тим
законодавством визначено конкретний зміст правомочностей володіння і
користування для землекористувача на праві постійного користування.
Правомочність розпорядження земельними ділянками завжди залишається за
державою або відповідною територіальною громадою.
Перевагою

права

постійного

користування

над

іншими

видами

користування земельними ділянками є його безстроковість. Тим самим
забезпечується характер сталості землекористування, сформованого на правах
постійного користування, і його подібність з правом власності.
Поряд з тим, з юридичної точки зору виникає колізія «подвійної»
власності держави або територіальних громад та державних підприємств,
установ і організацій на постійне користування однією і тією ж земельною
ділянкою. Сформована система земельних відносин, за яких держава або
територіальна громада є розпорядниками землі від імені українського народу, а
їх підприємства, установи та організації – постійними користувачами
земельних ділянок.
Враховуючи ст. 80 Земельного кодексу України, суб’єктами власності на
землю на правах приватної власності є громадяни та юридичні особи,
комунальної власності – територіальні громади, які його реалізують через
органи місцевого самоврядування, державної власності – держава, яка реалізує
його через відповідні органи державної влади [77]. Концептуальну модель
економіко-правового змісту власності на землю показано на рис. 2.5.
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цільовим призначенням
Комунальна

Органи місцевого самоврядування, які обмежені в
праві володіння та користування землею і їх права:

права можуть розподілятися
Неповне право власності на земельні ділянки,
що передані на праві довічного успадкованого
володіння громадянам для ведення фермерського господарства

Повне право власності на земельні ділянки, що
передаються безоплатно та платно на праві
власності громадянам і юридичним особам

Органи державної влади,
які обмежені в праві
володіння та користування
землею та їх права:

Неповне право власності на земельні ділянки, що надаються на праві постійного
користування підприємствам установам і
організаціям комунальної власності та
обмеженому колу осіб, визначених законом

Державна

Повне право власності на земельні ділянки,
на яких розміщені їх будівлі

Неповне право власності на земельні
ділянки, що надаються на праві постійного
користування підприємствам установам і
організаціям державної власності та обмеженому колу осіб, визначених законом

Повне право власності на земельні ділянки,
на яких розміщені їх будівлі

Власність на землю

Суб’єкт власності на землю - український народ
Форми власності на землю

Приватна

Суб’єкти права власності на земельні
ділянки
Громадяни та юридичні
особи та їх права:

Рис. 2.5. Логічно–змістовна концептуальна модель економіко–
правового змісту власності на землю в Україні

Джерело: розроблено автором.

Залежно від ознак і критеріїв, які є підставою для розмежування, право

постійного землекористування може мати безліч різновидів. За основним

для

задоволення

сільськогосподарських потреб і потреб житлового та громадського будівництва,
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потреб транспорту, промисловості, оборони та зв’язку, для оздоровчих,
природоохоронних,

історико-культурних,

рекреаційних

потреб,

ведення

водного та лісового господарства тощо, визначених Земельним кодексом
України.

У

свою

чергу

сільськогосподарського

в

межах

землекористування

визначених

категорій

надається

право

державним

і

комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також у
науково–дослідних і навчальних цілях, що передбачено статтею 24 Земельного
кодексу України [77].
Крім

того,

на

підставі

спеціальних

критеріїв

на

землях

сільськогосподарського призначення можна виділити постійне користування
осушеними, поливними, богарними, орними і луговими ділянками, на землях
житлової та громадської забудови – селітебне і рекреаційне користування ними
тощо. Зазначене право користування відповідно до цільового використання та
різновиду права встановлює свої особливості користування, визначає права і
обов’язки землекористувачів.
Для з’ясування статусу права постійного користування землею як
обмеженого права власності на землю, розглянемо його сутність з точки зору
економічного активу.
«Актив» у перекладі з латинської «actives» означає діючий, діяльний.
У міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО 38), «актив –
це ресурс, який контролюється суб’єктом господарювання за результатом
минулих подій, від якого чекають надходження наступних економічних вигод
до суб’єкта господарювання» [307]. Згідно з американським стандартом
бухгалтерського обліку SFAC 6, активи – це ймовірні майбутні економічні
вигоди, отримані або контрольовані окремою компанією в результаті угоди або
минулих подій [191]. Трактування в українському законодавстві визначає актив
як ресурс, який контролюється суб’єктом господарювання за результатом
минулих подій, від якого чекають надходження майбутніх економічних вигод
для суб’єкта господарювання [60, 241]. Міжнародний та американські
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стандарти, українське законодавство визначають дві основні риси активу –
контроль суб’єктом господарювання ресурсу та отримання в майбутньому
економічних вигод.
Я.В.

Соколов

визначає

актив

за

трьома

особливостями

його

функціонування та підходами до оцінки [312] (табл. 2.4).
Таблиця 2.4. Трактування категорії «актив»
№
п\п
1
2

3

Підходи до
оцінки активів
Актив – це все майно, яке відображено в інвентаризаційному описі Поточна ринкова
(майно, що перебуває у власності підприємства).
ціна
Актив, який не пов’язаний з інвентарем, а витікає з поточної Собівартість
документації підприємства, яке постійно витрачає гроші. Одні
витрати, пов’язані з даного звітного періоду, вважаються
витратами, а інші, які пов’язані з майбутніми звітними періодами –
капіталізуються, тобто тимчасово переміщуються в активі з тим,
щоб в майбутніх періодах їх віднесли на витрати.
Актив – це доходи майбутніх періодів. Підприємство здійснює Активи,
які
витрачання коштів і ресурсів заради доходів, які ці витрати потрібно
повинні принести в майбутньому. Якщо витрати не приносять переоцінювати
доходів, то це не витрати, а втрати.
Джерело: [312].
Сутність підходу

В.В. Скоробогатовою [305] проведено аналіз категорії «актив» серед
українських дослідників. Результати засвідчують, що 38 % дослідників
розглядають актив як ліву частину балансу, в якій відображається все майно
підприємства, 14 % дослідників трактують актив як майно або матеріальну
цінність, яка знаходиться у власності чи володінні юридичних і фізичних осіб,
12 % авторів визнають «актив» як «власність», яка пов’язана з поняттям
«володіння» та «користування», а отже – правом постійного користування
землею, 5% дослідників відносять актив до економічних ресурсів. Ними актив
трактується як облікова категорія, яка виступає частиною балансу, має певну
грошову оцінку [73], цінність [8, 43, 60]. Ними наголошується, що в
бухгалтерському обліку потрібно брати до уваги економічний зміст операції, а
не її юридичну форму.
Американські дослідники Глен А.Велш, Деніел Г. Шорт трактують актив
як ресурси, що належать підприємству [28]. Дж.Сазерленд, Д.Кенуелл
акцентують увагу на тому, що це будь-який ресурс, який має економічну
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цінність [300]. Серед українських дослідників Ф.Ф. Бутинець, та А.Ю. Редько
характеризують «активи як ресурси, які контролюються підприємством в
результаті минулих подій, використання яких, як можна очікувати, призведе до
отримання економічних вигод у майбутньому» [22, 298].
Розуміння активу як ресурсу свідчить, що на сьогодні можна визначити та
відокремити основні критерії, які характеризують теоретичні підходи до
визначення сутності даної категорії.
Окремі дослідники по різному трактують поняття «ресурси» для
з’ясування доцільності його використання під час тлумачення активу (рис. 2.6).

9%

9%

18%
9%

18%

37%
Грошові кошти, цінності, запаси
Засоби, запаси, можливості, джерела, послуги
Засоби виробництва, які включають засоби праці і предмети праці
Економічні ресурси в матеріально–речовій формі
Весь комплекс майна та послуг
Все, що витрачається у процесі виробництва товарів та послуг

Рис. 2.6. Трактування дослідниками поняття «ресурси» та
«економічні ресурси»
Джерело: [305].
Узагальненням

трактування

дослідниками

поняття

«ресурси»

встановлено, що як активу можна виділити, що більше 37% відносить їх саме
до активів, а 18% – до економічних ресурсів у матеріально-речовій формі.
Оскільки серед дослідників немає єдиної думки в типології активів, то
землю у сільському господарстві як основний засіб виробництва та предмет
праці можна віднести до економічного активу. Земля – це ресурс, який у
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процесі землекористування контролюється суб’єктом господарювання, від
якого очікують надходження майбутніх економічних вигод.
Для того, щоб встановити сутність категорії «землекористування-актив»
розглянемо характерні ознаки активів (табл. 2.5), які виділяються у наукових
публікаціях.
Таблиця 2.5. Ознаки, що характеризують «землекористування – активи»

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

%

Разом

Джон Кенінг [81]

Н.М. Урбан [357]

В.C. Семйон [303]

Г.Г. Руднюк [298]

О.М. Петрук [222]

Н.М. Малюга [164]

А.В. Малєєва,
Е.В. Харченко [163]

Ю.П. Майданевич [162]

Характерні
ознаки активів

Л.Л. Горецька [43]

№
з/п

В. Галасюк,
А. Вишнивецька-Галасюк,
В. Галасюк [35]

Автор

Ресурси
+
+
+
+
- 5
38
Майно
+
+
+
- 3
23
Нематеріальні +
+
+
+
+ 5
38
права
Майнові права +
+
+
+ 4
11
Перебувають
+
+
+
+
- 5
13
під контролем
Належність
+
+
+
+
- 4
31
підприємству
Створені
за +
+
- 2
15
допомогою
інвестованого
капіталу
Грошова оцінка +
+
+
+
+
+ 6
46
Засоби
+
- 1
8
Економічні
+
+
+
+
+
+
+ 8
61
вигоди
Джерело: сформовано на основі джерел [35, 43, 81, 162, 163, 164, 222, 298, 303, 357].

Таким чином, 99 % науковців вважають найбільш поширеною ознакою,
що характеризує «землекористування – актив» як ресурс є здатність приносити
економічні вигоди. Одночасно 46 % дослідників звертають увагу на те, що
актив повинен мати грошову оцінку.
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Отже, на основі приведеного дослідження можна констатувати, що
землекористуванню, сформованому на засадах права постійного користування,
притаманні характерні ознаки активів, зокрема:
1) землекористування як матеріальний об’єкт в якості земельних ресурсів,
так і нематеріальний як права на землю, над якими встановлений контроль
власників (учасників) підприємства і вони здійснюють ним управління;
2) землекористування як актив, що виникало в результаті минулих подій
під час його створення (передачі у постійне користування землі підприємству);
3) власники–землекористувачі очікують отримання економічних вигод
від використання «землі-активу».
З огляду на викладене вважаємо, що землекористування, сформоване на
засадах права постійного користування землею, обумовлюється як актив
підприємства, є складовою сукупності матеріальних і нематеріальних цінностей
підприємства, які мають визначену грошову оцінку та вартість у вигляді
резерву, гудвілу тощо, формування та використання якого дозволяє отримання
економічної

вигоди

у

майбутньому.

Матеріально-речова

складова

землекористування (у виді земельних ділянок) і нематеріальна форма права
користування земельними ділянками, як економічних активів, а також їх
належність підприємству, здатні приносити дохід в майбутньому.
Відповідно до Податкового кодексу України «гудвіл (вартість ділової
репутації) – нематеріальний актив, вартість якого розраховується у виді різниці
між ринковою ціною і балансовою вартістю активів підприємства, що виступає
цілісним майновим комплексом. Ця різниця створюється як результат
використання найкращих управлінських якостей, переважаючої позиції на
ринку товарів, нових технологій, послуг тощо. Вартість гудвілу не піддається
амортизації, її не враховують у процесі визначення витрат платника податку,
відносно активів якого створився такий гудвіл» (стаття 14.1.40) [225].
Відповідно до цього під час формування та подальшого регулювання
економічних ринкових відносин у сільському господарстві (і в аграрній науці,
яка базується на використанні земельних ресурсів зокрема), важливу роль
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відіграє інформація, що характеризує конкретні земельні ділянки і права на них
як землекористування в контексті об’єкту економічного активу, який
залучається у ринковий оборот.
Характеристику земельної ділянки, із об’єктами, що розташовані на ній,
які неможливо перемістити без їх знецінення та зміни призначення, необхідно
розглядати як землекористування та економічний актив підприємства.
У зв’язку з цим виникає необхідність більш детального розгляду
трактування поняття сільськогосподарського землекористування як аграрної
нерухомості в Україні та у зарубіжних країнах, оскільки воно відсутнє в
існуючій нормативно-правовій базі. Зараз немає єдиного підходу до визначення
поняття «нерухоме майно». Терміни «нерухомості», які сьогодні зустрічаються
і визначені у законодавчих актах, подано у табл. 2.6.
Таблиця 2.6. Визначення «нерухомості» у нормативно-правових
документах
Нормативно№
Визначення
правовий документ
1 Цивільний
кодекс До нерухомих речей (нерухомість, нерухоме майно)
України
відносять земельні ділянки, а також об’єкти,
(частина
перша розміщені на земельній ділянці, перенести яких
статті 181) [372]
неможливо без їх знецінення і зміни призначення.
2 Закон України «Про Нерухомість (нерухоме майно) – це земельні
іпотеку», (стаття 1) ділянки з розташованими на них і невід’ємно
[267]
пов’язаними з нею об’єктами, перемістити яких
неможливо без їх знецінення та зміни призначення.
3 Закон України «Про Нерухомість (нерухоме майно) – це об’єкти майна,
податок з доходів які розташовуються на земельних ділянках, яких не
фізичних
осіб» можна перемістити в друге місце без втрати їх
(пункт 1.10.1 статті функціональних
чи
якісних
характеристик
1) [277]
(властивостей), а також земля.
Джерело: сформовано автором на основі[267, 277, 372].

У зазначених нормативних документах під час визначення «нерухоме
майно», «нерухомість» йдеться про землю та про все, що нерозривно з нею
пов’язане.

Земельна

ділянка

чи

сукупність

земельних

ділянок

(землекористування) є невід’ємною її складовою. Виходячи із цього, з
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економічної точки зору нерухомість та земельні ділянки чи їх об’єднання
(землекористування) виступають як ефективний матеріальний актив, об’єкт
інвестування та надійний інструмент генерування доходів. Вартість та ціна,
економічні важелі первинно виникають, виходячи з їх корисності й здатності
задовольняти різні потреби та інтереси громадян. На юридичному рівні
відбувається виокремлення меж користування із публічних прав на ресурс.
Приватні права можуть бути неподільними (спільно-сумісне майно) або
частковими й розділеними на основі поділу майна на підземні ресурси,
поверхню землі, будівлі та повітряний простір.
Соціальна складова земельної ділянки (землекористування) як об’єкт
нерухомості

полягає

у

задоволенні

фізіологічних,

психологічних,

інтелектуальних та інших потреб людей, необхідних для формування
цивілізованого середнього прошарку суспільства. Об’єкт нерухомості прямо
або побічно бере участь у створенні продукції, виконанні робіт, наданні послуг,
забезпечує умови для проживання та обслуговування людей. Виходячи із цього,
нерухомість, в тому числі земельна ділянка (землекористування), має
підвищену економічну цінність.
У кожній країні існують свої правові особливості цього поняття. У
табл. 2.7 наведено основні розбіжності у трактуванні поняття «нерухомість» в
законодавстві України та окремих зарубіжних країн [11]. З аналізу наведених у
ній даних встановлено, що характерною рисою нерухомості є її нерозривний
зв’язок із землею (при цьому саме земельна ділянка розглядається як
нерухомість), що сприяє збільшенню її вартості. Нерухомі об’єкти (дерева,
вирощені у спеціальних розсадниках, або будинки, призначені під знос, та ін.),
які не пов’язані із земельними ділянками, втрачають звичне призначення, що
знижує їх вартість як нерухомості.
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Таблиця 2.7. Об’єкти нерухомості за законодавством різних країн
Об’єкти
нерухомості
1. Земля, в тому
числі:
земельні ділянки
ще не видобуті
корисні копалини
відокремлені водні
об’єкти
2. Насадження, в
тому числі:
багаторічні
насадження
3.
Будівлі
та
споруди,
їх
структурні
елементи, в тому
числі:
житлові будинки
квартири
місця
загального
користування біля
житлових будинків
дачі
садові будинки
гаражі
інші
постійно
розташовані будівлі
4. Підприємства (їх
структурні
підрозділи)
як
цілісні
майнові
комплекси

Відповідно до законодавства
Україна Німеччина Італії Японії Швейцарії Росії Франції
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н.в.

н.в.

н.в.

н.в.

н.в.

+

+

+

+

+

+

+

н.в.

+

+

н.в.

н.в.

н.в.

н.в.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

н.в.

н.в.

н.в.

н.в.

+

н.в.

Примітка: «+» – об’єкт нерухомості входить у склад понять «нерухоме майно»;
«н.в.» – віднесення об’єкта.
Джерело: [11]

Зазначимо, що світова практика у дефініцію нерухомості вкладає більше
змісту, оскільки сюди входить земельна ділянка і все, що знаходиться під нею з
проекцією до центру землі, а також те, що знаходиться над нею, продовжене в
нескінченність, включаючи постійні об’єкти, що приєднані до неї природою
162

(дерева, вода і ін. ) або людиною, а також права на ці об’єкти. У Цивільних
кодексах Німеччини, Італії, Японії, Швейцарії до нерухомості відносять
земельні ділянки та все, що з ними зв’язано: речі, споруди, рослини і
насадження; продукти землі, поки вони зв’язані з ґрунтом; насіння, якщо воно
внесене в землю. У французькому праві поняття нерухомості подано значно
ширше, яке класифіковано за його природою (земля, і пов’язані з нею споруди,
врожай, ліси), за призначенням (машини, інструменти і сировина, що
використовується на підприємстві). До неї відносять сільськогосподарське
знаряддя й худоба (за своєю природою вони є рухомими). Під час виділення
цих елементів із складу господарства вони стають рухомим майном. До поняття
«нерухомість» включені майнові права – сервітути, узуфрукт, іпотека [79].
Аналіз дефініції «нерухомість» у нормативних документах України та за
кордоном дозволяє зробити висновок, що вони різняться між собою не якісно, а
місткісно (кількісно). Спільним у визначенні є: нерухомість – це все те, що не
може без значного збитку бути перенесеним відносно землі та власне сама
земля (земельна ділянка). Таке тлумачення на теоретичному рівні розглядається
як всеохоплююче визначення об’єкта нерухомості.
Українське

законодавство

також

відносить

до

нерухомості

землеволодіння та землекористування підприємств як цілісних майнових
комплексів. Згідно із статтею 191 «Підприємство як єдиний майновий
комплекс»

Цивільного

кодексу

України

виступає

єдиним

майновим

комплексом, на якому здійснюється підприємницька діяльність та в склад якого
входять всі види майна, призначені для його діяльності: земельні ділянки,
споруди, будівлі, інвентар, сировина, устаткування, права, продукція, борги, а
також право на торгову марку або другі позначення, другі права, якщо інше не
встановлено законом або договором [372]. Таким чином підприємство, як
єдиний майновий комплекс, визначено нерухомістю.
Праву постійного землекористування на підставі відведення земельних
ділянок притаманна певна специфіка виникнення. Будь-які інші підстави
набуття цього права, наприклад договірні, є неприйнятними. Право на постійне
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землекористування комунальних та державних підприємств, організацій,
установ виникає після відведення земельної ділянки як юридичний факт, є
єдиною підставою його виникнення.
Система власності на землю в Україні у теоретичному і прикладному
аспекті повинна включати низку різновидів, характеристику яких наведено на
рис. 2.7.
Право власності українців на землю та другі природні ресурси визначає
необхідність і можливість державних субсидій, фінансування, інвестування в
землекористування, що знаходяться не тільки у державній чи комунальній, а й
в недержавних формах власності. Присвоєння земельних й інших природних
ресурсів, доходу та економіко-екологічних збитків від експлуатації землі
відбувається в процесі реалізації державної, комунальної, приватної форм
власності та власності українського народу. Наприклад, забруднення річки
суб’єктом господарської діяльності, який використовує водний об’єкт для
розміщення

відходів

виробництва,

завдає

економіко-екологічні

збитки

власності на природні ресурси. Оскільки всі природні ресурси пов’язані між
собою, то нанесені одному природного об’єкту економіко-екологічні збитки
впливають через систему природних зв’язків на інші природні об’єкти.
Таким чином, другі власники і користувачі земельних та інших
природних ресурсів будь-яких форм власності на них отримують економікоекологічні збитки від негативного впливу на водний ресурс, що не залучений у
виробництво. В даний час не існує чіткого економічного розмежування між
власністю українського народу і державною власністю на землю та інші
природні ресурси. Найчастіше між ними ставиться знак рівності. До власності
українського народу і державної чи комунальної форми власності відносять
землю та інші природні ресурси, що знаходяться в господарському обороті. Всі
права власності на землю сприймаються як санкціоновані суспільством
(законами країни, адміністративними розпорядженнями, звичаями, традиціями і
т.д.) поведінкові відносини між людьми, що виникають через наявність
земельних благ, і завжди стосуються їх використання.
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Система форм власності на землю в Україні

Право власності
українського
народу на землю
(суспільна
власність)

Право власності на
землю державних
підприємств та
установ (державна
власність)

Право власності на
землю територіальних
громад (комунальна
власність підприємств
та установ)

Право власності на
землю громадян та
юридичних осіб
(приватна
власність)

Право власності на
землю іноземних
держав (приватна
власність)

Різновиди форм власності на землю
1. Суспільна
національна
2. Суспільна
територіальних
громад

1. Спільна власність
на земельну ділянку:
спільна часткова,
спільна сумісна
2. Корпоративна
власність

1. Спільна
власність на
земельну ділянку:
спільна часткова,
спільна сумісна
2. Корпоративна
власність

1. Спільна власність на земельну ділянку:
спільна часткова, спільна сумісна
2. Довічне успадковане володіння громадян
3. Колективна власність громадян
4. Приватна власність громадян
5. Кооперативна власність юридичних осіб

Рис. 2.7. Концептуальна модель системи форм власності на землю в Україні
Джерело: розроблено автором.
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Дані відносини являють собою норми поведінки стосовно земельних
благ, яких кожна особа повинна неухильно дотримуватися у своїх взаєминах з
іншими людьми або ж нести певні витрати з причини їх недотримання. Інакше
кажучи, права власності на землю – це є певні «правила гри», які прийняті в
суспільстві. Як йдеться у праці «Економічний образ мислення» американського
економіста Пола Хейне, «права власності – це права контролю на використання
ресурсів і розподілу виникаючих при цьому витрат і вигод [230]. Саме права
власності, що на думку громадян є певними правилами гри, визначають, як
саме будуть здійснюватися процеси попиту і пропозиції в суспільстві».
Економічна теорія вивчає різні права власності:
• приватна власність (private ownership). В даному випадку виключні
права належать окремим індивідам.
• державна власність (state ownership). Винятковими правами володіє
держава, або точніше, ті, хто її контролює.
• комунальна власність (communal ownership). В даному випадку
винятковими правами володіє певна спільнота людей, які контролюють доступ
до ресурсу.
• суспільна власність (common ownership) або вільний доступ.
Ці основні види прав власності в різних країна можуть співіснувати в
різних поєднаннях.
Розглянемо докладніше наслідки, які виникають з причин існування
різних форм власності.
Приватна власність означає, що будь-який економічний агент володіє
всім пучком прав власності або ж лише кількома із 17 правомочностей з
переліку, визначених нами для умов України. Наприклад, особа може володіти
тільки декількома з перерахованих прав, але не володіти іншими. Деякі права
існують тільки в певній комбінації і окремо не мають абсолютно ніякої цінності
(правомочність першого без правомочності сьомого і т.д.). Подібні комбінації
прав за умови, що ними володіють різні економічні агенти, можуть бути
різноманітними. Саме тому існують різноманітні форми власності.
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Державна власність означає, що всім склепінням прав або різними його
компонентами володіє винятково держава. Потрібно відзначити, що чим
більшою кількістю із 17 правомочностей має держава, тим ближче дана
ситуація відноситься до ієрархії.
Комунальна власність є самостійною власністю управління, яка здійснює
безпосередньо територіальна громада або створені нею органи.
Характеристика державної та комунальної власності на землю за видами
прав приведено в табл. 2.8.
Таблиця 2.8. Характеристика державної та комунальної власності на
землю за видами прав
Види прав за чинним
законодавством
Постійне користування
Володіння
Користування
На дохід
На управління
Право на безпеку
На економічну безпеку
-

Види прав
(авторська пропозиція)
У державну власність
Володіння
Користування
На дохід
На управління
Право на безпеку
На екологічну безпеку
На іпотеку
На розпорядження
На зміну цільового призначення
Джерело: розроблено автором.

Суспільна власність або вільний доступ породжує таку проблему, як
«трагедія громад». В економічній науці цим терміном позначається існуюча
тенденція до хижацького використання спільної власності. Як це відбувається?
Уявімо собі річку або озеро, де водиться непогана риба і при цьому право на
улов є вільним. Ніде законодавчо не прописані виняткові права на господарську
діяльність на даній водоймі.
У цьому випадку господарюючі суб’єкти скористаються відсутністю
закону, який би тут регулював їх діяльність і скористаються можливістю
експлуатувати запаси риби до повного виснаження. Кожен з агентів керується
лише своїми можливостями до максимізації вигоди, що призводить до ситуації
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з виснаженням ресурсу. Подібна загроза може привести до зміни відкритого
доступу до приватної, комунальної або державної власності.
З огляду на зазначене необхідно передбачити у суспільній власності
наступні види прав (табл. 2.9).
Таблиця 2.9. Характеристика суспільної власності на землю за видами
прав
Види прав за чинним
законодавством

Види прав
(авторська пропозиція)

Розпорядження
Користування*
Право на оподаткування
Відсутні у законодавстві
Право на ренту
Право на безпеку
Право на екологічну безпеку
* тільки землі громадського користування
Джерело: розроблено автором.

Необхідність

законодавчого

закріплення

корпоративної

власності

пов’язана із трансформацією форм організації підприємницької діяльності, що
зумовили у суспільстві виникнення корпорацій. Вони передбачають дольову
власність та зосередження функцій управління у руках верхньої ланки
професійних управлінців (менеджерів). У Господарському кодексі України
зазначено, що «корпорація – договірне об’єднання, яке створюється шляхом
поєднання виробничих, комерційних і наукових інтересів підприємств, що
об’єдналися, кожний з яких делегував органам керування корпорацією окремі
повноваження

централізованого

управління

своїм

підприємством.

З

економічної точки зору корпорація виникає у результаті об’єднання капіталів, а
з соціальної – це спільність через асоційовану форму власності, принципів
взаємозв’язку і взаємовідповідальності, основним інтересом якого є одержання
прибутку, доходу. Учасники даного об’єднання втрачають статус юридичної
особи і господарську самостійність, трансформуючись у структурні підрозділи
створюваної юридичної особи і включаються в інтегровану структуру
фінансово-кредитної ланки. Виходячи з цього, корпорація – це економічна
категорія, яка характеризується сутнісними характеристиками із певними
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ознаками, певна організаційно-правова форма господарювання, з визначеним
корпоративним управлінням, яка вимагає встановлених прав користування
землею (табл. 2.10).
Таблиця 2.10. Характеристика корпоративної власності на землю за
видами прав
Види прав за чинним
законодавством

Види прав
(авторська пропозиція)
Право користування
Право управління
Право на дохід
Право на безпеку власності
Право на екологічну безпеку
Джерело: розроблено автором.

Право на розподіл доходу

В

економічних

природокористування

відносинах,
через

певну

що
міру

складаються
відокремлення

у
і

процесі

одночасного

усуспільнення, виражається сутність відносин власності на землю й інші
природні ресурси. Відокремлення використання земельного капіталу, що
перебуває у державній формі власності, суб’єктами різноманітних форм
власності на технологічні засоби виробництва сприяє виникненню особливих
економічних інтересів в процесі його використання. У даній ситуації можливі
два варіанти:
1) інтереси відокремленого суб’єкта землекористування збігаються з
суспільними інтересами;
2) інтереси відокремленого суб’єкта землекористування не збігаються із
суспільними інтересами.
Збіг

інтересів

відокремленого

суб’єкта

землекористування

з

громадськими щодо використання об’єктів земельного капіталу в основному
відбувається в тих випадках, коли суб’єкт на праві користування використовує
землю й інші природні ресурси протягом тривалого періоду і від стану даного
ресурсу залежать результати землекористування впродовж цього часу. В
даному випадку користувач зацікавлений в раціональному використанні землі й
інших природних об’єктів, в їх охороні і відновленні, оскільки від їх стану
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безпосередньо залежать показники його діяльності. Стабільність законодавства
в галузі земле- та природокористування, економічних й екологічних відносин
між користувачем і власником (державою, територіальними громадами) сприяє
збігу даних інтересів. Стабільність еколого-економічних відносин між
власником і відокремленим користувачем повинна полягати у системі
економічного стимулювання раціонального землекористування та відтворення
земельного капіталу.
Принциповим є питання становлення та реалізації відносин прав
власності між економічно відокремленими суб’єктами, які використовують
об’єкти земельного капіталу, і їх формальним власником. Проблема поєднання
економічних відносин власності українського народу на землю й інші природні
ресурси і відокремленого їх використання є досить складною. У власності
українського народу повинні розкритися потенційні можливості ринкової
системи господарювання, завдяки якій на основі товарно-грошових відносин
власник (народ України) зможе реалізувати на практиці економічні, екологічні
та юридичні права власності, тобто отримувати дохід і бути економічно та
юридично захищеним від нераціонального використання власності. Державне
управління

власністю

українського

народу

може

поєднати

принцип

планомірності розвитку власності українського народу як суспільної на
земельні та інші природні ресурси поряд з їх використанням суб’єктами
підприємницької діяльності різноманітних форм і видів прав власності.
Інтеграція безпосередньо громадських форм прояву власності українського
народу як суспільної на об’єкти земельного капіталу і ринкових економічних
відносин (товарно-грошових) з суб’єктами, що відокремлено використовують
дані земельні ділянки як об’єкти земельного капіталу, повинна лежати в основі
економічного механізму реалізації різноманіття прав власності на землю та інші
природні ресурси.
Проведений аналіз функціонування власності на землю та інші природні
ресурси показує, що сьогодні власність трактується тільки з правових позицій,
не існує економічного вираження форм та прав власності, закріпленого
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законодавством. У законодавстві закріплені тільки окремі права власності на
землю та інші природні ресурси, зокрема, право користування, право
розпорядження, право оренди і т.д.
Економічний обмін між людьми стає можливим тільки тоді, коли люди
володіють правами на обмінювані земельні блага, а ці права усвідомлені ними і
між людьми існує згода щодо їх закріплення. Навпаки, обмін стає надзвичайно
складним, коли права власності чітко не визначені (не сертифіковані).
Дане твердження знайшло своє відображення під час аналізу прояву видів
прав власності на землю в межах основних економічних правомочностей
(табл.2.11).
Таблиця 2.11. Характеристика видів права в межах основних
економічних правомочностей права власності на землю

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

Види прав

Володіння
Користування
Розпорядження
На управління
На дохід
Зміну цільового
призначення
Право на іпотеку
(заставу)
Право на капітал
Право на інвестиції
у земельні
поліпшення
На отримання
ренти
На екологічну
безпеку *
На забезпечення
охорони земельних
ресурсів
На забезпечення

+
+
+**
+
+
+

+
+
+
+

Змінення
(шляхом
здійснення
земельних
поліпшень)
форми
земельного
активу
+
+
+
+
-

+

+

-

-

+
+

+
+

+
+

+
-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Законні
Отримання
способи
доходу від
використання
земельного
земельного
активу
активу*

Відчуження
земельного
активу

+
+
+
+
+
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№
п/п

14
15
16
17

Законні
Отримання
способи
доходу від
використання
земельного
земельного
активу
активу*

Види прав

безпеки власності
Оренди
На сервітут
На емфітевзис
Право внесення в
статутний фонд

+
+
+

Змінення
(шляхом
здійснення
земельних
поліпшень)
форми
земельного
активу

Відчуження
земельного
активу

+
+
+

+
-

+
-

Примітка: «+» – визначає, які способи використання земельної власності як активу
дозволені законом;
«-» – визначає, які способи використання земельної власності як активу відсутні у
законодавстві;
«*» – право на безпеку (в т.ч. екологічну) обов’язкове для всіх економічних
правомочностей;
«+**» – може бути обмеженим.
Джерело: розроблено автором.

Проведений аналіз свідчить, що в межах своїх правомочностей окремі
види права власності на землю не визначені, зокрема: право використання
земельного активу (usus), що встановлює, які способи використання активу
відповідають закону; право одержувати дохід, принесений земельним активом
(usus fructus); право змінювати форму земельного активу та його субстанцію
(abusus);

право

передавати

земельний

актив

іншим

особам

за

взаємоузгодженою ціною, тобто право відчужувати земельний актив. Для
забезпечення рівноправного розвитку форм відносин власності на землю їх
необхідно сертифікувати і законодавчо закріпити у нормативних актах.
Висновки до розділу 2

1.
без

Встановлено, що земельні ресурси є предметом зацікавленості усіх

виключення

прошарків,

груп

і

категорій

населення,

причиною

загальнодержавних, групових (територіальних чи відомчих) і приватних
172

(індивідуальних) взаємних претензій. Виділено групи інтересів, які виникають
у системі еколого-економічного управління функціонуванням відносин прав
власності на землю та інші природні ресурси: соціальні – з приводу
задоволення фізичних, психологічних, інтелектуальних та інших потреб як
сільського, так і міського населення; економічні – щодо товарно-грошових
параметрів земельної власності; екологічні – стосовно ефективного освоєння
земельного ресурсу та природних властивостей.
2.

Здійснено оцінку тенденцій використання земельних ресурсів

України у період 2000–2016 років. Її результати свідчать, що суттєвих змін у
розподілі земель за соціальними та екологічними інтересами не відбулося. У
той же час спостерігаються значні зміни у розподілі земель за економічними
інтересами. Загальна площа землекористування громадян збільшилася на
7103 тис. га, що позитивно вплинуло на розвиток дрібного і середнього
агробізнесу.

Одночасно

за

рахунок

оптимізації

та

реорганізації

землекористування на 1824,9 тис. га зменшилися площі земель юридичних
осіб. Зокрема скоротилися землі сільськогосподарського призначення на 1212,6
тис. га та землі лісового фонду на 657,9 тис. гектарів. Більшість з них перейшли
в користування громадян для ведення селянського господарства, товарного
сільськогосподарського виробництва та іншого підприємництва.
3. Доведено, що стійкий поступальний розвиток економіки українського
суспільства можна забезпечити шляхом створення ефективної системи
управління відносинами прав власності на землю та інші природні ресурси, яка
повинна

передбачати

вдосконалення

окремих

інструментів

управління:

приватизації земель державної та комунальної власності; інституту банкрутства
підприємств

чи

землекористувачів,

антимонопольного

регулювання;

інформаційного забезпечення та прозорості ринку землі; землевпорядного та
містобудівного планування використання земель.
4. Запропоновано розробити та затвердити «Стратегію розвитку відносин
власності на землю та інші природні ресурси в Україні», яка повинна
передбачати: тенденції, закономірності та проблеми їх розвитку; цілі і завдання
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на досягнення яких повинно бути направлено розвиток відносин прав власності
в цілому; пріоритетні напрямки розвитку та способи взаємодії різних форм і
видів прав власності з урахуванням їх економічного і соціального потенціалу;
механізми та інструменти досягнення поставлених цілей і завдань.
5. Встановлено, що відносини власності на землю є багатогранною
категорією,

яка

включає

економічні,

економіко-екологічні,

соціально-

екологічні, правові та політичні відносини, які виникають в суспільстві щодо
землекористування. Виходячи з цього, їх рівноправний розвиток можливий за
належного закріплення у законодавчих актах прав та сертифікованих
правомочностей, які складають правову основу ефективного використання
земельних угідь.
6. Запропоновано концептуальну модель системи форм власності на
землю

та

згруповано

види

прав

у

межах

основних

економічних

правомочностей, зокрема: право використання земельного активу, що
встановлює, які способи його використання відповідають закону; право
одержувати дохід, принесений земельним активом; право змінювати форму
земельного активу та його субстанцію; право передавати земельний актив
іншим особам за взаємоузгодженою ціною, тобто право відчужувати земельний
актив. Встановлено, що визначені види прав за зазначеними економічними
правомочностями необхідно сертифікувати.
Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в
наукових працях [108, 114, 130, 133, 152, 336, 347].
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РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ
ВІДНОСИН ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ
3.1. Оцінка стану законодавчо-нормативного регулювання відносин
прав власності на землю в процесі земельної реформи
Законодавчо нормативне регулювання відносин власності на землю та
інші природні ресурси в процесі земельної реформи направлені на забезпечення
рівноправного функціонування всіх форм власності та господарювання.
Ринкова трансформація земельних відносин, розпочата у 90-х роках минулого
століття, вимагала відповідного її правового забезпечення.
Питання законодавчого забезпечення проведення земельної реформи та
проблеми розвитку земельних відносин ґрунтовно розкриті у працях багатьох
вітчизняних учених [6; 38; 76; 101; 215; 239; 299; 358; 370; 378].
Період реформування земельних відносин поділяють на три етапи:
перший етап 1990-1994 рр., другий – 1994-1999 рр., третій – з 2000 р. до
теперішнього часу. Кожен етап характеризувався прийняттям нормативноправових документів, які спонукали до виконання конкретних завдань у сфері
земельної реформи.
На першому етапі 1990-1994 рр. проведення реформування поряд з
державною формою власності було запроваджено приватну і колективну,
здійснено роздержавлення і приватизацію земель, запроваджено платність
землекористування, організовано фермерські господарства та інші форми
господарювання на селі, розширено площі землекористувань господарств
населення (рис. 3.1). Законодавчо закріплено граничні розміри ділянок, що
надавались громадянам для: ведення селянського (фермерського) господарства
в межах до 50 га ріллі та до 100 га всіх земель; ОПГ – до 2 га; випасання худоби
й сінокосіння – до 1 га; садівництва – до 0,12 га; городництва – до 0,15 га;
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будівництва і обслуговування житлового будинку: у селах – до 0,25 га, селищах
– до 0,15 га, містах – до 0,10 га.
Перший етап земельної реформи, 1990-1994 рр.

Нормативно-правові акти

• Закон України «Про пріоритетність соціального
розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві» від 17.10.1990 р.;
• Постанова ВРУ «Про земельну реформу» від
18.12.1990 р.;
• Земельний кодекс України від 18.12.1990 р.;
• Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища» від 26.06.1991 р.;
• Закон України «Про забезпечення санітарноепідемічного благополуччя населення» від 24 лютого
1991 р.;
• Закон України «Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р.;
• Закон України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28 лютого 1991 р.;
• Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища» від 25 червня 1991 р.;
• Закон України «Про селянське (фермерське)
господарство» від 20 грудня 1991р.;
• Закон України «Про державний кордон»
від 4 листопада 1991 р.;
• Закон України «Про форми власності на землю» від
30.01.1992 р.;
• «Про природно-заповідний фонд України» від 16
червня 1992 р.,
• «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р.,
• «Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня
1992 р.;
• Закон України «Про колективне сільськогосподарське
підприємство» від 14.02.1992 р.;
• Постанова ВРУ «Про прискорення земельної реформи
та приватизацію землі» від 13.03.1992 р. ;
• Закон України «Про плату за землю» від 03.07.1992 р.;
• Декрет КМУ «Про приватизацію земельних ділянок»
від 26.12.1992 р.

Виконані завдання

– запроваджено поряд з
державною приватну і колективну
форми власності на землю;
– здійснено роздержавлення і
приватизацію земель;
– запроваджено платність
землекористування;
– організовано фермерські
господарства та законодавчо
закріплено умови їх функціонування;
– забезпечено діяльність
господарств населення та інших
форм господарювання на селі

Рис. 3.1. Нормативно-правове забезпечення першого етапу земельної
реформи
Джерело: сформовано автором.
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Сформовано землі запасу загальною площею понад 4 млн га, із яких
2,2 млн. га призначалась для створення фермерських господарств. У зазначений
період реформування понад 350 тис. га земель запасу було передано для
ведення фермерського господарства, надано 150 тис. га у володіння й
користування сільськогосподарським кооперативам і підсобним сільським
господарствам, а також громадянам для ведення особистих господарств,
садівництва і городництва. У колективну власність передали 27, 6 млн. га з
видачею користувачам державних актів [265].
Впродовж 1991-1993 рр. було визначено межі місцевих рад і населених
пунктів.
У період 1992-1994 рр. відбувався процес передачі землі у колективну
власність з видачею державних актів.
Також було зафіксовано таку форму власності як довічне успадковане
користування, за якою громадянам або їх об’єднанням земля надавалася у
довічне користування, що успадковувалося шляхом оренди чи продажу або
тільки шляхом оренди. Введено заборону на продаж земель іноземним
фізичним і юридичним особам. Їм дозволили користуватись земельними
ділянками на правах оренди або концесії.
Згодом інститут «довічного успадкованого володіння» було замінено на
інститут «приватної та колективної власності».
Інші нормативні документи уможливили передумови переходу до
ринкової економіки, підвищення життєвого рівня українського народу.
Регулювання земельних відносин націлювалось на створення умов щодо
раціонального використання земель, збереження й відтворення родючості
ґрунтів, поліпшення екологічного стану довкілля та рівноправного розвитку
різних форм господарювання [139].
Було визнано платність за користування землею залежно від їх якості та
місцезнаходження, показників земельного кадастру, бонітету, нормативної
грошової оцінки. Значна увага приділялась охороні земель, урахуванню
екологічних вимог і контролю за їх ефективним використанням.
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Декрет Кабінету Міністрів України «Про приватизацію земельних
ділянок» (26.12.1992 р.) передбачив передачу у приватну власність земельних
ділянок громадянам України, наданих їм для ведення ОПГ, будівництва і
обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні
ділянки), садівництва, дачного та гаражного будівництва. По суті цим Декретом
започатковано приватизацію земель в Україні [204].
Другий етап земельної реформи об’єднує період 1994-1999 рр. (рис. 3.2).
Його пов’язують із прийняттям Указу Президента України «Про невідкладні
заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського
виробництва» (10.11.1994 р.). Впродовж 1994-1996 рр. було завершено
передачу земель з державної форми власності у колективну. У 1995-1996 рр.
створено землі резервного фонду, які склали загальну площу 3,1 млн га або
11,3 % площі pоздеpжавлених земель.
У 1996-1998 рр. понад 6 млн. селян стали власниками земельних
сертифікатів. Середній розмір земельної частки (паю) склав 4 гектари. З них
111,2 тис. осіб або біля 2 % тих, що отримали сертифікати на право на земельні
частки (паї), розпочали самостійне господарювання. Сформовано понад 35 тис.
фермерських

господарств

загальною

площею

1050,9

тис.

га

сільськогосподарських угідь. Для ведення особистого селянського господарства
приватизували свої земельні ділянки понад 80% громадян. До визначальних
кроків другого етапу земельної реформи слід віднести:
-

паювання земель, переданих у колективну власність без виділення

їх у натурі;
-

видача сертифікатів на право власності на земельну частку (пай);

-

виокремлення її в натурі (на місцевості) та видача державного акта

про право приватної власності на земельну ділянку із певними правами
розпорядження без зміни її цільового призначення, проведення грошової оцінки
земель;
-

запровадження інституту оренди сільськогосподарських земель.
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Другий етап земельної реформи, 1994-1999 рр.

Нормативно-правові акти

•
Указ
Президента
України
«Про
невідкладні
заходи
щодо
прискорення
земельної
реформи
у
сфері
сільськогосподарського
виробництва»
від
10.11.1994 р.;
•
Лісовий кодекс України від 21.01.1994р.;
•
Кодекс України про надра від
27.07.1994р.;
•
Водний кодекс України від 06.06.1995 р;
•
Указ Президента України «Про порядок
паювання земель, переданих у колективну
власність
сільськогосподарським
підприємствам і організаціям» від 08.08.1995р.;
•
Указ Президента України «Про суцільну
агрохімічну
паспортизацію
земель
сільськогосподарського
призначення»
від
02.12.1995 р.;
•
Постанова
КМУ
«Про
методику
грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів» від
23.03.1995 р.;
•
Закон
України
«Про
сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня
1997 р.;
•
Указ Президента України «Про захист
прав власників земельних часток (паїв)» від
21.04.1998 р.;
•
Закон України «Про оренду землі» від
21.04.1998 р.;
•
Закон
України
«Про
фіксований
сільськогосподарський податок» від 17 грудня
1998 р.

Виконанні завдання

–
паювання
земель,
переданих у колективну
власність без виділення їх у
натурі;
– видача сертифікатів на
право
власності
на
земельну частку (пай);
– проведення грошової
оцінки земель;
– запровадження інституту
оренди
сільськогосподарських
земель.

Рис. 3.2. Нормативно-правове забезпечення другого етапу земельної
реформи
Джерело: сформовано автором.
Науковцями Інституту аграрної економіки УААН та спеціалістами
Держкомзему України у 1995 р. запропоновано методику нормативної грошової
179

оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення та населених
пунктів, яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від
23.03.1995

р.

На

її

основі

визначено

вартість

розпайованих

земель

сільськогосподарського призначення. Нормативна грошова оцінка стала
застосовуватись для визначення величини орендної плати, оподаткування
сільськогосподарських

підприємств,

врегулювання

фінансово-кредитних

відносин через заставу (іпотеку).
У цей період був виданий Указ Президента України «Про невідкладні
заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського
виробництва» від 10.11.1994 р., який вніс зміни і доповнення до Цивільного
кодексу України щодо реалізації права на земельну частку (пай) та передачі
земельних ділянок (паїв) у спадщину, дарування, міни, купівлі-продажу [271].
Другий

період

земельної

реформи

характеризується

прийняттям

законодавчих актів, спрямованих на збереження родючості ґрунтів. У грудні
1995 року був виданий Указ Президента України «Про суцільну агрохімічну
паспортизацію

земель

сільськогосподарського

призначення».

Ним

обумовлювалось проведення державного контролю за зміною показників
родючості та забруднення ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами,
раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, яку
повинна була провести Українська державна служба моніторингу і якості
продукції (Укргрунтомоніторинг) Міністерства сільського господарства і
продовольства України.
Відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо
прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 03.12.1999 р.
було запропоновано впродовж грудня 1999 – квітня 2000 року провести
реформування колективних сільськогосподарських підприємств на принципах
приватної власності на земельні ділянки і майно шляхом:
–

можливості

вільного

виходу

з

них

членів

колективних

сільськогосподарських підприємств із майновими паями та земельними
частками (паями) та створення на їх основі селянських (фермерських)
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господарств,

приватних

(приватно-орендних)

підприємств,

сільськогосподарських кооперативів, господарських товариств, інших суб’єктів
господарювання, що ґрунтуються на приватній власності;
– введення спрощеної процедури реєстрації договорів оренди земельного
та майнового паїв місцевими органами самоврядування;
– виділення єдиними масивами земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв) в натурі, основною метою чого було спільне використання чи
надання їх в оренду;
– зменшення ціни на виготовлення документів, передбачених для
отримання державного акту на право приватної власності на землю, для осіб в
розмірі не більше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а
також забезпечення впродовж 2000-2002 років виконання необхідних заходів з
підготовки і видачі державних актів на право приватної власності на землю
власникам сертифікатів, які виявили бажання його отримати.
– підтримки розвитку особистих селянських та фермерських господарств
[271].
Указ Президента України «Про основні напрями земельної реформи в
Україні на 2001-2005 роки» від 30.05.2001р. [272] визначив подальші напрями
земельної реформи в Україні та започаткував її третій етап (рис. 3.3). Було
запропоновано

комплекс

організаційних,

правових,

науково-технічних,

фінансових та інших заходів, що мали сприяти прискоренню завершення в
країні земельної реформи, а також забезпечити ефективний механізм
регулювання земельних відносин і державного управління земельними
ресурсами.
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Третій етап, 2000-2019 рр.

Нормативно-правові акти

•
Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо
прискорення реформування аграрного сектора економіки» від
03.12.1999 р. ;
•
Закону України «Про курорти» від 05.10.2000 р.;
•
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.;
•
Указ Президента України «Про основні напрями
земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки» від
30.05.2001 р.;
•
Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р.;
•
Закон України «Про державний контроль за
використанням та охороню земель» від 19.06.2003 р.;
•
Закон України «Про державний земельний кадастр» від
07.07.2011 р.;
•
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності» від
16.06.2013 р.;
•
Закон України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 р.;
•
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо уточнення повноважень
нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення»
від 05.03.2015 р.;
•
Постанова КМУ «Про затвердження Методики
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення від 16.11.2016 р.;
•
Постанова КМУ «Деякі питання удосконалення
управління в сфері використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення державної власності та
розпорядження ними» від 7.06.2017 р.;
•
Розпорядження КМУ «Питання передачі земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності у комунальну власність об’єднаних територіальних
громад» від 31.01.2018 р.;
•
Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р.;
•
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання
колективної власності на землю, удосконалення правил
землекористування у масивах земель сільськогосподарського
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні» від 10.07.2018 р.

Виконанні завдання

– створення умов для
формування і розвитку ринку
земель та його інфраструктури;
– формування автоматизованої
системи державного земельного
кадастру з поступовим її
наповненням відомостями про
земельні ділянки;
– створення публічної
кадастрової карти;
– посилення захисту даних
Державного земельного кадастру
шляхом упровадження
технології Blockchain;
– уведення онлайн-режиму
аукціонів з продажу прав оренди
земель державної власності;
– прийняття стратегії щодо
удосконалення управління
землями державної власності;
– оновлення методики
нормативної грошової оцінки
земель;
– розпочато процес передачі
земель державної власності за
межами населених пунктів у
власність ОТГ.

Рис. 3.3. Нормативно-правове забезпечення третього етапу земельної
реформи
Джерело: сформовано автором.
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Ці заходи сприяли прийняттю 25.10. 2001 р. нового Земельного кодексу
України [34].
Він визначав основні напрями земельної політики держави, які головним
чином були сфокусовані на вирішення існуючих проблем відносин власності на
землю, становленню цивілізованого ринку земель, започаткування іпотечного
кредитування,

забезпечення

охорони

та

державного

контролю

за

використанням земель.
У розвиток Земельного кодексу України було прийнято понад 60
нормативно-правових актів, які були базовими для регулювання земельних
відносин, формування ринку земель як сільськогосподарського, так і
несільськогосподарського призначення. Проте вони не в повній мірі
врегульовували

питання

використання

земель

оздоровчого,

історико-

культурного та рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, питання житлової та
громадської забудови. В деякій мірі воно вирішувалось Цивільним та
Житловим кодексами України, зокрема в частині використання земель як
об’єктів нерухомого майна.
Одним із найважливіших понять, який законодавчо закріплено у
Земельному кодексі України, є визначення поняття власності земельної ділянки
як об’єкта права власності.
У різних нормативних документах визначення даного поняття є різним,
чим створюються певні колізії під час їх прив’язки до земельної ділянки як
первинної одиниці при узаконенні права на той чи інший вид цільового права.
У табл. 3.1 подано характеристику визначення поняття земельної ділянки
у різних нормативних документах.
Кожне визначення характеризує сам об’єкт, його як господарський чи
природний ресурс, але не прив’язує його до первинної одиниці земельної
ділянки, яка у подальшому дозволяє формувати на ній той чи інший ресурс.
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Таблиця 3.1. Нормативно-правове забезпечення визначення поняття
земельна ділянка у різних нормативно-правових документах*
Законодавчі акти Визначення у нормативно-правових документах
Лісовий кодекс
Лісова ділянка – це ділянка лісового фонду України з
України [156]
встановленими межами, відведена згідно цього Кодексу для
здійснення лісового господарства та використання лісових
ресурсів без вилучення її у власника землі чи
землекористувача.
Земельна лісова ділянка – це земельна ділянка лісового фонду
України із встановленими межами, яка виділяється або
вилучається у власника земельної ділянки чи землекористувача
для здійснення лісового господарства або інших суспільних
потреб відповідно до чинного земельного законодавства.
Водний кодекс
Водогосподарська ділянка – це частина річкового басейну, для
України [33]
якої розраховуються водогосподарські баланси, визначаються
ліміти забору води із басейну водного об’єкта та другі
параметри його використання.
Закон про
Землі природно-заповідного фонду – це окремі ділянки суші та
природноводного простору з природними об’єктами та комплексами, що
заповідний фонд мають особливу екологічну, природоохоронну, наукову,
[280]
естетичну, рекреаційну та інші цінності, яким стосовно до
законодавства надано статус об’єктів та територій природнозаповідного фонду.
Землі природно-заповідного фонду України та землі об’єктів і
територій, що мають особливу екологічну, природоохоронну,
наукову, естетичну, рекреаційну та інші цінності та є у
відповідності до статті 6 цього Закону об’єктами комплексної
охорони, відносять до земель природно-заповідного фонду та
іншого
історико-культурного
чи
природоохоронного
призначення.
Кодекс України Надра – це частина земної кори, що розміщена під поверхнею
про надра [136]
суші та під дном водойм і проходить до глибини, доступної для
геологічного освоєння і вивчення.
Цивільний
До нерухомих речей (нерухомість, нерухоме майно) відносять
кодекс України
земельні ділянки, а також об’єкти, розміщені на земельній
[372]
ділянці, перемістити які неможливо без їх знецінення та зміни
призначення.
Джерело: сформовано автором на основі [33, 67, 136, 156, 280, 372].

Зокрема у Лісовому кодексі України дано два визначення: лісова ділянка
та земельна лісова ділянка. Першу дефініцію не можна використати для
узаконення прав на земельні ділянки лісового фонду та внесення їх до системи
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державного земельного кадастру та реєстру речових прав на нерухоме майно.
Друге дозволяє операції із сформованими земельними ділянками лісового
фонду. Інші нормативні документи не дозволяють узаконити державну,
приватну, комунальну чи колективну власність, оскільки в них не визначено
первинний об’єкт власності. Близько 70 % лісового фонду є власністю держави
і на праві постійного користування надані державним лісогосподарським
підприємствам системи Держлісгоспу. Інші ділянки лісового фонду, які
використовувалися колишніми колгоспами, радгоспами та неспеціалізованими
відомствами після їх реформування стали практично безгосподарними, що
негативно впливає як на економічні, так і екологічні відносини, інтереси
суспільства та територіальних громад зокрема. Тому багатофункціональність
лісових ресурсів вимагає виваженого підходу до реформування відносин
власності на них.
Вітчизняне водне законодавство також вимагає значної корекції через
обумовлені трансформаційні зміни, що відбулися в процесі реформування
земельних

відносин.

водогосподарських

Невідповідність

об’єктів

та

типів

інженерної

інфраструктури

землекористувань

нових

форм

господарювання, майнових прав на водогосподарські об’єкти, екологічні
проблеми природокористування вимагають проведення організаційно-правових
заходів

інвентаризації

відповідності

водогосподарських

об’єктів

новим

організаційно-правовим формам господарювання та пошуку механізмів
стимулювання оновлення матеріально-технічної бази.
З огляду на вищенаведене, сьогодні важливим є прийняття низки
законодавчих документів, які б формували якісне та прозоре інформаційне
забезпечення щодо власності на земельні ресурси в системі земельного
кадастру та реєстру речових прав на землю, сприяли розвитку системи
землеустрою
визначення

в

плані

об’єктів

розширення
економічних

землевпорядного
відносин

та

їх

інструментарію

з

еколого-безпечного

використання.
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3.2. Тенденції розвитку економічних та екологічних відносин прав
власності

на

землю

різних

форм

сільськогосподарського

землекористування
Законодавчо-нормативне регулювання земельних відносин докорінно
змінило ситуацію правових відносин у країні, почалася реалізація концепції
плюралізму форм власності та господарювання на землі. Питання, що
стосуються раціонального використання та охорони земель в ході земельної
реформи, відійшли на другий план, що призвело до загострення цих проблем і
погіршення й без того несприятливої ситуації: скорочення продуктивних
земель та зниження їх якості, погіршення екологічної стану тощо. Слід
зауважити,

що

земельні

перетворення,

в

основному,

обмежилися

перерозподілом земель.
Перехід від абсолютно державної власності на земельні угіддя до
приватної і колективної форм власності відбувся у два етапи. Він став головним
змістом розподілу земель стосовно встановлення структури земельної власності
за складом, пропорціями і поєднаннями. Аналізуючи період з 01.11.1990 року
по 01.01.2001 рік, тобто до прийняття нового Земельного кодексу України
(2001р.) спостерігаються суттєві зміни в структурі земельного фонду України за
формами власності (рис. 3.4 та дод. А). З аналізу представлених на рисунку
даних випливає, що до 2001 року домінуючою залишалась державна власність
на земельні угіддя, площа яких зменшилася до 50 %. Зросли площі земель
колективної власності, а також приватної власності, які склали, відповідно,
1,8% та 48,2% від загальної площі країни. Явні структурні зміни відбулися в
1994-1995 роках. Причиною стала передача земель державної власності у
колективну: зменшились площі земель державної власності на 18 838 тис. га
або на 31,2 % та збільшились площі земель колективної власності на
18 401 тис. га, що становило 30,4%. У державній власності залишились всі
земельні угіддя України, окрім переданих у приватну і колективну власність.
Станом на 01.01.2001 рік загальна площа земель приватної власності зросла на
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24 781 тис. га або на 41,0 % в основному завдяки землям колективної власності,
які склали 29 109,2 тис. га або 48,2 % від усіх земель України.

Рис. 3.4. Структура земельного фонду України за формами власності
за період з 01.11.1990 р. по 01.01.2001 р.
Джерело: розроблено за даними форми 2-зем за відповідний рік.

Структура земель приватної власності змінилася незначно. Їх площа
склала 436,8 тис. га або 0,8 %. Це відбулося за рахунок приватизації
громадянами земельних ділянок для будівництва і обслуговування будівель і
споруд (присадибних ділянок), ведення особистого селянського господарства.
Серйозних змін ця категорія власності земель зазнала у 2000 р. Тенденція
змінилася у 2000 році. Практично основна частина продуктивних земель була
передана у приватну власність. Майже 6,5 млн. із 7,2 млн. осіб одержали
державні акти права власності на земельний пай. Внаслідок цього у приватну
власність перейшло 31,0 млн га (51,4 % від усіх земель). У державній власності
залишилось 29,2 млн га (48,5 %), у колективній –72,6 тис. га (0,1%) земель.
Станом на 01.01.2018 року у державній власності перебувало 45,91 %.
До 2018 року суттєвих змін під час перерозподілу земель різних форм
власності не відбулося. Станом на 01.01.2018 року у державні власності
перебувало 45,91%, у приватній власності юридичних та фізичних осіб –
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53,93%, у колективній та комунальній власності менше 0,1 % всіх земель. Зміна
структури земельного фонду за формами власності з 01.01.2001 року по
01.01.2018 рік приведена на рис. 3.5 та в додатку Б.

Рис. 3.5. Структура земельного фонду України за формами власності
за період з 01.01.2001 р. по 01.01.2018 р.
Примітка: інформація надана без тимчасово окупованих територій.
Джерело: розроблено за даними форми 2-зем за відповідний рік.

Аналіз даних, наведених на рис. 3.5 свідчить, що у колективній власності
є незначна площа земель – 40,4 тис. га. В основному це земельні ділянки під
господарськими будівлями і дворами, проектними польовими дорогами,
полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями,
господарськими шляхами і прогонами. Сільськогосподарські угіддя за формами
власності станом на 1.01.2018 р. структурувалися наступним чином: у
приватній формі власності знаходиться 76,3 %, державній – 23,5 %, колективній
– 0,04 %, комунальній – 0,07 % усіх земель.
З 1 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах
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земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та
стимулювання зрошення в Україні» [244], яким суттєво розширено можливості
органів місцевого влади і врегульовано:
-

процес

передачі

земель

колективної

власності

зліквідованих

колективних сільськогосподарських підприємств в комунальну власність;
- визначені правила утримання та збереження полезахисних лісосмуг,
використання польових доріг;
- обмін між власниками та орендарями належними правами користування
земельними ділянками, розташованих у масиві земель сільськогосподарського
призначення, через взаємне укладання між ними угод оренди чи суборенди
відповідних ділянок;
- процес закінчення до 2025 року паювання сільськогосподарських угідь
та обов’язкову передачу несільськогосподарських угідь в комунальну власність.
Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»
від 06.09.2012 р. забезпечило розмежування земель державної та комунальної
власності. Правовий статус земель комунальної власності визначено статтею 83
Земельного кодексу України. Їх площа є незначною і складає біля 1% усіх
земель.
Користування

земельними

ділянками

колективної

власності

нині

регулюється частиною 4 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та п. 7 перехідних положень
Земельного кодексу України.
Поряд із запровадженням різних форм власності під час проведення
земельної реформи сформувалися нові форми господарювання. Розподіл земель
за

формами

власності

та

основними

групами

власників

землі

та

землекористувачів за період 2000-2010 рр., 2010-2016 рр. приведено в табл. 3.2
та 3.3. З аналізу даних таблиць випливає, що за цей період відбулося значне
збільшення земель у недержавних сільськогосподарських підприємствах – на
15430,8 тис. га (з 426,5 тис. га до 15857,3 тис. га). Серед землекористувачів
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найбільше

зростання

угідь

спостерігається

у

сільськогосподарських

кооперативів (на 751,6 тис. га) та сільськогосподарських товариств (на 10447,3
тис. га). Потрібно відмітити зменшення земель громадян, яким було надано
земельні ділянки у власність та користування для здійснення товарного
сільськогосподарського виробництва (на 6491,3 тис. га), ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва (на 16940,1 тис. га) та
збільшення земель, наданих для селянського (фермерського) господарства (на
3528,4 тис. га).
Таблиця 3.2. Тенденції розподілу земель за формами власності в
основних групах власників землі та землекористувачів, 2000-2010 роки
Група власників землі та
землекористувачів
Недержавні
сільськогосподарські підприємства, у
тому числі:
колективні
сільськогосподарські
підприємства
сільськогосподарські
кооперативи
сільськогосподарські
товариства
підсобні сільські
господарства недержавних
підприємств, установ та
організацій
інші
Державні
сільськогосподарські
підприємства
Міжгосподарські
підприємства
Громадяни, яким надані
землі у власність і
користування для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
у тому числі:
селянські
(фермерські)
господарства
ділянки
для
ведення
товарного сільськогосподарського виробництва

Усього
земель
станом на
2010 рік,
тис. га

Форми власності, 2010 р. до 2000 р., ±
державна
приватна
колективна
від земель
від земель
від земель
тис. га відповідної тис. га відповідної тис. га відповідної
групи, %
групи, %
групи, %

426,5

-1065,0

-249,7

16,8

3,9

-1015,2

-238,0

65,7

-468,2

-712,6

-

-

-649,4

-988,4

101,2

27,3

27,0

0,3

0,3

-20,7

-20,5

192,1

-552,2

-287,5

8,7

4,5

-341,7

-177,9

15,9

-43,7

-274,8

2,4

15,1

-

-

51,6

-28,2

-54,7

5,4

10,5

-3,4

-6,6

1148,6

-867,9

-75,6

-

-

-

-

10,3

-4,7

-45,6

-

-

-0,1

-1,0

27253,5

-302,8

-1,1

790,0

2,9

-

-

937,0

-292,7

-31,2

181,0

19,3

-

-

26316,5

-10,1

0,0

609,0

2,3

-

-

Джерело: розраховано за даними форми 2-зем за відповідний рік.
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Таблиця 3.3. Тенденції розподілу земель за формами власності в
основних групах власників землі та землекористувачів, 2010-2016 роки
Усього
Форми власності, 2016 до 2010, ±
земель
державна
приватна
колективна
комунальна
Група власників землі та станом
від земель
від земель
від земель
від земель
землекористувачів
на 2016
тис.
тис.
тис. га відповідної тис. га відповідної
відповідної
відповідної
рік, тис.
га
га
групи, %
групи, %
групи, %
групи, %
га
Недержавні сільськогосподарські
15857,3 -1193,5
-7,5
10,3
0,1
-8,3
-0,1
0,1
0,0
підприємства, у тому
числі:
колективні
сільськогосподарські
92,4 -325,6 -352,4
-16,8
-18,2 -30,1 -32,6
підприємства
сільськогосподарські
852,8 69,3
8,1
1,1
0,1
4,1
0,5
кооперативи
сільськогосподарські
10639,4 107,9
1,0
16,6
0,2
-14,5
-0,1
товариства
підсобні
сільські
господарства
недержавних
55,9 -85,8
-153,5
2,0
3,6
-4,4
-7,9
0,1
0,2
підприємств, установ
та організацій
інші
4216,8 -102,0
-2,4
-1,6
0,0
-18,1
-0,4
Державні
сільськогосподарські
1118,1 1068,2
95,5
-2,4
-0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
підприємства
Міжгосподарські
10,0 -34,9
-349,0
-5,4
-54,0
-1,8
-18,0
підприємства
Громадяни,
яким
надані
землі
у
власність
і
користування
для 20762,2 490,7
2,4
31418,0 151,3
6,5
0,0
0,3
0,0
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
у тому числі:
селянські (фермерські) 4465,4 614,5
13,8
284,4
6,4
-0,1
0,0
господарства
ділянки для ведення
товарного
9376,4 -1800,3 -19,2
-4788,7
-51,1
-6,6
-0,1
сільськогосподарського
виробництва

Джерело: розроблено за даними форми 2-зем за відповідний рік.

Станом на 01.01.2011 року у Державному земельному кадастрі не було
виявлено земель, що перебували у комунальній власності.
За період 2000-2010 рр. зменшилась площа земель державної та
колективної власності у недержавних сільськогосподарських підприємствах на
249,7%, колективних сільськогосподарських підприємств скоротилась на
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712,6% та -988,4 % відповідно, сільськогосподарських товариств – на -552,2%
та -177,9%

відповідно, підсобних сільських

господарств недержавних

підприємств, установ, організацій – на -274,8%, селянських фермерських
господарств, створених на праві державної власності на -31,2 %.
Тенденції зміни площ землекористувань за основними категоріями
господарств подано на рис. 3.6.
39,2

40
35
30
25
20
15
10
5
0

32,9

16,3

15,7

0,0
Сільськогосподарські
підприємства

1,2

4,4

2,6

Фермерські
господарства
1990

2000

2,6

Господарства
населення

2017

Рис. 3.6. Зміна розміру землекористування за категоріями
господарств в Україні, млн. га
Джерело: розроблено за даними форми 2-зем за відповідний рік

Зміни в розподілі сільськогосподарських угідь та ріллі за категоріями
господарств в Україні за період 1990-2017 рр. приведено в табл. 3.4. Зокрема
площі

сільськогосподарських

угідь,

які

були

у

користуванні

сільськогосподарських підприємств, зменшилися втричі і на період 2017 р.
склали 39,2% від їх загальної площі, а площа ріллі становила 46,7 %. Зазначені
показники у фермерських господарств були рівними, відповідно, 10,6 % і
12,6%, а у господарствах населення – 37,9 % і 36,2 %.
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Таблиця 3.4. Розподіл сільськогосподарських угідь та ріллі за категоріями господарств в Україні, тис. га

Рік

Всього
земель

Сільськогосподарські
підприємства
% земель
від
тис. га
загальної
площі

Сільськогосподарські угіддя
1990* 42030,3 39155,5
2000 41829,5 32886,2
2005 41763,8 20085,5
2010 41596,4 16850,3
2015 41525,8 16232,0
2017 41525,8 16290,3
Рілля
1990* 33808,0 31721,4
2000 32669,9 26695,7
2005 32482,2 17823,9
2010 32478,4 15602,8
2015 32525,5 15186,4
2017 32525,5 15200,7

93,2
78,6
48,1
40,5
39,1
39,2

Фермерські господарства
тис. га

0,0
1178,4
3416,9
4014,1
4205,2
4388,6

% земель від
загальної
площі
0,0
2,8
8,2
9,7
10,1
10,6

Господарства населення
тис. га

2565,1
6243,2
13819,3
15690,4
15958,2
15748,7

% земель від
загальної
площі
6,1
14,9
33,1
37,7
38,4
37,9

93,8
0,0
0,0
2086,6
6,2
81,7
1086,9
3,3
4352,8
13,3
54,9
3187,0
9,8
10004,8
30,8
48,0
3819,0
11,8
11508,5
35,4
46,7
4000,3
12,3
11845,8
36,4
46,7
4092,7
12,6
11773,5
36,2
Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру України за відповідний рік.

Інші землекористувачі
тис. га

% земель
від
загальної
площі

309,7
1521,7
4442,1
5041,6
5130,4
5198,2

0,7
3,6
10,6
12,1
12,4
12,3

0,0
534,5
1466,5
1548,1
1463,0
1458,6

0,0
1,6
4,5
4,8
4,5
4,5
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Необхідно зазначити, що спостерігається тенденція до збільшення площ
сільськогосподарських угідь у фермерських господарствах. Станом на
01.01.2000 р. площа цієї категорії земель складала 1,1 млн га, а на початок
2017 р. – 4,4 млн га, тобто збільшилася у чотири рази та склала на 10,6 % від
загальної площі земель. У господарствах населення за цей період площа угідь
збільшилася у 6 разів – з 2,56 млн. га до 15,75 млн.га. У сільськогосподарських
підприємствах спостерігається протилежна картина стосовно змін площ
сільськогосподарських угідь. Вони зменшилися удвічі і у 2017 р. становили
16,3 млн га проти 32,9 млн га у 2000 р.
В останні роки важлива роль у сільськогосподарському виробництві
належить агрохолдингам. Впродовж 2012-2017 років майже усі великі
сільськогосподарські підприємства, які відносяться до цієї групи, збільшили
площі сільськогосподарських угідь, які є в них у користуванні (табл. 3.5).
Таблиця 3.5. Динаміка земельного банку найбільших агрохолдингів
України, тис. га
Роки

±
2017
№
Назва агрохолдингу
до
п/п
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012
у%
1
UkrLandfarming
532
670
670
654
605
605
12,1
2
Кернел груп
369
405
405
390
385
603
38,8
3
Agroprosperis (NCH)
400
400
400
430
430
430
7,0
4
Миронівський хлібопродукт
280
315
320
360
370
370
24,3
5
Астарта-Холдинг
245
245
245
245
250
250
2,0
6
Мрія Агрохолдинг
295
295
320
180
185
180
-63,9
7
Агротон
100
100
151
108
151
151
33,8
8
ІМК
83
120
136
137
137
137
39,4
9
AgroGeneration
52
120
120
120
120
120
56,7
10 Укрпромінвест
50
50
96
122
122
117
57,3
Всього
2406
2720
2863
2746
2755
2963
18,8
Джерело: розраховано на основі даних національного агропорталу «Латифундист»

Як показує динаміка земельного банку найбільших агрохолдингів
України таке зростання за цей період коливається від 2% (Астарта-Холдинг) до
57,3% у (Укрпромінвест). Тільки «Мрія Агрохолдинг» має значні зменшення
площ земель на 115 тис. га або на 63,9 % (з 295 тис. га до 180 тис. га). Потрібно
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відмітити, що відбулося значне збільшення земель впродовж зазначеного
періоду в агрохолдингу Кернел груп – на 234 тис. гектарів.
На початку 2017 року 10 найбільших агрохолдингів України обробляли
близько 3 млн. га сільськогосподарських угідь. Поряд з тим варто зазначити, що
в Україні функціонує 93 сільськогосподарських підприємств, які в користуванні
мають понад 10 тис. га. Для них в останні 5 років характерним ї збільшення
площі землекористування, середній розмір якого складає від 20 до 40 тис.
гектарів [45]. Концентрація сільськогосподарських угідь у агрохолдингах
зумовлена інвестиційною привабливістю аграрного сектора економіки, що
зумовлює

необхідність

правового

регулювання

використання

сільськогосподарських угідь.
Згідно статей 18 і 19 Земельного кодексу України (2001 р.) до земель
України відносять усі землі в межах її території, в тому числі зайняті водними
об’єктами, острови, які за своїм цільовим призначенням поділяються на
категорії (рис. 3.7) [77].
Категорії
земель

а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі житлової та громадської забудови;
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення;
г) землі оздоровчого призначення;
ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
е) землі лісогосподарського призначення;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення (стаття 18).
Рис. 3.7. Категорії земель, визначені Земельним кодексом України
(2001 р.)
Джерело: [77].

195

Тенденції в розподілі земельного фонду за категоріями земель в період
1990–2016 років подано у табл. 3.6. Аналіз наведених в них даних свідчить про
те, що у структурі земельного фонду країни найбільша питому вагу складають
землі сільськогосподарського призначення. У 1990 році цей показник становив
78,4 %, а у 2016 р. – 70,0 %. У 2000 році порівняно з 1990 роком їх площі
зменшились на 13,8 %, а у 2016 році порівняно з 2000 – на 0,5 %. Землі
лісогосподарського призначення у 1990 році склали 10,9 %. У 2000 році їх
площі збільшилась на 13,5 %. Також у 2000 році порівняно з 1990 роком зросли
землі природоохоронного, рекреаційного оздоровчого та історико-культурного
призначення (+102,3 %), водного фонду (+53,8 %) та населених пунктів
(+268,5 %). Зменшилася площа земель промисловості, зв’язку, оборони,
транспорту та іншого призначення (-37,2 %), земель сільськогосподарського
призначення (-13,8 %).
Варто зазначити, що з прийняттям нового Земельного кодексу України у
2001 році відбувся перерозподіл земель, що призвів до того, що у 2016 році
порівняно з 2000 роком зменшилася площа земель сільськогосподарського
призначення на 0,5 %, промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого
призначення – на 18,4 %, земель рекреаційного призначення – на 15,4%,
оздоровчого – на 3,6 %, лісогосподарського призначення – на 0,5 %. У свою
чергу, збільшилися площі земель житлової та громадської забудови – на 5,1 %,
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення – на 18,2 %,
історико-культурного призначення – на 37,5 % та водного фонду – на 0,1 %.
Динаміку

розподілу

земельних

ресурсів

за

функціональним

та

дозволеним їх використанням за формами власності приведено в табл. 3.7.
Наведені в ній дані свідчать, що за період 2010 р. – 2016 р. відбулися
основні зміни в межах форм власності, а саме у земельних ресурсах
сільськогосподарського

функціонального

використання.

Спостерігалося

збільшення земель приватної форми власності на 352 тис. га, а також
комунальної на 49,6 тис. га. У свою чергу зменшились землі державної
власності на 392,8 тис. га й колективної власності – на 8,3 тис. га.
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Таблиця 3.6. Тенденції розподілу земель за категоріями в період 1990–2016 років
1990 р
Категорії земель, груп землевласників та
землекористувачів
Землі
сільськогосподарського
призначення, у т.ч.:
сільськогосподарські угіддя, з них:
рілля
Землі населених пунктів
Землі житлової та громадської забудови
Землі
промисловості,
транспорту,
зв’язку, оборони та іншого призначення
Землі природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного
призначення
Землі природно-заповідного та іншого
природоохоронного призначення,
Землі оздоровчого призначення;
Землі рекреаційного призначення;
Землі
історико-культурного
призначення;
Землі лісогосподарського призначення
Землі водного фонду
Землі запасу
Разом

2000 р.

± 2000 р. до
1990 р.
в % до
тис.
1990
га
року

2001 р.

2016 р.

± 2016 р. до 2001 р.

тис. га

в%

тис. га

в%

тис. га

в % до
2001
року

-13,8

42449,8

70,3

42228,2

70,0

-221,6

-0,5

-283,6
164,9
5178
-

-0,7
0,5
268,5
-

41800,4
32544,1
1483,4

69,3
53,9
2,5

41507,9
32541,3
1559,0

68,8
53,9
2,6

-292,5
-2,8
+76,5

-0,7
0,0
+5,1

2,1

-738,4

-37,2

1455,4

2,4

1187,0

2,0

-268,4

-18,4

414,1

0,7

209,4

102,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2460,6

4,1

2906,8

4,8

+446,2

+18,2

-

-

-

-

-

-

114
32,5

0,2
0,1

109,9
27,5

0,2
0,0

-4,1
-5,0

-3,6
-15,4

-

-

-

-

-

-

38,7

0,1

53,2

0,1

+14,5

+37,5

6591,9
296,4
2053,4
60355,0

10,9
0,5
3,4
100,0

8173,5
456,0
2193,2
60354,8

13,5
7,6
3,6
100,0

1581,6
159,6
139,8
-0,2

24,0
53,8
6,8
0,0

9070,2
3250,2
60354,8

15,0
5,4
100,0

9028,3
3255,0
60354,9

15,0
5,4
100,0

-41,9
+4,8
0,1

-0,5
0,1
0,0

тис. га

в%

тис. га

в%

47294,0

78,4

40763,8

67,5

-6530,2

38705,0
31245,1
1928,3
-

64,1
51,8
3,2
-

38421,4
31410,0
7106,3
-

63,6
52,0
11,8
-

1986,3

3,3

1247,9

204,7

0,3

-

Джерело: розраховано за даними форми 6-зем.
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Таблиця 3.7. Розподілу земельних ресурсів за функціональним та дозволеним їх використанням
за формами власності
№
п/п

Види функціонального та дозволеного
використання

Загальна площа
тис. га

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сільськогосподарська функція
Лісогосподарська функція
Забудовані землі
Водогосподарська функція
Рекреаційна функція
Оздоровча функція
Природоохоронна функція
Разом земель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сільськогосподарська функція
Лісогосподарська функція
Забудовані землі
Водогосподарська функція
Рекреаційна функція
Оздоровча функція
Природоохоронна функція
Разом земель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сільськогосподарська функція
Лісогосподарська функція
Забудовані землі
Водогосподарська функція
Рекреаційна функція
Оздоровча функція
Природоохоронна функція
Разом земель

державна

Форми власності
колективна
приватна
(згідно державних актів)
тис. га
%
тис. га
%

тис. га
%
2010 рік
34930,5 57,9
3074,4
10,5
29613,5
8585,7
14,2
8586,0
29,5
5364,7
8,9
2180,0
7,5
1520,7
256,5
0,4
254,6
0,9
10766,0 17,8 14609,0
50,1
8,3
0,0
6,5
0,0
443,1
0,7
440,7
1,5
60354,8 100,0 29151,2 100,0
31134,2
2016 рік
34991,5 58,0
2820,8
9,8
29931,2
8653,7
14,3
8655,0
30,1
5204,6
8,6
2362,7
8,2
1551,0
255,8
0,4
253,6
0,9
0,4
10777,5 17,9 14199,4
49,4
3,5
8,8
0,0
6,4
0,0
463,0
0,8
460,5
1,6
0,1
60354,9 100,0 28758,4 100,0
31486,2
± 2016 до 2010
61
0,2
-253,6
-8,2
317,7
68
0,8
69
0,8
-160,1
-3,0
182,7
8,4
30,3
-0,7
-0,3
-1
-0,4
0,4
11,5
0,1
-409,6
-2,8
3,5
0,5
6,0
-0,1
-1,5
0
19,9
4,5
19,8
4,5
0,1
0,1
0,0
-392,8
-1,3
352
Джерело: розраховано за даними форми 6-зем.
%

комунальна
тис. га

%

95,1
4,9
100,0

63,4
63,4

100,0
100,0

-

-

95,1
4,9
0,0
0,0
0,0
100,0

55,1
55,1

100,0
100,0

0,3
0,2
47,7
0,4
1,6
49,6

0,6
0,4
96,2
0,8
3,2
100,0

1,1
2,0

-8,3
-8,3

-13,1
-13,1

0,3
0,2
47,7
0,4
1,6
49,6

100
100
100
100
100
100

1,1
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Такий розподіл земельних ресурсів характеризує високу освоєність
землекористування території України. Підтвердженням цього є наведені дані
про структуру сільськогосподарських угідь України у порівнянні з іншими
країнами світу (табл. 3.8). В Україні є найменший відсоток природних
кормових угідь у складі сільськогосподарських угідь і становить 19,9%, тоді як
в інших країнах світу цей показник є в межах 30-40 %.
Таблиця 3.8. Структура сільськогосподарських угідь України та
інших країн світу
У тому числі
Разом с/г
% природних
Країни
угідь, млн
кормових угідь у
рілля,
природні
га
млн га
кормові угіддя складі с/г угідь
Україна
41,3
32,5
7,9
19,9
Австрія
3,5
1,4
2,0
57,1
Білорусь
9,4
5,6
3,1
33,0
Іспанія
30,2
13,7
10,3
34,1
Канада
73,4
45,7
27,9
38,0
Великобританія
17,6
5,7
11,1
63,1
Німеччина
17,1
11,8
5,2
30,4
Польща
18,7
12,6
4,0
21,4
Росія
210,2
122,6
78,0
37,1
Румунія
14,8
9,4
4,8
32,4
США
426,9
173,5
239,2
56,0
Франція
30,3
18,5
11,1
36,6
Швейцарія
1,6
0,4
1,1
68,8
Джерело: [50; 337].

Завдяки роздержавленню та приватизації значно збільшились площі
земель, переданих громадянам для ведення ОПГ, городництва і садівництва, а
також

легалізовано

ведення

громадянами

селянських

(фермерських)

господарств.
Для оцінювання економічної ефективності розподілу (перерозподілу)
земельних угідь за основним цільовим призначенням, було проведено
групування сільськогосподарських підприємств за рівнем використання земель
за урожайністю зернових і зернобобових культур за період 2010-2018 рр. у
порівнянні з 1990 роком (табл. 3.9) та у порівнянні із потенційною (табл. 3.10).
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Таблиця 3.9. Рівень використання земель основними категоріями
господарств за урожайністю зернових та зернобобових у порівнянні з
1990 роком, %
Роки
Категорії
господарств

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Господарство усіх
категорій
76,6 106,0 90,6 115,7 124,5 117,1 131,3 121,1 135,0
Сільськогосподарські
підприємства
78,6 111,7 96,9 124,5 135,3 124,8 142,5 129,9 148,7
у тому числі:
фермерські
господарства
62,4 86,9 69,2 92,9 100,6 95,2 111,7 105,7 117,1
Господарства
населення
71,2 89,7 73,5 91,7 96,6 96,6 101,7 98,6 98,0
Примітка: за 100% прийняти урожайність зернових в Україні у 1990 р. – 35,1 ц/га

2018
до
2010
58,4
70,1

54,7
26,8

Джерело: розраховано за даними Держстатистики України.

Таблиця 3.10. Рівень використання земель основними категоріями
господарств за урожайністю зернових та зернобобових у порівнянні із
потенційною, %
Роки
Категорії господарств

2010

2011

2012

2013 2014

2015 2016

Господарство
усіх
33,6 46,5 39,8 50,8 54,6 51,4
категорій
Сільськогосподарські
34,5 49,0 42,5 54,6 59,4 54,8
підприємства
у тому числі:
фермерські
27,4 38,1 30,4 40,8 44,1 41,8
господарства
Господарства населення 31,3 39,4 32,3 40,3 42,4 42,4
Примітка: за 100% прийняти потенційну урожайність 80 ц/га

2018
до
2017 2018
2010

57,6

53,1

59,3

25,6

62,5

57,0

65,3

30,8

49,0

46,4

51,4

24,0

44,6

43,3

43,0

11,8

Джерело: розраховано за даними Держстатистики України.

Нижче приведено групування за рівнем використання земель за
урожайністю зернових та зернобобових культур (табл. 3.11). За період з 2010
року

до

початку

2018

року

збільшилась

кількість

господарств,

які

характеризувались найвищим рівнем використання земель (урожайність
зернобобових і зернових культур переважає 50,0 ц/га) із 720 до 2907, що є
позитивним моментом. При цьому їх середній розмір змінився із 1010 га до
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2186 га. Разом з тим, відповідно до даних Держстатистики України, рівень
використання земель є найвищим в господарствах розміром до 100 га.
Таблиця 3.11. Групування за рівнем використання земель за
урожайністю зернових та зернобобових культур
Показники
2010 рік
1.
Кількість
підприємств
у % до загальної кількості
2.
Площа,
тис.га
у % до загальної кількості
3.
Середній
розмір, га
2015 рік
1.
Кількість
підприємств
у % до загальної кількості
2.
Площа,
тис.га
у % до загальної кількості
3.
Середній
розмір, га
2018 рік
1.
Кількість
підприємств
у % до загальної кількості
2.
Площа,
тис.га
у % до загальної кількості
3.
Середній
розмір, га
Рівень

до
10,0

Підприємства, урожайність, ц/га
10,1 до 15,1 до 20,1
до 25,1 до 30,1 до 40,1 до
> 50,0
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0

8535

7900

8081

5276

3454

3102

1150

720

38218

22,3

20,7

21,1

13,8

9

8,1

3

1,9

100

592,9 1103,8 1780,7

1869,4

1551,8

2193,2

958,8

727,4

10778

5,5

10,2

16,5

17,3

14,4

20,3

8,9

6,7

100

69

140

220

354

449

707

834

1010

282

2519

3628

5692

4869

4385

5820

3477

4115

34505

7,3

10,5

16,5

14,1

12,7

16,9

10,1

11,9

100

104,3 244,8

588,8

872,6

1129,7

2305,2

1835,5

3542

10622,9

1

2,3

5,5

8,2

10,6

21,7

17,3

33,4

100

41

67

103

179

258

396

528

861

308

-

21788

10164

2907

34859

-

62,5

29,1

8,4

100

-

670,9

3715,0

6353,4 10739,4

-

6,2

34,6

59,2

100

31
366
2186
Дуже низький Низький
Середній Хороший
Джерело: розраховано за даними Держстатистики України.
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Всього

Проведений аналіз рівня використання земель сільськогосподарського
призначення у 1991 р. – 2018 р. за валовою продукцією (рис. 3.8) свідчить про
201

наступне. У 2018 році не було досягнуто рівня 1990 року. Тільки валова
продукція рослинництва в 2011 році перевищила даний показник, отриманий у
1990 році.

Рис. 3.8. Рівень використання земель сільськогосподарського призначення
за валовою продукцією в порівнянні з 1990 р. %
Джерело: побудовано за даними Держстатистики України

Аналіз

рівня

використання

земель

у

різних

за

формами

землекористуваннях в період 2010-2018 років (табл. 3.12) свідчить, що
зниження рівня використання земель відбулося в господарствах населення.
Особливо негативна роль в даній ситуації належить продукції тваринництва,
виробництво якої в даній категорії господарств знизилось на 13,7 %. Найвищий
рівень використання земель спостерігалась у фермерських господарствах, у
яких виробництво валової продукції у 2016 році порівняно з 2011 роком
збільшилось на 224 % (рослинництва – на 334,4 %, тваринництва – на 69,9 %).
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Таблиця 3.12. Валова продукція сільського господарства за основними
групами виробників за період 2010-2018 рр. (у порівняльних цінах 2010
року)

Показники

Сільськогосподарські підприємства
у тому числі:
недержавні
Усіх
сільськогосподарські
державні
категорій
підприємства
сільськогоспогосподарств, всього
дарські
з них фермлн.грн
підприємства,
мерські
всього
всього
господарства

2010 рік
Сільськогосподарська
продукція, у тому 194886,5
числі:
продукція
124554,1
рослинництва
продукція
70332,4
тваринництва

Господарства
населення,
всього

94089,0

1077,0**

44072,2**

11965,8

100797,5

66812,7

767,2**

25676,7**

10840,9

57741,4

27276,3

309,8**

18395,5**

1124,9

43056,1

145119,0 2317,1

142801,9

22101,4

109521,5

113392,6 1842,0

111550,6

20705,3

71659,5

31726,4

31251,3

1396,1

37862,0

2016 рік
Сільськогосподарська
продукція, у тому 254640,5
числі:
продукція
185052,1
рослинництва
продукція
69588,4
тваринництва

475,1

± 2016 р. до 2010 р, %
Сільськогосподарська
продукція, у тому 30,7
числі:
продукція
48,6
рослинництва
продукція
-1,1
тваринництва

54,2

115,1

224,0

84,7

8,7

69,7

140,1

334,4

91,0

24,1

16,3

53,4

69,9

24,1

-12,1

25118,9

111101,6

23619,6

73939,1

1499,3

37162,5

109,9

10,2

117,9

28,1

33,3

-13,7

2018 рік
Сільськогосподарська
продукція, у тому 269408,1
числі:
продукція
198658,1
рослинництва
продукція
70750
тваринництва

158306,5
124719

-

33587,5
± 2018 р. до 2010 р., %

Сільськогосподарська
продукція, у тому 38,2
числі:
продукція
59,5
рослинництва
продукція
0,6
тваринництва

68,3
86,7
23,1

-

** дані за 2011 рік
Джерело: розраховано за даними Держстатистики України.
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Потрібно також відмітити, що у 2018 році валова продукція сільського
господарства усіх категорій господарств у порівнянні з 2010 роком загалом
зросла, зокрема продукції рослинництва – на 59,5 %, продукції тваринництва –
на 0,6 %. Це є свідченням того, що рівень використання земель у зазначений
період покращився.
Тенденції рівня використання земель за урожайністю (табл. 3.13)
показують, що даний показник підвищився у 2005 році порівняно із 2000 роком
на 34 %, а в 2010 році у порівнянні із 2000 роком – на 38,7 %, у 2018 році
порівняно із 2000 роком – на 144,3 %.
Таблиця 3.13. Рівень використання земель сільськогосподарського
призначення за урожайністю зернових в період 2000-2018рр.*

в % до
2010 р.

Вінницька
23,6 27,4 116,1 36,9 156,4 134,7 69,0
292,4
Волинська
19,4 24,1 124,2 24,1 124,2 100,0 42,2
217,5
Дніпропетровська 20,3 28,5 140,4 25,3 124,6 88,8
31,1
153,2
Донецька
18,5 24,7 133,5 24,8 134,1 100,4 23,6
127,6
Житомирська
18,8 20,5 109,0 29,4 156,4 143,4 54,4
289,4
Закарпатська
25,8 37,0 143,4 32,8 127,1 88,6
43,0
166,7
Запорізька
15,5 23,5 151,6 22,7 146,5 96,6
23,4
151,0
Івано-Франківська 21,8 25,8 118,3 29,2 133,9 113,2 50,0
229,4
Київська
24,7 34,2 138,5 33
133,6 96,5
68,5
277,3
Кіровоградська
19,9 29,0 145,7 28,9 145,2 99,7
45,3
227,6
Луганська
11,8 25,4 215,3 19,6 166,1 77,2
28,5
241,5
Львівська
20,1 23,4 116,4 25,8 128,4 110,3 49,0
243,8
Миколаївська
14,7 20,8 141,5 25,1 170,7 120,7 30,8
209,5
Одеська
18
23,4 130,0 25,5 141,7 109,0 36,3
201,7
Полтавська
18,9 31,3 165,6 30,8 163,0 98,4
65,7
347,6
Рівненська
21,1 22,6 107,1 26,6 126,1 117,7 48,1
228,0
Сумська
18,2 21,2 116,5 22,1 121,4 104,2 69,7
383,0
Тернопільська
19,4 23,6 121,6 27,7 142,8 117,4 56,9
293,3
Харківська
18
29,7 165,0 18,7 103,9 63,0
37,7
209,4
Херсонська
17,2 22,1 128,5 22,1 128,5 100,0 31,9
185,5
Хмельницька
23,8 22,2 93,3
31,5 132,4 141,9 67,2
282,4
Черкаська
27,2 33,8 124,3 39,1 143,8 115,7 71,0
261,0
Чернівецька
24,2 31,3 129,3 37,9 156,6 121,1 48,6
200,8
Чернігівська
16
25,8 161,3 25,1 156,9 97,3
68,8
430,0
По Україні**
19,4 26,0 134,0 26,9 138,7 103,5 47,4
244,3
** Україна без врахування територій в зоні АТО*
Джерело: розраховано за даними Держстатистики України

в % до
2005 р.

в % до
2000 р.

ц/га

2018 рік

в % до
2005 рі.

в % до
2000 рі.

2010 рік

ц/га

2000
р.,
ц/га

ц/га

Адміністративнотериторіальні
одиниці

в % до
2000 р.

2005 рік

251,8
175,1
109,1
95,5
265,4
116,2
99,6
193,8
200,3
156,2
112,2
209,4
148,1
155,1
209,9
212,8
328,8
241,1
126,9
144,3
302,7
210,1
155,3
266,7
182,3

187,0
175,1
122,9
95,2
185,0
131,1
103,1
171,2
207,6
156,7
145,4
189,9
122,7
142,4
213,3
180,8
315,4
205,4
201,6
144,3
213,3
181,6
128,2
274,1
176,2
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В розрізі регіонів рівень використання земель за урожайністю не є
однаковим. В цілому по Україні спостерігається його зростання (табл. 3.13).
Тільки в Донецькій області рівень використання земель сільськогосподарського
призначення за урожайністю зернових за період 2000-2018 років спадає, що
пояснюється воєнними діями, що відбуваються на цій території.
Ефективність використання земель у підприємствах різних формам
господарювання за рівнем прибутковості із 2000 року змінюється у позитивну
сторону (рис.3.9). Проте вона залишається низькою в окремих формах
землекористування,

зокрема

у

господарствах

державної

форми

землекористування. Узагальнюючи аналіз рис. 3.9 можна стверджувати, що
рівень

та

ефективність

використання

земель

сільськогосподарського

призначення в результаті проведеного розподілу та перерозподілу угідь за
формами землекористування характеризуються позитивною тенденцію.

Рис. 3.9. Ефективність використання земель у підприємствах різних
формам господарювання за рівнем прибутковості, %
Джерело: доповнено з використанням [352].

Зміни

економічної

ефективності

використання

земель

сільськогосподарського призначення в Україні за доходністю на одиницю
площі приведені в табл. 3.14.
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Таблиця 3.14. Динаміка змін економічної ефективності використання
сільськогосподарських земель в Україні за доходністю на одиницю площі
№
п/п
1

1.1
1.2
1.3
1.4
2

3

Форми
землекористування

за 2010 рік

Недержавні
сільськогосподарські
підприємства, з них:
господарські
товариства
приватні
виробничі
кооперативи
інші
Державні сільськогосподарські
підприємства
Фермерські
господарства

Доходність, грн./га
± 2016 рік до 2010
року
за 2016рік
грн./га
%

4154,4

14896,4

10742

258,6

4627,7

23153,6

18525,9

400,3

3416,3

66186,6

62770,3

1837,4

2608,0

6145,3

3537,3

135,6

3967,7

9074,2

5106,5

128,7

2320,3

3934,7

1614,4

69,6

2568,8

2545,0

-23,8

-0,9

Джерело: розраховано за даними Держстатистики України

Аналіз наведених в ній даних вказує на значне збільшення цього
показника. Чистий дохід (виручка) від реалізації сільськогосподарської
продукції та послуг в 2016 році порівняно до 2010 року зріс у недержавних
сільськогосподарських

підприємствах

на

258,6 %,

у

державних

сільськогосподарських підприємствах – на 69,6, у той час у фермерських
господарствах зменшився на 0,9 %.
Оцінюючи

на

загал

ефективність

використання

земель

сільськогосподарського призначення за формами землекористування можна
стверджувати, що вони характеризуються позитивною тенденцією.
Комплексним узагальнюючим показником, який дозволяє оцінити
економічну ефективність сільськогосподарських земель, на думку А.М. Третяка
є тенденції змін її вартості [352]. Результати її розрахунку за період 1995-2018
років, які з метою більшої достовірності здійснено у доларах США, наведено у
табл. 3.15.
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Таблиця 3.15. Тенденції у вартості орних земель в період 1995-2018 рр.
в Україні
Роки
Одиниці виміру
Вартість
1995 рік
дол./га
2499,4
дол./га
1631,6
2000 рік
% до 1995 року
65,3
дол./га
1830,0
2005 рік
% до 1995 року
73,2
% до 2000 року
112,2
дол./га
1480,0
% до 1995 року
59,2
2010 рік
% до 2000 року
90,7
% до 2005 року
80,9
дол./га
1416,1
% до 1995 року
56,7
2015 рік
% до 2000 року
86,8
% до 2005 року
77,4
% до 2010 року
95,7
дол./га
1098,68
% до 1995 року
44,0
% до 2000 року
67,3
2018 рік
% до 2005 року
60,0
% до 2010 року
74,2
% до 2015 року
77,5
Примітка: за 100 % взято 1995 рік
Джерело: доповнено з використанням [352].

Проведення нормативної грошової оцінки у 2018 році призвела до
зменшення вартості сільськогосподарських угідь на 77,5 %, тоді як у світовій
практиці тенденція протилежна – підвищення вартості. Як показують дані,
наведені в табл. 3.15, вартість орних земель у досліджуваний період загалом не
зросла, а навпаки – знизилася. У 2018 році порівняно з 1995 роком вона складає
44,0 %, із 2000 – 67,3 %, із 2005 – 60,0 %, із 2010 – 74,2 %, із 2015 – 77,5 %.
Таким чином можна стверджувати, що капіталізації землекористування в
доларовому еквіваленті (зростання вартості земельного капіталу) не
відбулося.
Порівняно з іншими країнами вартість земель сільськогосподарського
призначення є найнижчою (рис. 3.10).
207

Україна
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Середня вартість ріллі, тис. доларів США

Рис. 3.10. Вартість земель сільськогосподарського призначення в різних
країнах
Джерело: [327].

Доцільно звернути увагу на той факт, що розподіл земельних ресурсів за
їх господарським використанням не є достатньо обґрунтованим як у
економічному, так і в екологічному відношенні. Підтвердженням цього є те, що
за роки незалежності суттєво не змінилася екологічна незбалансованість
земельного фонду та структура землекористування. В межах регіонів України
оцінка екологічної стабільності землекористування, яку проведено шляхом
розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності (додаток В), свідчить про
наступне. Розраховане значення даного показника на території України є
рівним Кек.ст.=0,40, через що екологічна стабільність землекористування
належить до стабільно нестійкої. У 2016 році даний показник змінювався від
0,71 у Закарпатській області до 0,27 в Кіровоградських та Запорізькій областях.
Варто зазначити, що тільки одну Закарпатську область можна вважати
екологічно стабільною, а шість – середньо стабільними (Чернівецьку,
Львівську, Волинську, Житомирську, Рівненську, Івано-Франківську). Території
всіх інших областей є екологічно нестабільними. Потрібно відмітити, що за
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період 2000-2016 рр. екологічний стан землекористування регіонів в основному
погіршувався, що є негативною тенденцією.
За останні шість років погіршення екологічного стану відбулося в таких
областях, як Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Київська, Одеська.
Оцінка тенденцій розподілу земельних ресурсів за їх екологічною
спрямованістю у 2000 р. та 2016 р. свідчить, що відбулися деякі зміни в
екологізації землекористування (табл. 3.16).
Таблиця 3.16. Оцінка тенденцій розподілу земельних ресурсів України
за їх екологічною спрямованістю
Види
використання
№
земель за їх
п/п
економічною
спрямованістю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Забудовані
землі
Орні землі
Багаторічні
насадження
Сінокоси і
пасовища
Ліси і
чагарники
Під водою і
болота
У стадії
меліоративного
освоєння тощо
Разом

Станом на
01.01.2001 р.

Станом на
01.01.2016 р.

тис. га

тис. га

4544,8

%

7,5

4610,2

%

7,6

±
2016 р.
до 2001
р.,
у%

Коефіцієнт
екологічного
впливу
угіддя на
прилеглі
землі

1,4

1,27

32985,2 54,7

32775,0 54,3

-0,6

0,87

931,9

1,5

892,4

1,5

-4,4

1,47

7909,9

13,1

7840,5

13,0

-0,9

1,71

10413,6 17,3

10633,1 17,6

2,1

2,29

3370,7

5,6

3408,7

5,6

1,1

2,93

198,7

0,3

195,0

0,3

-1,9

1,27

60354,8 100,0 60354,9 100,0

Джерело: розраховано з урахуванням форми 6-зем Держгеокадастру України

Як свідчить величина коефіцієнта екологічного впливу угідь на прилеглі
землі найпозитивніший вплив мають землі під водою і болота (Ке = 2,93) та
ліси і чагарники (Ке = 2,29). Найнегативніший вплив на екологічний стан
землекористування мають орні землі (Ке = 0,87). За досліджуваний період
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відбулося збільшення земель, які мають значний коефіцієнт екологічного
впливу угіддя на прилеглі землі, а саме використання земель лісових та
чагарників – на 2,1 %, забудованих земель – на 1,4 %, під водою і болотом – на
1,1 %,

що

є

позитивною

тенденцією

розподілу

земель

екологічного

спрямування.
Проте екологічний стан землекористування в країні знаходиться в
небезпечній межі, за якою можуть настати непоправні екологічні процеси,
оскільки орні землі складають більшу частину земельних ресурсів (54,3 %).
Недотримання оптимального співвідношення різних категорій земельних угідь,
висока освоєність земельного фонду, розораність сільськогосподарських угідь,
в т.ч. на схилах, спричинили порушення екологічної стійкості агроландшафтів і
зумовили посилення антропогенного навантаження на довкілля. Інтенсивне
використання

земель

сільськогосподарського

призначення

призвело

до

суттєвого погіршення родючості ґрунтів, змін у фізичній структурі ґрунту, їх
переущільнення, зниження водопроникності та аерації. Не дотримання науково
обґрунтованих систем сівозмін, відсутність робіт з агролісомеліорації,
створення полезахисних об’єктів, гідротехнічних протиерозійних споруд,
інтенсивне

сільськогосподарське

використання

земель

призводить

до

виснаження та зниження родючості ґрунтів, погіршення екологічного стану
через зменшення вмісту гумусу та поширення деградації через переущільнення,
втрату фізичної структури ґрунту, зниження водопроникності та аераційної
здатності, підвищення кислотності та інших явищ.
В

останні

роки

недостатньо

задіяними

є

механізми

поєднання

організаційно-економічних заходів щодо економічного стимулювання й
відповідальності в галузі охорони земель, встановлення природоохоронних
обмежень у використанні сільськогосподарських земель. Основні завдання
сьогодення повинні полягати у правовому закріплені вимог щодо охорони
земельних

ресурсів

запровадження

їх

екологічно

еколого-безпечного
орієнтованих

використання

методів

шляхом

агрогосподарювання,

впроваджуючи економічні, соціальні та екологічні обмеження за одночасного
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запровадження всього комплексу стимулів, спрямованих на раціональне
землекористування та санкції за екологічно небезпечне використання земель їх
власниками і землекористувачами.
3.3. Оцінка стану розвитку обігу прав власності на земельні ділянки в
Україні
Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який
тривав біля 20 - ти років, спровокував появу низки механізмів переходу прав на
земельні ділянки.
Про необхідність запровадження ефективних регуляторів із залучення в
ринковий обіг сільськогосподарських земель вказують у своїх дослідженнях
українські науковці. У працях Д.С. Добряка, А.Г. Тихонова, Л.В. Паламарчука,
В.М. Зайця, О.І. Коваліва, А.Г. Мартина, Л.Я. Новаковського, Р.М Ступеня,
А.Я. Сохнича, С.А. Сохнич розглянуто проблеми та завдання трансформації
земельних

відносин

до

ринкових

умов,

інституціональні

особливості

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення, питання
його регулювання тощо [49; 75, 134, 175, 205, 314, 315]. Федоров М.М. зазначає
про роль держави у системі економічного регулювання земельних відносин
через залучення вартості землі до виробничого капіталу всіма суб’єктами
підприємницької діяльності, оренду земельних ділянок і земельних паїв,
запровадження заставних операцій із землею, відчуження права на земельні
ділянки, поступового введення у ринковий обіг земель сільськогосподарського
призначення» [361]. Слушною є думка І.В. Кошкалди та Г.І. Шарого, які
вважають, що через відсутність інституційного розвитку ринку земель введення
землі в повноцінний економічний обіг та капіталізація земельних відносин в
аграрній сфері Україні є неможливими, що призводить до неспроможності
формування інноваційних земельних правовідносин та спричиняє формування
сучасної земельної політики, спрямованої на раціональне використання й
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охорону земель без виваженого і науково обґрунтованого інституціонального
забезпечення земельних відносин в Україні [145].
Економісти-аграрники Ю.О. Лупенко та О.В. Ходаківська [161] дійшли
висновку, що невизначеність функціонування ринку сільськогосподарських
земель призвело до активізації такого інституту, як емфітевзис, і викликало
масові обурення серед фермерів та дрібних землекористувачів.
Найбільш загальним явищем сьогодні є змішаний підхід до проблеми
ефективного розподілу земельних ресурсів, коли абсолютна більшість рішень в
області ринкової економіки приймається, як правило в централізованому
порядку.
В табл. 3.17 показано динаміку загальної кількості для власників і
землекористувачів транзакцій за кварталами в період 2013 – 2017 рр. для
сільськогосподарських та несільськогосподарських земель.
Таблиця 3.17. Транзакції зі зміни кількості власників та користувачів
земельних ділянок в Україні за період 2013 р. – 2 квартал 2017 р.
Кількість власників та користувачів
земель
земель
Рік Квартал
сільськогосподарського
несільськогосподарського
призначення
призначення
1
1603
623
2
4111
949
2013
3
3487
878
4
3248
781
1
48763
711
2
141966
851
2014
3
173485
779
4
208010
858
1
180656
650
2
38085
402
2015
3
354800
51948
4
468142
61680
1
358795
42607
2
386804
51761
2016
3
511091
56412
4
630297
65113
1
430020
44632
2017
2
492437
53802
Джерело: [197].
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Трансакції

зі

зміни

власників на землях сільськогосподарського

призначення коливалися від 1603 у 1 кварталі 2013 до 492 437 у 2 кварталі
2017 року. На землях несільськогосподарського призначення вони змінювалися
від 623 у 1 кварталі 2013 року до 53802 у 4 кварталі 2017 року. Найбільше
операцій трансакцій відбулося у 4 кварталі 2015 року та 4 кварталі 2016 року.
На рис. 3.11 приведена динаміка різного типу кількості транзакцій для
сільськогосподарських земель в Україні в період з 3 кварталу 2015 року по 2
квартал 2017 року [197]. Його аналіз свідчить, що ринок купівлі/продажу був не
дуже активним, значну частку транзакцій за цей період складали спадщина та
оренда.

Рис. 3.11. Динаміка кількості транзакцій різного типу для
сільськогосподарських земель в Україні за період з 3 кварталу 2015 року до
2 кварталу 2017 року
Джерело: [197].

На

рис.

3.12

проаналізовано

кількість

транзакцій

для

несільськогосподарських земель в Україні, яка характеризується певною
строкатістю [197]. В даному випадку слід відзначити спадну тенденцію
транзакцій, пов’язаних з орендою.
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Рис. 3.12. Динаміка кількості транзакцій різного типу для
несільськогосподарських земель по Україні за період з 3 кварталу 2015
року до 2 кварталу 2017 року
Джерело: [197].

В Україні за ІІІ–ІV квартали 2015 року було продано 66 518 ділянок
земель різних категорій (7,1% від усіх транзакцій); з яких 38 % склали
трансакції із землями сільськогосподарського призначення, а 62 % – з
несільськогосподарськими (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Кількість земельних ділянок за категоріями земель, які
відбувся були куплені/продані
Джерело: [197].
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За 4 квартал 2016 року їхня кількість склала 138 097, а за перші два
квартали 2017 року – 66 378 земельних ділянок. При цьому пропорція дещо
змінилася. Частка із сільськогосподарськими землями збільшилася спочатку до
42 %, а потім до 45 %, а з несільськогосподарськими землями, відповідно,
зменшилася до 58 %, а потім до 55 %. Найбільшу кількість земельних ділянок у
2016 році було продано у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях –
відповідно 20,8 %, 5,8 % та 5,5 % від усіх транзакцій купівлі-продажу, а
найменше продали в Чернівецькій, Тернопільській та Луганській областях,
відповідно 2,1%, 1,1 % та 0,9 % (додаток Г) [197].
Серед загальної кількості проданих земельних ділянок переважають землі
несільськогосподарського призначення, що зумовлено мораторієм на купівлюпродаж сільськогосподарських земельних ділянок (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Динаміка площ земель сільськогосподарського
призначення, які брали участь у транзакціях (липень 2015 р. – червень
2017 р.)
Джерело: [197].

Проте середньоквартальний темп свідчить про зростання кількості
проданих ділянок, насамперед сільськогосподарського призначення – серед них
приріст склав 798 ділянки (10%), а серед несільськогосподарського – 281 (5%).
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Також помітні сезонні коливання. У 2016 році на І квартал припадає найменша
кількість транзакцій (-7,4% від середньоквартальної у 2016 році), а найбільша –
на ІV квартал (+4,2%).
Кількість та площа сільськогосподарських земель, з якими відбулися
транзакції у 2016 році в розрізі регіонів України, приведена в додатку Д.
Найбільшу кількість земельних ділянок сільськогосподарського призначення у
2016 році було передано в оренду (843528), в тому числі у Полтавській та
Кіровоградській областях; найменшу – в Львівській та Одеській областях.
Разом

з

тим,

слід

відзначити,

що

ринок

земельних

ділянок

несільськогосподарського призначення так сільськогосподарського, є не досить
активним. За площею несільськогосподарських земельних ділянок їх оборот
складає біля 2,5 %, в тому числі продаж – 0,7 %. Найбільшу питому вагу на
земельному ринку несільськогосподарського призначення складають права
оренди землі – 44,3 %. Оборот земельних ділянок сільськогосподарського
призначення складає всього 23,7 %, в тому числі права оренди – 19,9 %.
Найбільша

питома

вага

на

земельному

ринку

сільськогосподарського

призначення теж відводиться праву оренди землі – 84,2 %.
В табл. 3.18 приведена кількість куплених/проданих за 2016 рік
земельних ділянок за цільовим призначенням, формою власності та типом
поселення (сільські райони і міста).
Із врахуванням даних таблиці подальший аналіз транзакцій їх купівліпродажу земельних ділянок буде здійснюватися для земель приватної форми
власності, які складають 99,5 %.
У 2016 році, серед куплених/проданих 54273 га, пропорція складає 65,5 %
до 34,5 % (відповідно 35554 га та 18719 га ). А от у І та ІІ кварталах 2017 року, в
числі

куплених/проданих

28163

га,

уже

суттєво

переважали

сільськогосподарські земельні ділянки: 79,3 % проти 20,7 % (відповідно 22345
га та 5818 га) [197].
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Таблиця 3.18. Приведені дані купівлі/продажу земельних ділянок за
цільовим призначенням, формою власності та типом поселення у 2016 році
Цільове призначення Сільськогосподарсь
ділянок
кі
Тип поселень райони
міста
Форма власності
Приватна
51654
6036
Державна
506
Комунальна
25
1
Колективна
4
Всього
за
типом
поселень і цільовим 52189
6037
призначенням
Всього за цільовим
58226
призначенням
Всього
138097

Несільськогосподар
ські
райони
міста

Всього за
формою
власності

54787
96
55
33

24881
3
10
6

137358
605
91
43

54971

24900

Х

79871

Х

Джерело: [197].

Дані рис. 3.15 демонструють тренд до зростання загальної площі
земельних ділянок, щодо яких відбулися транзакції із продажу/купівлі, та
фіксують чіткі сезонні коливання.

Рис. 3.15 Динаміка площ земельних ділянок за цільовим
призначенням щодо яких відбувся викуп або купівля/продаж, га
Джерело: [197].
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Серед куплених/проданих найбільшу частку складають земельні ділянки
приватної форми власності – 99,2 % (53 860 га). Державні, комунальні та інші
земельні ділянки купуються/продаються у значно менших масштабах. У 2016
році лише 361 га земельних ділянок державної форми власності, 22 га –
комунальної та 30 га інших земель (рис. 3.16).
53860

60000
50000
40000
30000
20000
10000

361

0
приватна

державна

22

комунальна

30

інші

Рис. 3.16. Площі земельних ділянок за формою власності, які були
куплено/продано у 2016 році, га
Джерело: за даними Держгеокадастру України.

Найбільшу площу несільськогосподарських земельних ділянок було
куплено/продано у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях
(відповідно 14,8 %, 7,8 %, 5,1 % від усіх транзакцій), сільськогосподарських – у
Київській, Харківській та Миколаївській (відповідно 16,5 %, 9,3 %, 6,6 %) [197].
Аналіз інституціональної структури вітчизняного земельного ринку
показує, що на сьогоднішній день чинне законодавство не забезпечує
адекватного регулювання відносин, що виникають з приводу продажу земель
не сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
Більшість населених пунктів Україні керується власними положенням щодо
проведення земельних торгів, закріпленими на місцевому рівні, або ж зовсім
відмовляється від проведення аукціонів. Не сприяє також продажу землі на
конкурентних засадах і відсутність належної інфраструктури земельного ринку
землі, зокрема тривала відсутність достовірних даних державного земельного
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кадастру тощо.
Як

наслідок, кількість угод

купівлі-продажу

земельних

ділянок,

здійснених за рішеннями органів місцевого самоврядування, переважає над
числом проведених земельних торгів. Аналіз продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення в областях України в 2016 р.
(додаток Е) показує, що тут переважає продаж ділянок комунальної власності,
які у переважаючій більшості розташовані в межах населених пунктах.
Для характеристики особливостей ринку продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення нами пропонується розраховувати
коефіцієнт його регіоналізації (Крзп), який визначається відношенням вартості
1 га земельних ділянок в конкретному регіоні до вартості 1 га в Україні за
формулою [349]:

К рзп =
де

Вр
Ву ,

(3.1)

Крзп – коефіцієнт його регіоналізації;
Вр – вартість 1 га земельних ділянок у регіоні;
Ву – вартість 1 га в Україні.
Отримані значення Крзп характеристики регіоналізації ринку земельних

ділянок несільськогосподарського призначення наведено в табл. 3.19.
Розраховані

значення

зазначеного

коефіцієнту

свідчать,

що

він

коливається від 2,72 в Харківській області до 0,28 в Рівненській області, що
вказує на велику контрастність регіональних особливостей ринку земельних
ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної
власності.
Використовуючи коефіцієнт регіоналізації ринку продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення (Крзп) можна визначити індекс
його розвитку (Ірзп) за формулою:

І рзп =
де

К рзп
К урзп

,

(3.2)

Ірзп – індекс розвитку;
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Крзп – коефіцієнт регіоналізації ринку продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення відповідного регіону;
Курзп – найвищий у відповідному регіоні коефіцієнт регіоналізації ринку
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
Таблиця 3.19. Характеристика регіоналізації ринку земельних ділянок
несільськогосподарського призначення державної та комунальної
власності
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Назва області

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Ів.-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Україна

Коефіцієнт
регіоналізації
ринку
земельних
ділянок (Крзп)

Індекс
розвитку
земельного
ринку (Ірзп)

1,56
0,47
1,13
1,18
0,60
0,98
0,60
0,67
0,88
0,56
0,41
1,77
0,62
2,63
1,97
0,28
0,88
0,39
2,72
1,09
0,50
0,58
1,31
0,42
1,00

0,57
0,17
0,41
0,43
0,22
0,36
0,22
0,25
0,32
0,21
0,15
0,65
0,23
0,97
0,72
0,10
0,32
0,14
1
0,40
0,18
0,21
0,48
0,15
0,37

Валова
додана
вартість не
с/г галузей
на 1 га, тис.
грн
16,39
12,37
56,03
37,13
10,53
18,96
25,98
27,95
32,26
10,55
7,68
41,36
15,12
27,25
27,50
13,84
12,29
14,42
36,45
7,64
14,22
17,50
18,23
8,26
28,89

Індекс
валової
доданої
вартості не
с/г галузей
(Івдв. с/г)
0,40
0,30
1,35
0,90
0,25
0,46
0,63
0,68
0,78
0,26
0,19
1,00
0,37
0,66
0,66
0,33
0,30
0,35
0,88
0,18
0,34
0,42
0,44
0,20
0,70

Джерело: розраховано автором.

Порівнюючи індекс розвитку земельного ринку (Ірзп) із індексом валової
доданої вартості в несільськогосподарських галузях (Івдв.не с/г), можна зробити
висновок про їх взаємозалежність. Для цього було розраховано коефіцієнт
кореляції, який дозволить визначити зв’язок між двома індексами (табл. 3.20):
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 ( х − хсер)  ( у − усер)
 ( х − хсер)   ( у − усер)

r=

1

1

2

1

(3.3)

2

1

Таблиця 3.20. Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту кореляції між
індексом розвитку земельного ринку та індексом валової доданої вартості у
несільськогосподарських галузей економіки
Регіон
Харківська
Одеська
Полтавська
Львівська
Полтавська
Вінницька
Чернівецька
Донецька
Дніпропетровська
Херсонська
Закарпатська
Київська
Сумська
Ів.-Франківська
Миколаївська
Житомирська
Запорізька
Черкаська
Кіровоградська
Хмельницька
Волинська
Луганська
Чернігівська
Тернопільська
Рівненська

Індекс
Індекс валової
розвитку доданої вартості
земельного
не с/г галузей
ринку (Ірзп), Х (Івдв.с.г.), У
1
0,88
0,97
0,66
0,72
0,66
0,65
1,00
0,72
0,66
0,57
0,40
0,48
0,44
0,43
0,90
0,41
1,35
0,40
0,18
0,36
0,46
0,32
0,78
0,32
0,44
0,25
0,68
0,23
0,37
0,22
0,25
0,22
0,63
0,21
0,42
0,21
0,26
0,18
0,34
0,17
0,30
0,15
0,19
0,15
0,20
0,14
0,35
0,10
0,33
Хсер=0,38
Усер=0,53

Х-Хсер

(Х(Х-Хсер)*(УУ-Усер (У-Усер)2
Хсер)2
Усер)

0,62
0,59
0,34
0,27
0,34
0,19
0,10
0,05
0,03
0,02
-0,02
-0,06
-0,06
-0,13
-0,15
-0,16
-0,16
-0,17
-0,17
-0,20
-0,21
-0,23
-0,23
-0,24
-0,28
Σ=0,08

0,38
0,35
0,12
0,07
0,12
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,08
Σ=1,57

0,35
0,13
0,13
0,47
0,13
-0,13
-0,09
0,37
0,82
-0,35
-0,07
0,25
-0,09
0,15
-0,16
-0,28
0,10
-0,11
-0,27
-0,19
-0,23
-0,34
-0,33
-0,18
-0,20
Σ=-0,12

0,12
0,02
0,02
0,22
0,02
0,02
0,01
0,14
0,67
0,12
0,00
0,06
0,01
0,02
0,03
0,08
0,01
0,01
0,07
0,04
0,05
0,12
0,11
0,03
0,04
Σ=2,03

0,22
0,08
0,04
0,13
0,04
-0,02
-0,01
0,02
0,02
-0,01
0,00
-0,02
0,01
-0,02
0,02
0,04
-0,02
0,02
0,05
0,04
0,05
0,08
0,08
0,04
0,06
Σ=0,94

Джерело: розраховано автором.

Використовуючи дані табл. 3.20, було визначено коефіцієнт кореляції між
індексом розвитку земельного ринку та індексом валової доданої вартості у
несільськогосподарських галузей економіки:
r=

 ( х − хсер)  ( у − усер)
 ( х − хсер)   ( у − усер)
1

1

2

1

2

= 0,94 : 1,785 = 0,527

1
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Аналізуючи отриманий результат, можемо стверджувати про зв’язок між
індексом розвитку земельного ринку та індексом доданої вартості у
несільськогосподарських галузях економіки.
Площа земель, переданих в оренду за договорами, на початок 2017 р. за
даними Держгеокадастру України становила 16,5 млн га, що склало 60 %
сільськогосподарських угідь, які пройшли розпаювання. Загальна сума
проведених виплат за оренду земельних часток (паїв) згідно з укладеними
договорами, порівняно до попереднього року, зросла на 39 % і становила
18,9 млрд. грн (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Загальна сума виплат згідно з укладеними договорами
оренди за земельні паї в Україні, млрд. грн
Джерело: Джерело: за даними Держгеокадастру України.

Рис. 3.18. Середній розмір орендної плати за земельні ділянки власників
земельних часток (паїв) в розрізі регіонів України, грн/га
Джерело: Джерело: за даними Держгеокадастру України.
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Середній розмір орендної плати в Україні становить 1093,4 грн/га, або
3,6% від їх нормативної грошової оцінки. Даний показник суттєво варіює за
регіонами України – від 533 грн/га у Київській області до 2243 грн/га у
Полтавській області(рис. 3.18).
На рисунку 3.19 представлено розподіл угод оренди земельних ділянок
власників земельних часток (паїв) за строком дії.

Рис. 3.19. Розподіл угод оренди земельних ділянок власників земельних
часток (паїв) за строком дії, % (2001 -2017 рр.)
Джерело: Джерело: за даними Держгеокадастру України.

Слід відмітити, що на розмір орендної плати впливає форма власності на
землю та спосіб її набуття тощо. Залежно від цих факторів орендна плата
коливається

від 940

грн/га за оренду

земель сільськогосподарського

призначення державної власності, набутих поза конкурсом, до 1474 грн/га,
права оренди на які придбано на земельних торгах (аукціонах) (рис. 3.20).
Необхідно зазначити, що орендна плата за земельні ділянки, набута на
безконкурентних засадах, значно поступається (в 1,2 раза) розміру орендних
платежів за земельні ділянки власників земельних часток (паїв) та землі
державної власності, права оренди на які придбано на земельних торгах (в 1,6
рази). Водночас, розмір орендної плати за землі державної власності, набуті
поза конкурсом, відчутно нижчий, а терміни укладених договорів оренди,
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навпаки, більші (54,3 % договорів оренди земель сільськогосподарського
призначення державної власності укладено на строк понад 14 років) (рис. 3.21 ).

Рис. 3.20. Середній розмір орендної плати залежно від форми власності
орендованих угідь та способу її набуття в Україні, грн/га
Джерело: за даними Держгеокадастру України.

Рис. 3.21. Аналіз розподілу договорів оренди земель
сільськогосподарського призначення державної власності за строком дії та
середнім розміром орендної плати у 2017 р., %
Джерело: Джерело: за даними Держгеокадастру України.

Запровадження земельних торгів (аукціонів) стало вагомим зрушенням у
земельній сфері. Нині на них опрацьовано механізм продажу прав оренди
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земель державної власності. У 2017 р. кількість продажів прав оренди земель
сільськогосподарського призначення державної власності становила 1837 од.
загальною площею 42,5 тис. га. В цілому на земельні торги було виставлено
2865 лотів загальною площею 66,0 тис. га, Проте 9,7 % результатів торгів лоти
анульовано у зв’язку з несплатою коштів, або відмовою від укладання договору
оренди. Ще по 26,1 % лотах торги скасовано організатором, або визнано
такими, що не відбулися (табл. 3.21).
Таблиця 3.21. Тенденції проведення земельних торгів з продажу прав
оренди на землі сільськогосподарського призначення державної власності
Показники
Оголошено
проведення
земельних торгів
Частка, %
Продано прав оренди
Частка, %
Результати
торгівлі
анульовано
Частка, %
Торги скасовано або
визнано такими, що
не відбулися
Частка, %

2015
Кількість
лотів, од.

Площа,
тис. га

2016
Кількість
лотів, од.

Площа,
тис. га

2017
Кількість
лотів, од.

Площа,
тис. га

1494

38,6

2557

65

2865

66

100
1134
75,9

100
27,9
72,3

100
1706
66,7

100
42,6
65,5

100
1837
64,1

100
42,5
64,4

96

3,7
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7,6

279

10,1

6,4

9,6

9,1

11,7

9,7

15,3

264

6,7

618

14,8

749

13,4

17,7
17,4
24,2
22,8
26,1
Джерело: за даними Держгеокадастру України.

20,3

За даними Держгеокадастру України середній розмір земельної ділянки,
право оренди на яку продано на земельних торгах, становить 23 га (від 11,5 га у
Черкаській області до 82,0 га – у Житомирській) (рис. 3.22).
Розмір орендної плати у 2017 р. за результатами торгів склав 2793 грн/га.
За результатами земельних торгів річна орендна плата в середньому по Україні
досягла 14,7 % від нормативної грошової оцінки (НГО) за стартової позначки
7,7 % (табл. 3.22).
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Рис. 3.22. Середній розмір земельної ділянки в Україні, право оренди на
яку продано на земельних торгах, га, станом на 2017 р.
Джерело: за даними Держгеокадастру України.

Таблиця 3.22. Динаміка річної орендної плати у середньому по Україні
за результатами земельних торгів
Показники

2015
799,5
4,0

Стартовий розмір орендної плати, грн/га
Стартовий розмір орендної плати, % від НГО
Розмір орендної плати за результатами торгів,
1377,8
грн/га
у т.ч., у відсотках від НГО, %
6,9
Зростання
розміру
орендної
плати
за
72,3
результатами торгів проти стартової ціни, %

Рік
2016
1461,3
6,6

2017
1462,5
7,7

2249,8

2793,4

10,2

14,7

53,9

91,0

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру України.

У розрізі областей України розмір річної орендної плати як відсоток від
нормативної грошової оцінки земель за результатами торгів варіює від 8,3 % у
Харківській до 30,3 % – у Тернопільській областях. Досить високою є орендна
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плата у Київській (26,0 %), Черкаській (24,9 %) та Полтавській (24,7 %)
областях (рис. 3.23).
Тернопільська
Київська
Черкаська
Полтавська
Львівська
Кіровоградська
Чернівецька
Вінницька
Миколаївська
Сумська
Житомирська
Івано-Франківська
Запорізька
Хмельницька
Чернігівська
Одеська
Рівненська
Донецька
Луганська
Волинська
Херсонська
Закарпатська
Дніпропетровська
Харківська
Україна

30,3
26,0
24,9
24,7
22,4
19,4
19,2
18,7
18,6
18,2
16,3
15,8
14,6
13,3
12,1
11,3
11,0
10,8
10,0
9,9
9,4
9,1
8,5
8,3
14,7

Рис. 3.23. Характеристика за результатами торгів ставок річної орендної
плати в розрізі регіонів України, %
Джерело: за даними Держгеокадастру України.

За неповний 2017 рік територіальні органи Держгеокадастру на
земельних торгах реалізували 1565 прав оренди на земельні ділянки, що
перебували у державній власності. Загальна площа таких ділянок, наданих в
оренду, склала 37,3 тис. гектарів. Найбільш активно земельні аукціони
проводилися в Одеській

реалізовано прав оренди на 194 земельні ділянки

площею 4736,9 га, Чернігівській (129 ділянок площею 4 261,1 га) та у
Херсонській (91 ділянка площею 5 131,9 га) областях.
Факторами, що зумовили зростання орендної плати стало підвищення
стартової ціни лота, а також формування конкурентного середовища за ділянки.
Якщо за підсумками 2016 року середня кількість учасників торгів складала 2,3,
то в 2017 році цей показник зріс до 3,1. У результаті надходження до бюджетів
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збільшились до 102 млн. гривень проти 95 млн. гривень за підсумками 2016
року (табл. 3.23).
Таблиця 3.23. Динаміка надходження коштів від продажу права оренди на
земельні ділянки державної власності сільськогосподарського
призначення на земельних торгах протягом 2013-2017 рр.
2013
Розмір річної орендної плати за
4,26
результатами торгів, % від НГО
Надходження
до
місцевих
1,4
бюджетів, млн. грн

2014

2015

2016

2017

5,33

6,92

10,22

14,35

6,5

38,4

95,8

102

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру України.

Характеристику особливостей земельного ринку оренди запропоновано
здійснювати за допомогою коефіцієнту регіоналізації земельного ринку оренди
(Крзо), який визначається відношенням середнього розміру орендної плати за 1
га земельної ділянки власників земельних часток (паїв) конкретного регіону до
середнього значення в Україні:
К рзо =

де

Крзо

Вор

(3.4)
Воу
– коефіцієнт регіоналізації земельного ринку оренди відповідного

регіону;
Вор – середній розмір оренди 1 га земельних ділянок у регіоні;
Воу – середня величина оренди 1 га земельних ділянок в Україні.
Значення коефіцієнту коливається від 2,05 в Полтавській області до 0,49 в
Київській області (табл. 3.24), що вказує на велику контрастність регіональних
особливостей ринку оренди земель сільськогосподарського призначення.
Використовуючи даний коефіцієнт (Крзо) можна визначити індекс розвитку
земельного ринку (Ірзо) за формулою:
І рзо =

де

К рзо

К урзо
Ірзо – індекс розвитку земельного ринку;

,

(3.5)
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Крзо – коефіцієнт регіоналізації земельного ринку оренди відповідного
регіону;
Курзо – середнє значення коефіцієнта регіоналізації земельного ринку
оренди в Україні.
Розраховані значення індексу розвитку земельного ринку права оренди
наведені в табл. 3.24.
Таблиця 3.24. Характеристика регіоналізації земельного ринку права
оренди за середнім розміром орендної плати за земельні ділянки власників
земельних часток (паїв)

№
п/п

Назва області

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Ів.-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Україна

Індекс
розвитку
на
земельному
ринку оренди
(Ірзо)
1,00
0,49
0,91
0,44
0,87
0,42
0,72
0,35
0,96
0,47
0,55
0,27
0,66
0,32
0,84
0,41
0,49
0,24
1,07
0,52
0,76
0,37
1,04
0,50
0,75
0,37
0,80
0,39
2,05
1,00
1,26
0,61
1,20
0,58
0,61
0,30
1,47
0,71
0,70
0,34
1,28
0,62
2,03
0,99
1,02
0,50
0,99
0,48
1,00
0,49
Джерело: розраховано автором.
Коефіцієнт
регіоналізації
земельного
ринку
оренди
(Крзо)

Індекс
Валова
валової
додана
доданої
вартість с/г вартості
на 1 га
с/г
(Івдв. с/г)
9,8
0,92
5,9
0,56
6,4
0,61
3,9
0,37
6,7
0,63
10,6
1,00
5,0
0,47
10,2
0,96
9,6
0,91
7,3
0,69
2,8
0,26
8,0
0,75
6,2
0,59
5,2
0,49
8,7
0,82
7,5
0,71
6,6
0,62
7,6
0,71
7,2
0,68
6,1
0,58
8,5
0,80
8,9
0,84
10,1
0,96
5,6
0,53
6,9
0,65
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Порівнюючи у табл. 3.25 значення індексу розвитку земельного ринку
прав оренди (Ірзо) зі значенням індексу доданої валової вартості в
сільськогосподарських галузях (Івдв. не с/г), на підставі розрахованого можна
зробити висновок про їх взаємозв’язок.
Таблиця 3.25. Розрахунок коефіцієнту кореляції між індексом розвитку
земельного ринку оренди та індексом доданої валової вартості у сільському
господарстві

Регіон

Індекс
розвитку
земельного
ринку
оренди
(Ірзп), Х

Вінницька
Волинська

0,49
0,44

Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Ів.-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

0,42
0,35
0,47
0,27
0,32
0,41
0,24
0,52
0,37
0,50
0,37
0,39
1,00
0,61
0,58
0,30
0,71
0,34
0,62
0,99
0,50
0,48
Хсер
0,49

Індекс
валової
доданої
вартості
с.г.
(Івдв.с.г.),
У
0,92
0,56

ХХсер

(ХХсер)2

0,00

0,0000

-0,05
0,0022
0,61
-0,07
0,0045
0,37
-0,14
0,0188
0,63
-0,02
0,0003
1,00
-0,22
0,0471
0,47
-0,17
0,0279
0,96
-0,08
0,0059
0,91
-0,25
0,0611
0,69
0,03
0,0011
0,26
-0,12
0,0137
0,75
0,01
0,0002
0,59
-0,12
0,0137
0,49
-0,10
0,0094
0,82
0,51
0,2631
0,71
0,12
0,0151
0,62
0,09
0,0086
0,71
-0,19
0,0350
0,68
0,22
0,0497
0,58
-0,15
0,0216
0,80
0,13
0,0177
0,84
0,50
0,2529
0,96
0,01
0,0002
0,53
-0,01
0,0001
= Усер
=
Σ=0,8699
0,69
Джерело: розраховано автором.

У-Усер

(УУсер)2

(ХХсер)
*(УУсер)

0,23

0,0548

0,001

-0,13
-0,08
-0,32
-0,06
0,31
-0,22
0,27
0,22
0,00
-0,43
0,06
-0,10
-0,20
0,13
0,02
-0,07
0,02
-0,01
-0,11
0,11
0,15
0,27
-0,16
Σ=-0,12

0,0158
0,0058
0,0998
0,0031
0,0987
0,0466
0,0752
0,0503
0,0000
0,1813
0,0041
0,0092
0,0384
0,0180
0,0006
0,0043
0,0006
0,0000
0,0112
0,0130
0,0238
0,0752
0,0243
Σ=0,8540

0,006
0,005
0,043
0,001
-0,068
0,036
-0,021
-0,055
0,000
0,050
0,001
0,011
0,019
0,069
0,003
-0,006
-0,005
-0,001
0,016
0,015
0,078
0,004
0,001
Σ=0,201

Для цього їх необхідно підставити у формулу 3.3. і визначити коефіцієнт
кореляції:
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r = 0,201 : 0,8619 = 0,23
Аналізуючи

отримане

значення

коефіцієнту

кореляції

між

досліджуваними показниками бачимо, що зв’язок відсутній. Це закономірно
оскільки величина орендної плати сьогодні регулюється відсотком від
нормативної грошової оцінки, а не від експертної грошової оцінки.

Висновки до розділу 3

1.

З’ясовано, що прийнята законодавча база в Україні визначила весь

комплекс правових, організаційних, фінансових, науково-технічних та інших
заходів, які стали базовими для формування нової системи земельних відносин
і нормативно-правових інститутів. Вони супроводжувалися ліквідацією
державної монополії та встановленням приватної власності на землю,
введенням платності землекористування та інституту земельної оренди.
Завершення земельної реформи та включення землі в ринковий оборот
вимагало прийняття низки законодавчих документів, які б забезпечили
функціонування цивілізованого ринку; повноту відомостей про об’єкти, захист
прав на них; сприяли запровадженню економічних методів і засобів впливу,
стимулів, інструментів й практичних заходів задля забезпечення узгодженої
взаємодії суб’єктів та об’єктів регулювання щодо володіння, користування,
розпорядження та управління земельними ресурсами, що охоплює суто ринкові
регулятори, інститути державного і корпоративного управління.
2.

Встановлено, що станом на 01.01.2018 р. у державній власності

перебувало 45,91 %, приватній – 53,93 %, колективній та комунальній власності
– менше 0,1 % всіх земель. Сільськогосподарські угіддя за формами власності
структурувалися наступним чином: у приватній власності знаходилось
76,3 %, державній – 25,1 %, комунальній – 0,06 та колективній – 0,04 %. У
користуванні

сільськогосподарських

підприємств

було

39,2 %

сільськогосподарських угідь від їх загальної площ, із них 46,7 % ріллі, у
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фермерських господарств відповідно – 10,6 % та 12,6 %, у господарствах
населення – 37,9 % та 36,2 %. Необхідно зазначити, що відбувається поступове
збільшення площ сільськогосподарських угідь фермерських господарств.
Станом на 01.01.2000 р. площа угідь в останніх становила 1,1 млн га, а на
початок 2017 р. уже 4,4 млн га, тобто у чотири рази більше. За цей період у 2,5
рази

збільшилася

площа

угідь

у

господарствах

населення.

У

сільськогосподарських підприємствах за аналізований період вона зменшилася
удвічі і нині становить 16,3 млн га проти 32,9 млн га у 2000 р. Протягом
останніх семи років процеси трансформації земель за формами господарювання
стабілізувалися, з огляду на що суттєвих змін у їх перерозподілі не
відбувається.
3.

Доведено, що розподіл земельних ресурсів за їх господарським

використанням не має достатньої обґрунтованості як з економічної, так і з
екологічної точки зору. За роки незалежності не відбулося суттєвих змін у
структурі землекористування та екологічній збалансованості земельного фонду.
Проведена в межах регіонів України оцінка екологічної стабільності
землекористування засвідчує, що вона є стабільно нестійкою, оскільки
розрахований на території України коефіцієнт екологічної стабільності
становить 0,40. Виявлено посилення процесів деградації ґрунтового покриву,
спричинених порушенням оптимального співвідношення різних категорій
земельних угідь, надмірною освоєністю земельного фонду, розораністю
сільськогосподарських угідь, недотриманням науково-обґрунтованих сівозмін,
дефіцитом внесення органічних добрив та меліорантів, призупиненням заходів
з охорони земель.
4.

З’ясовано, що обіг прав власності характеризується транзакціями

різного типу та певною строкатістю. Значну частку складає спадщина та
оренда, ринок купівлі/продажу був не дуже активним. Для оцінки особливостей
земельного ринку розраховано показник його регіоналізації та розвитку.
5.

Визначено, на підставі розрахованого коефіцієнту кореляції, який

становить 0,527, взаємозв’язок індексу розвитку земельного ринку з індексом
232

доданої вартості в несільськогосподарській галузі. Порівняння індексу розвитку
ринку прав оренди із індексом валової доданої вартості в сільському
господарстві становить 0,23, що вказує на відсутність зв’язку між ними та
вказує на недостатній розвиток цього сегменту ринку. Однією з причин цього є
те, що величина орендної плати сьогодні регулюється відсотком від грошової
оцінки нормативної, а не від експертної.
Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в
наукових працях [102, 115, 117, 121, 122, 349, 425, 450].
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РОЗДІЛ 4
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВВЕДЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВ
НА ЗЕМЛЮ В ЕКОНОМІКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
4.1. Наукові засади формування інституціонального середовища
введення вартості прав на землю в економіку землекористування
Інституційні зміни, які пов’язані з трансформацією форм власності на
землю та майно, розвиток орендних відносин, узаконення похідних прав від
права власності призвели до формування багатьох незалежних суб’єктів
землекористування,

aгрохолдингових

компаній

та

окремих

негативних

наслідків розвитку сільських територій. Ці зміни не в повній мірі враховують
соціо-еколого-економічні

інтереси,

що

формувалися

у

суспільстві

та

зумовлюють необхідність перегляду стандартів, норм, правил узаконення прав
власності, визначення їх вартості та похідних прав від власності. Формування
інституцій повинне бути направлене на законне функціонування прав на землю
та їх вплив на економіку землекористування, аналіз проблем, які виникають у
взаємодії з іншими аспектами життєдіяльності. Інституції впливають на
господарську

діяльність,

визначаючи

структуру

стимулів,

їх

правове

навантаження та величину трансакційних витрат.
Саме поняття «інституціоналізація» прийнято розглядати як «інституції»
системи норм, суспільних звичаїв, що закріплені у вигляді «інститутів» –
законів, організацій, установ [379].
Джон Кемпбел у праці «Інституціональні зміни і глобалізація» зазначає,
що інституції є фундаментом суспільного життя. Вони складаються з
формальних та неформальних правил, механізмів спостереження та примусу до
їх дотримання, а також систем значень, що визначають контекст, в межах якого
корпорації, національні держави, індивіди, профспілки та другі організації
діють і співпрацюють між собою» [398].
Д. Норт зазначає, що інституції – це створені людьми обмеження, які
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структурують взаємодію між ними. Інституції складаються з формальних
обмежень (правил, законів, конституцій), неформальних обмежень (норм
поведінки, угод і добровільно прийнятих кодексів поведінки), а також приписів
примусу до виконання тих та інших. У сукупності за Д. Нортом вони
визначають структуру стимулів суспільства, особливо економіки [433]. За його
термінологією повинен існувати набір інституцій «конституційного» рівня,
який формує «інституціональне середовище» [434]. Вони будуть визначати
допустимі межі дії нових інституцій або кодексів поведінки у суспільстві.
Очевидно, що основні зміни у системі будуть перебігати легше або важче,
залежно від того, як визначені саме ці економічні, політичні й соціальні
інституції вищого порядку. У будь-який момент часу повинен існувати
кінцевий набір інституціональних можливостей й організаційних форм, які
Д. Норт називає «інституціональними угодами» [432], що відповідають
наявним конституційним обмеженням і відомі всій сукупності осіб, які
приймають рішення в даному суспільстві. Точно так само, як й у випадку з
технологічними альтернативами, індивіди, що приймають рішення, будуть порізному сприймати й усвідомлювати доступні їм можливості вибору.
Початковий запас знань одних індивідів буде більше, ніж інших. Кожний може,
якщо вважатиме за потрібне, направити ресурси на вишукування додаткових
опцій з тих, що є в наявній безлічі альтернатив цієї системи, або навіть на
пошуки абсолютно нових.
Дослідження

інституціонального

середовища

(ІС)

в

концепціях

інституціоналістів розвиваються в декількох напрямках. Основні теорії, які
вивчають елементи і зв’язки інституційного середовища, схематично можна
представити таким чином (рис. 4.1).
Теорія суспільного вибору (Дж. Б’юкенен, Г. Талак, М. Олсон,
Р. Толлісон і ін.) вивчає ІС діяльності індивідів і організацій в громадському
секторі та акцентує увагу на втрати, пов’язані з діяльністю держави (економіка
бюрократії, пошук політичної ренти тощо).
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Теорія прав
власності

Теорія суспільного
вибору

Інституціональна економіка

Теорія
контрактів;
теорія
агентів;
теорія
неповних
контрактів

Теорія
трансакційних
витрат

Нова інституціональна економічна теорія

Теорія організації

Інституціональне середовище

Рис. 4.1. Основні теорії, які вивчають елементи і зв’язки
інституціонального середовища
Джерело: сформовано автором.

Економічна теорія трансакційних витрат розглядає вплив ІС на витрати,
викликані укладанням контрактів і функціонуванням інститутів (Р. Коуз,
О. Вільямсон, А. Алчіан, Б. Клейн, Г. Демсец, Барцель). В рамках теорії прав
власності (А. Алчіан, Р. Коуз, Р. Познер, Г. Демсец, Де Олесі, Е. Фуруботн,
С. Пейович і ін.) досліджується ІС діяльності економічних організацій, де
акценти зміщуються на отримання виграшу від чіткої специфікації прав
власності. Теорія контрактів (М. Дженсен, В. Меклінг, Дж. Стігліц, Б. Клейн,
Д. Крепс, Дж. Коммонс, С. Гроссман, О. Харт та ін.) також дозволяє
аналізувати вплив ІС на процеси укладення та виконання контрактів. В цьому
випадку

домінуючими

є

«правила

гри»,

засновані

на

формальних

(конституційних) нормах (конституційне право, адміністративне і майнове
право, різні законодавчі та нормативні акти та ін.) [210].
Теорія організації почала розвиватися завдяки ідеям О. Вільямсона. Проте
сучасні концепції лише частково відносять цей курс виключно до нової
інституціональної економіки. Щоб пояснити поведінку фірм і сталість їх
стратегій в певних умовах «інституційних матриць», дослідниками був
виділений комплекс пізнавальних, бюрократичних, політичних процесів, що
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заважають фірмам вбудовуватися

в існуюче інституційне середовище

(К. Олівер [435], П. Дімаджіо, В. Пауелл [448], Дж. Гамільтон, Н. Біггарт [408]
та ін.). Стратегія фірми є похідною від інституційного середовища і була
пояснена К. Ендрюсом, К. Хофером, К. Бартлетом на прикладі європейських
мультинаціональних компаній. Вони довели, що стратегії поведінки фірми,
збудовані з одним «набором» інституційного середовища, є неефективними
порівняно з більш визначеним набором.
Класики інституціоналізму Т. Веблен [27], Дж. Коммонс [400], У. Мітчел
[190] наголошують на різновекторному характеру досягнення прийнятного
рівня агроекологічної безпеки у системі зав’язків між інституціями суспільноекономічного розвитку.
Т. Веблен розглядає протиріччя між процесом виробництва і бізнесовою
діяльністю в суспільстві як можливість залучення інвестицій для підвищення
інтенсифікації агровиробництва. Максимізація прибутків від бізнесової
компоненти сприяє забезпеченню виробничого процесу, тобто організувати
сировинну,

технічну,

технологічну

компоненти

так,

щоб

підвищити

урожайність та ефективність землекористування [25].
Концепція Дж. Коммонса розглядає правові аспекти взаємодії груп
інституцій, законодавчо-нормативного забезпечення вимог відтворення і
збереження нормального рівня екологічної безпеки та збалансованого
землекористування. Вона обґрунтовує спосіб вирішення конфліктних ситуацій
шляхом закріплення на законодавчому рівні правових норм взаємних обов’язків
і прав між суспільством та державою, між групами суспільства. У. Мітчел
характеризує

важливість

державного

адміністрування

(регулювання)

економіки. Аналізуючи ринкові категорії попиту та пропозиції, їх вплив на ціну
він зазначає про необхідність координації з боку держави.
Процес встановлення інституцій досліджувався також українськими
науковцями. Основні результати проведених ними досліджень висвітлені в
низці праць [40; 56; 59; 88; 203; 294; 334; 362; 381; 390].
Інституціоналізація економічних відносин власності на землю взагалі, і
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земельного капіталу зокрема, на думку А.М. Третяка – поняття комплексне,
системне, об’єднуюче у єдине ціле систему знань про сукупність суспільних
інтересів та відносин, які виникають з приводу розподілу і відновлення
територіально-земельних ресурсів суспільства, сукупність наукових уявлень
про склад і зміст дій, що забезпечують ефективне освоєння та використання
цих ресурсів. Ним зроблено висновок [339], що інституалізація земельного
капіталу – поняття, що поєднує природно-екологічну, соціально-економічну,
техніко-технологічну

та

організаційно-управлінську

(інституціональні)

складові.
Результати оцінки існуючого інституціонального забезпечення системи
земельних відносин та землекористування приведено в додатку Ж. Як показує
аналіз даних, стан інституціонального забезпечення системи земельних
відносин

і

землекористування

в

цілому

в

Україні

та

її

складових

характеризується як недостатньо-задовільний.
Розуміння інституційного середовища передбачає вивчення прав і правил
узаконення тих чи інших відносин власності, визначення їх вартості та їх вплив
на розвиток і дохідність землекористування. Інституціональне середовище
оцінки природних ресурсів та охорони навколишнього середовища повинні
бути симбіозом традиційних інститутів прав власності земельних ділянок,
землекористування та природних ресурсів. Інституції повинні складатися з
організаційних форм підприємництва, з ринкових правил і

норм, з

багатоманітності форм власності, з систем стимулювання та систем органів
управління. Вони утворюють комплекс з регулювання природокористування, в
який входить організація системи використання природних ресурсів і охорони
навколишнього середовища, координація економічної і екологічної політики,
розробка законодавчої бази та певних нормативів і обмежень. Це комплекс в
ринкових умовах повинен включати в себе інституції відносин власності та
похідних прав, диверсифікацію видів господарської діяльності, зміну принципів
діяльності, формування системи обмеження екологічного ризику, оцінку
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власності і похідних від неї прав та інших інституцій, які регулюють обіг цих
прав.
Введення вартості земельних ділянок та прав на них в економіку
землекористування

вимагає

належного

інформаційного

забезпечення

складових, рис. 4.2.
Логічно-змістовна схема інституційного сеедовища введення вартості
земельних ділянок та прав на них в економіку землекористування приведено в
рис. 4.2.

Інституційне середовище введення вартості земельних
ділянок та прав на них в економіку землекористування
1. Інституційне середовище обліку земель, земельних ділянок
та прав на них
2. Інституційне середовище формування та функціонування
системи визначення балансової вартості землекористування

3. Інституційне середовище формування та функціонування
земельної ренти в системі оподаткування землекористування
4. Інституційне середовище управління збитками (шкодою)
землекористування
Рис. 4.2. Логічно-змістовна схема інституційного середовища
введення вартості земельних ділянок та прав на них в економіку
землекористування
Джерело: сформовано автором.

Первинним

в

процесі

виступає

облік

земельних

ресурсів

сільськогосподарськими підприємствами.
Сьогодні у бухгалтерському обліку відповідно до правового статусу землі
виділяють такі групи об’єктів (рис. 4.3).
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Правовий статус
Право власності на
землю

Об’єкт бухгалтерського обліку
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення
Права користування земельними ділянками

Право користування
землею

Право оренди

Рис. 4.3. Об’єкти обліку у сфері землекористування
Джерело: сформовано автором.

Характеристику інституціонального середовища відображення земельної
ділянки у бухгалтерському обліку наведено у Додатку И.
Інформацію про земельні ділянки на правах власності визначає П(С)БО 7
«Основні засоби». Згідно нього (п. 5) земельні ділянки є активом,
зараховуються до складу основних засобів за первісною вартістю (на підставі
правовстановлюючого документа на землю). Тут же виокремлюються окремі
об’єкти обліку – капітальні витрати, призначені для проведення культурнотехнічних заходів з поверхневого покращення земель сільськогосподарського
використання, що не стосуються будівництва, та виконуються за рахунок
капітальних вкладень (іригація, осушення та інше подібне капітальне
поліпшення землі) [259].
Відповідно з п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» право користування
земельною ділянкою відображається у складі нематеріальних активів у групі
«Права користування майном» [236].
Стандарт МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» [231], що набрав чинність з 1 січня
2019 р., дозволяє сформувати єдину модель обліку оренди. Згідно неї будь-яка
оренда визначається на балансовому обліку та у звіті про фінансовий стан
орендатора за умови ідентифікованого активу та контролю використання.
Більшість сільськогосподарських підприємств відображають їх на рахунку 01
«Орендовані необоротні активи» за методологією П(С)БО 14 «Оренда». Не
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задіяні у виробничому процесі підприємства земельні ділянки, які утримуються
підприємством для здачі в оренду чи продажу, формуються в бухгалтерському
обліку як необоротні активи, утримувані для продажу, діяльність яких
припинена на основі П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» та П(С)БО 27
«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [232,
234]. Характеристику земельних ресурсів за національними стандартами
наведено в табл. 4.1.
Таблиця 4.1. Характеристика земельних ресурсів як об’єкт обліку за
національними стандартами
№ Земельна ділянка як об’єкт обліку та права
НП (С)БО
користування
1 Основний
засіб
виробництва, П(С)БО 7 «Основні засоби»
матеріальний актив
П(С)БО
30
«Біологічні
активи»
3 Нематеріальний
актив
–
права П(С)БО 8 «Нематеріальні
користування земельною ділянкою
активи»
4 Об’єкт орендних та інших відносин
П(С)БО 14 «Оренда»
Джерело: сформовано автором на основі [233, 235, 236, 231, 260]

Наведені в табл. 4.1 дані засвідчують, існуюча законодавчо-нормативна
база врегульовує питання обліку земельних ділянок та прав на них як
матеріальних, так і нематеріальних активів.
Проте недостатньо врегульованими є питання кількісного та якісного
обліку земельних ресурсів, які під час використання мають різний режим та
функціональне призначення (сільськогосподарські та несільськогосподарські
угіддя). Зокрема, це стосується ведення обліку земель за ступенем забруднення,
кислотності, еродованості, меліоративного стану, крутизною схилів тощо. В
процесі обліку, необхідно також відображати і обмежувальні правові
характеристики у використанні земельних ділянок (сервітути, територіальні
обмеження, зони обмеженого використання земель). Зазначені характеристики
впливають на балансову вартість землекористування, яке функціонує в
економічних земельних відносинах. Балансова вартість у бухгалтерському
обліку відображається на основі результатів експертної грошової оцінки, яка
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здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку земель», національних
стандартів 1, 2, 4, методики проведення експертної грошової оцінки [183; 255;
256; 257; 258; 275].
Основою економічних відносин виступає земельна рента. Оскільки існує
тісний зв’язок між рентними відносинами і правом власності, то правомірно
розглядати економічні відносини власності на землю як рентні. Зокрема,
І. Буздалов вважає, що «рента є виявом реалізації прав власності на земельну
ділянку, особливим видом отримання власниками доходу, базою рентних
земельних платежів» [20].
Рентні відносин власності на землю були розглянуті О.С. Карнауховою.
На її думку «земельні відносини обов’язково повинні включати відносини, які
пов’язані з достовірним розподіленням результатів виробництва, отриманих за
рахунок використання землі» [95].
Земельна рента в історичному плані розглядалася з точки зору:
– ренти як доходу, отриманим власником землі;
– ренти як плати, що призначається за користування землею у вигляді
орендної плати [72].
В даний час істотне місце у відносинах прав власності на земельні та
природні ресурси займає видове різноманіття ренти, що обумовлено різним
походженням і умовами її формування.
Природна рента пояснюється додатковим доходом від власності на
невідтворювані (наприклад, нафта) або важко відтворювані (наприклад, ліс)
ресурси, що виникає під час їх експлуатації. Оскільки природна рента
формується тільки за ефективного використання природних ресурсів, то
природна рента – це застосовувані людиною багатства, створені природою.
Земельна

рента

–

частина

додаткового

продукту,

створювана

безпосередньо виробниками у сільськогосподарському виробництві, яка
привласнюється власниками земельних угідь. Вона започаткувалась з моменту
появи земельної власності та спричинюється різницею у родючості та
місцерозташуванні земель.
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Під час розгляду рентних відносин у ринковій економіці величезну роль
відіграє аналіз прав власності на земельні, природні ресурси та інституційне
середовище. Первинними під час встановлення системи відносин і правил є
інтереси господарюючих суб’єктів.
У рентних відносинах взаємодіють наступні групи інтересів:
1) інтереси суспільства і держави;
2) інтереси регіонів і центру;
3) інтереси сьогоднішнього і майбутнього поколінь;
4) інтереси чиновників і бізнес-структур у землекористуванні.
Оскільки

перераховані

вище

інтереси

мають,

як

правило,

різноспрямований характер, в системі землекористування виникає маса
протиріч. В усі часи були суперечливими інтереси суспільства і держави з
приводу розподілу земельних ресурсів і доходів від їх використання,
Ключовими підходами до розгляду даних інтересів є, по-перше, аналіз прав
власності, по-друге, правові аспекти регулювання землекористування.
Економічне значення відносин прав власності є очевидним фактом. У
новій інституційній теорії під системою прав власності розуміється безліч
норм, що регулюють доступ до земельних та інших природних ресурсів. Ці
норми встановлюються і захищаються не тільки державою, а й другими
соціальними механізмами – моральними установками, звичаями, релігійними
заповідями тощо.
З погляду суспільства права власності характеризуються як «правила
гри», які узгоджують і впорядковують відносини між окремими агентами. З
погляду індивідуальних агентів вони виступають «пучками правомочностей» на
прийняття рішень з використання конкретного ресурсу. З кожного такого
«пучка» окремі з них можуть виокремлюватись. За таких умов одна частина
правомочностей переходить у користування одній людині, інша – другій і т.д.
Права власності наділені поведінковим значенням: одні дії вони заохочують,
інші, навпаки, придушують (через підвищення витрат або заборони),
впливаючи таким чином на вибір індивідів. Основними елементами «пучка
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прав власності» в економічних відносинах власності виступають:
1) право, яке дозволяє виключити інших агентів із доступу до ресурсу;
2) право дозволу на користування ресурсом;
3) право на отримання від користування ресурсом доходу;
4) право на передачу всіх можливих попередніх правомочностей.
Якщо за ресурсом закріплений ширший набір правомочностей, то його
цінність є вищою. Ще в 1960 році Р. Коуз встановив, що «у разі чіткого
визначення прав власності та нульових трансакційних витрат розташування
ресурсів структура виробництва залишиться незмінною і ефективною за будьяких змін у розподіленні прав власності» [143].
В Україні власність на земельні та природні ресурси закріплена в
Конституції України. Згідно статті 13 земля, її надра, водні та інші природні
ресурси, атмосферне повітря, які перебувають в границях території України,
природні ресурси континентального шельфу, виключно (морська) економічна
зона виступають об’єктами права власності народу України. Від його імені
права власника виконують як органи державної влади, так і органи місцевого
самоврядування

у

встановлених

цією

Конституцією

межах.

Кожному

громадянину, відповідно до закону, дозволено користуватися природними
об’єктами права власності народу. Власність носить зобов’язуючий характер.
Вона не повинна шкодити людині і суспільству. Держава захищає права усіх
суб’єктів права власності та господарювання, які є рівними перед законом.
Створення ефективної системи відносин і прав власності у галузі
земельних відносин є ключовою проблемою, на базі якої можливе вирішення
похідних питань, пов’язаних з удосконаленням механізмів вилучення,
розподілу і перерозподілу земельної ренти. Ця проблема ускладнюється
багатосуб’єктністю самих рентних відносин. До числа суб’єктів, що
претендують на право привласнювати ренту в системі землекористування,
відносяться землекористувач, суспільство і держава. Така багатосуб’єктність
обумовлює і диференціацію форм власності. У такому випадку представляється
необхідним і достатнім поділ прав власності на «пучок правомочностей»:
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– право володіння (визначення власника землі);
–

право

розпорядження

(визначення

суб’єкта

управління

землекористуванням);
– право використання (визначення суб’єкта землекористування);
– право на дохід (визначення суб’єкта присвоєння доходу і тип доходу);
– право на управління землекористуванням.
Відзначимо важливість чіткої специфікації державою прав власності на
землю, що істотно впливає на величину трансакційних витрат в економіці.
Головне завдання держави у сфері землекористування – вироблення такої
структури видів прав власності на землю, що б з її допомогою можна було
максимізувати прибуток під час її експлуатації (мета суспільства в особі
держави – максимізація земельної ренти, мета землекористувача – максимізація
підприємницького доходу – прибутку). В рамках цього завдання держава
повинна створити систему економічних відносин власності на землю, яка б
мінімізувала витрати на специфікацію та захист даних прав.
У ринкових умовах функціонує абсолютна та монопольна ренти,
диференціальна рента І та ІІ роду (рис. 4.4).

Обмеженість
землі

Відмінності в
родючості ґрунтів і
місця розташування
земельних ділянок

Особливості
ціноутворення на
сільськогосподарську
продукцію

Земельна рента

Диференціальна рента І
Абсолютна рента

Диференціальна рента ІІ

Монопольна
рента

Рис. 4.4. Логічно-змістовна схема сутності земельної ренти
Джерело: сформовано автором.

Диференціальна рента є вартісним виразом економії суспільної праці [17].
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Диференціальна рента І – це виділення земель за їх якістю (поділяється на
ренту за місцем розташування та за родючістю земельної ділянки). Причиною
виникнення диференціальної ренти ІІ є послідовні вкладення праці і капіталу в
одну й ту ж саму ділянку землі (передбачає інтенсифікацію способів
землекористування і додаткове вкладення капіталу, направлених на зростання
родючості ґрунтів).
Абсолютна рента – це рента, яку утримують власники землі від орендарів.
Вона не залежить від родючості та місцезнаходження таких земель.
Монопольна рента виступає як додатковий дохід, причиною якого є
перевищення ціни товару, виробленого за сприятливих умов, над його вартістю.
Це уможливлює виробництво рідкісних видів продукції та встановлення
внаслідок цього монопольно високих цін [216].
На рис. 4.5 приведено характеристику умов формування і пропонованого
розподілу земельної ренти.

Земельна рента

Диференціальна рента І

Диференціальна рента ІІ

Природна родючість землі, місце
розташування

Держава

Верховна рада України,
Кабінет Міністрів
України

Земельні поліпшення

Землекористувачі
Територіальні
громади

Мета –
максимілізація земельної ренти

Мета –
максимілізація
підприємницького доходу

Рис. 4.5. Характеристика умов формування земельної ренти
Джерело: сформовано автором.

Враховуючи, що природна родючість землі та місце розташування
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земельної ділянки не створені руками людини, диференціальна рента І повинна
бути надбанням кожної людини. Оскільки диференціальна рента ІІ є похідною
від земельних поліпшень, створюваних конкретними людьми, вона повинна
належати тим, хто її створив як підприємницький дохід. Тільки за таких
принципових підходів до розподілу земельної ренти може бути забезпечене
право українського народу на земельні ресурси і рівний доступ до тих, що
перебувають у суспільній власності. При таких умовах можлива підтримка або
відновлення рівноваги між природою і людиною, забезпечення стійкого
економічного розвитку. Відповідно, базовою основою земельного податку
повинна бути диференціальна рента І, якій належить забезпечувати державні
програми охорони і поліпшення земель.
У такому випадку виникає проблема специфікації земельної ренти в
цілому і диференціальних рент І і ІІ. Нами пропонується наступний підхід до
розрахунку земельної ренти. Для визначення диференціального доходу
застосовується

показник

окупності

затрат

(Оз),

який

характеризує

продуктивність праці в землеробстві і відображає відмінність якості земель за
однакових умов виробництва та різних рівнях затрат у регіональних умовах.
Показник окупності затрат завжди вищий на відносно кращих землях і нижчий
на гірших. На його основі визначається питома вага диференціального доходу у
валовій продукції (d) [353]. Його визначаємо, виходячи із фактичних затрат
(Зф) та вихідного коефіцієнта їх окупності, прийнятого на рівні 1,35 (Озвих.)
(формула 4.1 ). Фактична окупність затрат розраховується як частка верхньої
межі виробництва продукції, встановленої за умовною еталонною урожайністю
показників зернового еквівалента сільськогосподарських культур і середньої
реалізаційної ціни (формула 4.3), та затрат на її одержання (формула 4.2). Отже,
d=

(Oз ф − Озвих )

Озф =

Озф
ВД
Зф

,

ВД = У е  Ц зм ,

,

(4.1)

(4.2)
(4.3)
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де Цзм – закупівельна ціна пшениці у відповідному році згідно із
статистичними даними.
Якщо

прийняти,

що

величина

земельної

ренти

дорівнює

диференціальному доходу, то:

Rз = ВД  d.

(4.4)

Для визначення валового доходу використаємо показник зернового
еквівалента визначеного за основними сільськогосподарськими культурами в
Україні (табл. 4.3 в підрозділі 4.2.).
Визначення валового доходу з 1 га ріллі здійснюємо, виходячи із
наступних показників: урожайність (зернових та зернобобових) = 53,75 ц/га;
середньозважена реалізаційна ціна = 324,3 грн/ц.

ВД = Уе  Ц зм = 53,75  324,3 = 17431,12грн.
Визначаємо затрати на вирощування 53,75 ц/га за фактичних затрат
6512грн/га.
Зф = 53,75 х 6512 / 44,16 = 7926 грн.
Розраховуємо окупність затрат:

Озф =

ВД 17431,12
=
= 2,20.
Зф
7926

Визначаємо питому вагу доходу у валовій продукції:
d=

(OЗ ф − Озвих )
Озф

=

2,20 − 1,35
= 0,38.
2,2

За формулою 4.4 здійснюємо розрахунок величини земельної ренти:

Rз = ВД  d = 17431,12  0,38 = 6623 грн.
Величина земельної ренти І (RзІ) розраховується за формулою:
RзІ = Звих .  Озф  d ,

(4.5)

де Звих визначають за формулою 4.6:

Звих =

ВД вих
1,35

(4.6)

Визначаємо вихідні затрати виходячи із урожайності на гірших землях,
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яка складає 14,4 ц/га (при найнижчому балі бонітету 30). Валовий дохід на
гірших землях складатиме:
ВДвих = 14,4 ц /га * 324,3 грн/га = 4670 грн
ВД вих 4670
Звих =
=
= 3459грн.
1,35
1,35
RзІ = 3459 х 2,2 х 0,38 = 2892 грн., (44 %).
RзІІ = 6623 – 2892 = 3731 грн., (56%).
Земельна

рента

ІІ,

яка

утворюється

за

рахунок

інтенсивності

використаних земель, у 2001 році складала 29 грн/га (47 %), в 2010 році –
1101 грн/га (51 %) , а в 2012 році – 1810 грн/га (54 %) [353]. За нашими
розрахунках на період 2018 року вона становила 3731 грн (56 %). Виходячи із
зазначеного можна стверджувати, що інтенсивність використання земель
незначно підвищується.
В умовах розмитості інституційного середовища механізм формування
земельної ренти став непрозорим, права власності на земельні ресурси –
невизначеними, що створило можливість присвоєння рентних доходів
власниками

капіталу.

Місце

інституційного

вакууму

зайняла

система

неефективних інститутів рентних відносин. Невизначеність прав власності на
землю та інші природні ресурси підтверджується суперечливістю різних
законів (Земельний, Цивільний, Лісовий, Водний кодекси, закони України «Про
господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про
охорону навколишнього природного середовища» та інші).
Земельні та інші природні багатства формують середовище, в якому
ефективнішими стають інститути присвоєння земельної ренти, а не інститути
створення

доданої

вартості.

Якщо

Україна

не

буде

керувати

своїм

інституціональним середовищем, вона просто приречена на привласнювальний
характер господарювання.
В українському обліку рентні доходи не виділяються. Труднощі
специфікації ренти полягають в тому, що вона знаходиться не тільки в різних
доходах, а й у витратах крупних холдингових компаній. Рентний дохід може
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«розчинятися» у цих двох категоріях. Це явище можна назвати дифузією ренти.
Дифузія земельної ренти – це її проникнення та злиття з різними економічними
складовими доходів, наприклад, аграрних компаній, які сформувались в процесі
виробництва, розподілу, обміну та споживання. Рентний дохід в нашій країні
вилучається тільки через оподаткування. Основна мета дифузії ренти – це
заниження бази оподаткування, що дозволяє, наприклад, агрохолдингам,
залишати собі більшу частину рентного доходу (рис. 4.6).
0,4

8,5

15-20

24,8

20-25

56,7

30-35

19,3

Земельний податок:
– державі;
– територіальним
громадам.
Земельна рента:
– власникам земельних
ділянок.

70,3

15-20
10,0
до 2014 р.

10,0
2015-2018 рр.

Надприбуток
– земельна рента від
масштабу землекористування агрохолдингів.

Базовий дохід с.г
підприємства як
основного землекористувача.

2020-2025 рр.
Нова
політика

Рис. 4.6. Розподіл доходу від землекористування та земельної ренти (%)
Джерело: [70].

Стан, який склався із розподілом земельної ренти вимагає здійснення
інституціональних (законодавчо-нормативних і організаційно-управлінських)
змін в оподаткуванні землекористування та в підходах до нормативної
грошової оцінки земель, яка є базовою основою визначення розміру земельного
податку. Нами пропонується здійснювати нарахування земельного податку із
розміру вартості землекористування за земельною рентою І та здійснювати
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розподіл надходжень від земельного податку в такому порядку: державі –
надходження із оподаткування землекористування державної власності та із
землекористування приватної власності – 30 %; територіальним громадам –
надходження із оподаткування землекористування комунальної власності та із
землекористування приватної власності – 70 %. Земельна рента ІІ залишається в
землекористувачів на заходи щодо здійснення земельних поліпшень.
Розглянемо механізми дифузії земельної ренти.
Механізм 1. Створення витратних структур. Розподіл між декількома
юридичними особами функцій з виробництва, переробки та реалізації продукції
досить часто носить штучний характер і здійснюється в рамках єдиного
виробничого комплексу.
У результаті такого розподілу група організацій, що беруть участь у
такому ланцюжку, в сумі сплачує податку менше, ніж одна організація, яка
замикає на собі виробничий постачальницько-збутовий цикл. Земельна рента в
такому разі не переходить до держави, а проникає в доходи цих компаній.
Механізм 2. Трансферне ціноутворення. В даний час під час визначення
податкової бази та обчислення податкових платежів до бюджетів великі
компанії (корпорації) стали широко застосовувати внутрішньокорпоративні
ціни, що в свою чергу призводить, до зниження рівня очікуваних державою
податкових надходжень до бюджетів України і, відповідно, до зникнення ренти.
Використання внутрішньо корпоративних цін полягає у заниженні ціни
по відношенню до ринкової ціни на аналогічний товар. В подальшому
проводиться

значне

збільшення

первісної

ціни

товару

за

рахунок

багаторазового перепродажу на шляху від реального виробника до організаціїекспортера. Збільшення собівартості товару та заниження оподатковуваного
прибутку дозволяє агрохолдингам в кінцевому підсумку уникати сплати
податків до бюджетів, тим самим знижуючи і величину податкового потенціалу
галузі. Спрощена схема поглинання ренти під час застосування внутрішньо
корпоративних цін виглядає так, як це показано на логічно-змістовій
схемі (рис. 4.7).
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Агрохолдингова
компанія –
крупний платник
податку

Організація, що
зареєстрована в
офшорній зоні

Дочірня
компанія

Рис. 4.7. Логічно-змістовна схема поглинання ренти через офшорні зони
Джерело: сформовано автором.

У даній схемі дочірня компанія великого платника податків продає
сировину або товар за заниженою ціною організації, зареєстрованої в офшорній
зоні, яка потім перепродує сировину (товар) самої компанії в кілька разів
дорожче. Це дозволяє дочірній компанії великого платника податків знизити
виручку від реалізації продукції, а компанії – завищити собівартість цієї ж
продукції.
Механізм 3. Зарплатний механізм. В агрохолдингових компаніях досить
поширені необґрунтовані виробничою необхідністю витрати виробництва.
Подібна ситуація в економічній теорії отримала назву X – неефективність.
Подібні витрати збільшують собівартість продукції, внаслідок чого знижується
дохід і, відповідно, величина рентного платежу. На величину приватизованої
ренти значно впливає фонд зарплати. Наприклад, в агрохолдингах середня
заробітна плата зростає вищими темпами, ніж в середньому по сільському
господарству.
Рентоорієнтована поведінка (rent-seeking) – це бажання індивідів
покращити своє власне багатство через внесення негативного внеску в прозоре
багатство суспільства. Це характеризує те, що деяка частина ресурсів буде
спрямована не на продуктивні цілі, а на зміну структури прав власності на
благо даної групи для одержання нею надлишку у виді ренти. За таких умов
суспільство несе збитки двох видів: втрат через запровадження неефективних
прав власності та зменшення обсягів виробництва внаслідок непродуктивних
витрат коштів (ці ресурси спрямоватимуться на одержання ренти). В багатьох
випадках ці витрати є вищими, ніж величина можливої ренти. Головну ідею
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поняття рентоорієнтованої поведінки можна охарактеризувати за допомогою
графіку, зображеного на рис. 4.8.
D

Р´
Р

Р
D
Q´

Q

Рис. 4.8. Характеристика рентоорієнтованої поведінки
Джерело: [87].

На горизонтальній осі показано кількість товару, на вертикальній – його
вартість. В умовах конкурентного середовища лінія РР – це витрати, а
одночасно і вартість. Лінія DD – це величина попиту. За ціною Р можна
продати товар Q. За умов монополії обсяг проданого товару буде Q’, а його ціна
буде

становити

Р’.

Відповідно,

за

традиційною

теорією

монополії

заштрихований трикутник показує надлишок товару споживача, який не
вироблений і не куплений (між Q і Q’).
Заштрихований

прямокутник

переважно

розглядають

як

перерозподілення від споживача до монополіста, що називається монопольним
прибутком. Проте вважається, що споживачі та монополісти є членами одного
суспільства, тому чистих соціальних втрат від монополії немає. Припускають,
що монополія утворюється без будь-яких витрат, хоча в реальному житті під
час створення монополії використовуються значні ресурси.
Рентоорієнтована

поведінка

викликає

протидію

(rent-avoidance)

непродуктивним витрачанням ресурсів. Припустимо, А витрачає 50 доларів на
лобіювання закону. Наслідком цього буде зміна прав власності, яка призведе до
втрат 100 дол., а В, у свою чергу, витрачає 50 доларів, лобіюючи проти цього
закону. Незалежно від результату одна зі сторін в результаті свого лобіювання
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виграє 50 доларів, але суспільство втратить при цьому 100 доларів. Коли ми
говоримо про рентоорієнтовану поведінку, то мова необов’язково йде про
монополії. Це, наприклад, може стосуватися встановленню мінімальної або
максимальної ціни, обмеження імпорту чи введення податку. В кожному
випадку проходить перерозподіл прав власності, що приносить вигоду певній
групі людей [87].
З

огляду

на

вищезазначене

вникає

необхідність

удосконалення

інституціонального середовища відносин власності, яке повинно виступати
цементуючим та формуючим базисом у національній економіці. Його складові
інституції відображено на рис. 4.9.
Інституціональне середовище системи відносин прав власності

Законодавчонормативна база
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Конституція України,
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приватна, колективна

Фінансово-економічне
середовище

Верховна рада
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Міністрів України,
профільні
міністерства,
державні комітети,
агентства та служби,
регіональні органи
виконавчої влади та
територіальні
громади
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Система відносин прав власності на землю та інші
природні ресурси
Організаційно-правові форми землекористування

Рис. 4.9. Інституціональне середовище системи відносин прав власності
Джерело: сформовано автором.

254

Інституціональне середовище з регулювання економічних та екологічних
відносин прав власності необхідно формувати на основі існуючих інститутів
економічного, соціального та екологічного спрямування, а моделювання
вирішення поставлених завдань здійснювати через інституції, які забезпечать
покращення заходів з регулювання земельних відносин, використання,
володіння, розпорядження, охорони та відтворення земельних ресурсів.
Виходячи

із

загального

інституціонального

середовища

можна

стверджувати, що введення об’єктів земельної власності в економіку країни
вимагає удосконалення фінансово-економічних механізмів, зокрема: земельної
ренти; оподаткування землекористування; здійснення орендних платежів;
регулювання земельних відносин; обігу земельних ділянок та прав на них;
іпотеки (застави) землекористування; здійснення економічного стимулювання
землекористування тощо.

4.2. Методологічні підходи до оцінки вартості права управління
землекористуванням та його ефективності
Інноваційні перетворення в економіці, інтеграція економіки України в
світові ринки і формування нових економічних відносин вимагають розробки
нових моделей відносин права управління і критеріїв оцінки його ефективності.
Однією з сучасних концепцій оцінки акціонерної вартості стало
вимірювання приросту вартості і застосування вартісного підходу до керування
підприємством. Серед лідерів цього підходу виступає оціночна фірма Stern
Stewart, яка досить активно впроваджує в методику оцінки компаній
розроблений нею показник – економічну додану вартість (ЕДВ) [82].
Управління вартістю компанії (Value based method, VBM) є комплексним
процесом, в основі якого лежать принцип економічного прибутку і спеціальна
фінансова модель, що дозволяє приймати грамотні оперативні, виробничі та
стратегічні рішення. Таким чином, у ході управління вартістю підприємства
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розглядається сукупність як управлінських, фінансових, так і ринкових
чинників.
Розвиток вартісних моделей відбувався одночасно з удосконаленням
систем управління і планування, розвитком інформаційних технологій. В основі
вартісного підходу до управління ефективністю роботи підприємства лежить
менеджмент на основі такого інтегрованого фінансового показника, як вартість
підприємства (в нашому дослідженні землекористування підприємства).
Ключовими моментами у застосуванні вартісного підходу є оцінка, визначення
і контроль за зміною вартості підприємства, тоді як традиційні методи оцінки
бізнесу переважно забезпечують лише точковий в часі результат і не
припускають безперервного моніторингу поточної ситуації.
Особливо необхідно підкреслити такі напрямки аналізу підходів до
оцінки, як врахування ризику, прибутковості і можливості вивчення фінансових
рішень, а також область застосування кожного з підходів. Внаслідок
збільшення швидкості впровадження інновацій, розвитку фондового ринку,
науково-технічного

прогресу

і

підприємництва,

прагнення

менеджерів

компаній дотримуватися своїх інтересів закордонні підприємства починають
оцінювати ефективність свого функціонування на підставі ринкової вартості,
яка виступає як критерій, що враховує вимоги всіх зацікавлених сторін, а також
нестабільність зовнішнього середовища. Інакше кажучи, в наші дні головною
метою стає максимізація ринкової вартості підприємства (в нашому випадку
землекористування підприємства) [2, 19, 375, 376].
В процесі оцінення важливим є відбір факторів формування вартості
землекористування та способів вивчення механізму їх впливу на динаміку його
вартості в умовах нестабільного зовнішнього середовища, що знаходиться під
впливом інноваційних процесів.
Вирішити означену проблему можна моделюванням процесу формування
ринкової вартості організації з урахуванням змін факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища. У зв’язку з цим можна стверджувати про
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необхідність здійснення комплексних рішень як в теоретичному, так і в
практичному плані.
Особливу увагу необхідно звернути на рівень інноваційного розвитку та
його вплив на вартість землекористування, що передбачає розширення
існуючих і розробку нових підходів до оцінки ефективності інноваційної
роботи землекористувача і критеріїв оцінки землекористування.
Виділимо

аргументи,

що

дозволяють

використовувати

вартість

землекористування як одного з головних чинників підвищення рівня його
інноваційного розвитку.
1. Оцінка вартості землекористування дозволяє привести у відповідність
такі цільові функції, як ризик і прибутковість, тобто дозволяє комплексно
оцінити результативність прийнятих управлінських рішень.
2. Вартість може бути визначена для всіх землекористувань.
3. Критерій вартості землекористування орієнтований на стратегічні цілі
бізнесу. Максимізація вартості, тобто збільшення прибутковості і зниження
ризику, передбачає орієнтацію на потреби клієнтів, що сприяє підвищенню
конкурентоспроможності

землекористування

і

стійкості

інноваційного

розвитку.
4. Вартість землекористування є універсальним критерієм під час
визначення власниками структури видів прав у власності, особливо права
управління. Як

відомо, фінансовий ринок реагує на зміни

землекористування

швидше,

ніж

на

зміни

прибутку,

тобто

вартості
вартість

найоб’єктивніше відображає інтереси власників землі.
5. Використання вартості як цільової функції управління інноваційним
розвитком сприяє зниженню конфліктності інтересів учасників земельних
відносин та територіальних громад щодо надходження місцевих бюджетів.
На сьогоднішній день найпоширенішою концепцією в рамках вартісного
підходу є концепція економічної доданої вартості (ЕДВ), розроблена
Д. Стерном і Б. Стюартом [62]. У цьому випадку зростання ефективності
розуміється як перевищення рентабельності використовуваного капіталу над
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витратами на його залучення. Як результат впровадження системи управління
на підставі показника ЕДВ виділяються наступні так звані 4М, що
представляють собою пріоритетні напрямки використання моделі.
1. Вимірювання (Measurement). Пропонована система оцінки діяльності
компанії найбільш точно виражає фактичну прибутковість компанії.
2. Система управління (Management system). Охоплює цілий комплекс
управлінських рішень, який передбачає стратегічне планування, придбання і
продаж активів, розміщення капіталу, встановлення цілей.
3. Мотивація (Motivation). Система винагороди на підставі показника
ЕДВ дозволяє поєднати інтереси менеджерів і акціонерів.
4. Стиль мислення (Mindset). Впровадження системи управління і
винагороди на підставі цього показника веде до зміни корпоративної культури.
Методи оцінки в рамках вартісного підходу можна застосовувати окремо
для кожного конкретного землекористування або інноваційного проекту на
основі моніторингу будь-якого етапу формування вартості. При цьому
економічна характеристика розглянутих методів і еволюція підходів свідчать
про можливість доповнення критеріїв оцінки та їх несуперечності під час
визначення різних видів вартості.
Необхідно також брати до уваги, що управлінський облік і контроль за
результатами роботи підприємства (в нашому землекористування) повинні
відрізнятися за рівнями менеджменту і центрам вартості [137].
На практиці, як правило, відсутня оцінка ролі прав, як факторів зростання
вартості, зустрічається недосконалість організаційно-економічного механізму
управління вартістю землекористуванням. Результати роботи розглядають
переважно на базі фінансових параметрів, в основі яких лежать дані
бухгалтерської звітності. Такі показники відносяться до запізнілих індикаторів,
тоді як інвестори орієнтуються насамперед на майбутні результати. Фінансова
інформація в такому випадку не завжди об’єктивно відображає майбутній стан
землекористування, оскільки не враховує потенційних факторів зростання
вартості. Стає очевидною необхідність додаткової інформації, що сприяє
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підвищенню точності прогнозів прибутковості і ризиків землекористування в
ході прийняття об’єктивних управлінських рішень.
Методи інноваційного управління в умовах сучасної економіки повинні
враховувати як вплив зовнішнього середовища землекористування, так і зміни в
структурі інвестицій та інтелектуальної складової земельного капіталу
землекористування.

Звідси

очевидно,

що

традиційні

методи

оцінки

ефективності інвестицій є недостатніми для аналізу економічної ефективності
землекористування.
В основі методології оцінки вартості землекористування лежать теорія
економічного аналізу, принципи корпоративних фінансів, такі як нейтралізація
надлишкових прибутків, визначення інвестиційної вартості, декомпозиція
економічного прибутку, оцінка дійсної вартості бізнесу тощо. Це дозволяє
використовувати

способи

вимірювання

економічної

ефективності

землекористування, заснованому на економічному доданому доходу, обліку
невизначеності і ризику. Для управління вартістю землекористування найбільш
інформативним показником є економічна додана вартість (ЕДВ), яка
розраховується за формулою:
𝐸ДВ = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝐶 • 𝑁𝑂𝐴,
де

(4.7)

NOPAT – чистий операційний прибуток ;
CC – вартість капіталу;
NOA – чистий операційний капітал.
Проте система не може існувати, однаково ефективно для всіх цілей і

станів середовища. У разі, коли результати і ресурси реальні та доступний їх
облік, то під час оцінки ефективності повинна бути достатньо об’єктивна
складова. Рішення будуть вірними, якщо поставлені цілі будуть порівнюватися
з об’єктивними потребами і можливостями системи.
Критерій ефективності для показників вартісного підходу – це наявність
абсолютного

приросту

позитивної

доданої

економічної

вартості.

Під

показником ринкової вартості підприємства розуміється вартість інвестованого
у

підприємство

капіталу

за

вирахуванням

позикового

фінансування,
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збільшений на дисконтований потік економічного прибутку. Під вартістю
підприємства для споживачів розуміється приведена вартість надлишку
споживачів. Таким чином, вартісний підхід дозволяє виявити реальні ринкові
компроміси.
Показник економічної доданої вартості землекористування характеризує
економічний прибуток, отриманий землекористуванням, а також перевищення
залишкового доходу над альтернативними витратами із залученого в
землекористування інвестованого капіталу.
Економічна додана вартість характеризує якість управлінських рішень і
оцінює надлишкову ринкову вартість землекористування, що створюється
інноваційно-інвестиційними укладеннями. Негативне значення показника
свідчить про зниження ринкової вартості землекористування.
Декомпозиція показника ЕДВ на різні чинники дозволяє оцінити
ефективність окремих видів прав власності на землю. Таким чином, показник
економічної доданої вартості може бути вбудований в систему контролю і
мотивації користування землекористуванням, тим самим сприяючи прийняттю
об’єктивних управлінських рішень.
Саме значення економічної доданої вартості визначає поведінку
власників і землекористувачів землі у відношенні до інновацій та інвестування
коштів в землекористування.
Розглянемо основні значення показника ЕДВ і порівняємо їх з
поведінкою власників або землекористувачів.
1. ЕДВ = 0, тобто ринкова вартість землекористування дорівнює його
балансовій вартості. У даному випадку за умови вкладення власником або
землекористувачем інвестицій у землекористування ринковий виграш буде
дорівнює нулю.
2. ЕДВ > 0, тобто перевищення ринкової вартості землекористування над
його

балансовою

землекористувачам

вартістю.
вигідне

У

даному

подальше

випадку

інвестування

власникам

коштів

в

або

земельні

поліпшення землекористування.
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3. ЕДВ < 0 веде до зменшення ринкової вартості землекористування. У
такій ситуації власники або землекористувачі втрачають вкладений в
землекористування капітал за рахунок втрати альтернативної прибутковості.
Вартісне право управління землекористуванням можна розглядати як
безліч взаємозв’язків, тобто як систему. Під системою слід розуміти безліч
взаємопов’язаних об’єктів і ресурсів, організованих процесом системогенеза в
єдине ціле і, можливо, протиставляються середовищу або суперсистемі.
Система у системному аналізі – сукупність сутностей (об’єктів) та зв’язків між
ними, виділених з середовища на певний час і з певною метою.
Тоді, визначення вартості права управління землекористуванням можна
описати у виконанні послідовних етапів:
1. Збір та аналіз вихідних відомостей про землекористування, ринок в
цілому.
2. Формування бажаної моделі землекористування, визначення значень
показників діяльності.
3. Обґрунтування основних ціноутворюючих факторів, які формують
вартість землекористування, визначення ступеня їх впливу на величину
вартості.
4. Оцінка вартості підприємства.
5. Розрахунок потенціалу розвитку землекористування і формування
стратегії його розвитку.
При цьому основною ланкою вартісного права управління є вартість
землекористування. Вартість виступає як основа кількісних співвідношень під
час еквівалентного обміну. Визначення вартості землекористування можливо
при

використанні

трьох

загальноприйнятих

підходів:

порівняльного,

витратного і дохідного.
Порівняльний підхід заснований на принципі заміщення, згідно з яким
покупець не заплатить за землекористування більше, ніж за вартість
аналогічного землекористування на ринку. Даний підхід важко застосовувати
на практиці в умовах вітчизняної економіки. Це, в першу чергу, пов’язано з
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тим, що в Україні, по-перше, не розвинений ринок землекористування, по-друге
рідко зустрічаються аналогічні, а, по-третє, на ринку представлено мало
інформації про угоди з купівлі землекористувань.
Витратний підхід базується на припущенні, що землекористування
відповідає витратам, які несе власник або землекористувач права управління.
Завданням визначення вартості власного капіталу є розрахунок ринкової
вартості земельних активів землекористування.
Прибутковий підхід ґрунтується на припущенні, що розумний покупець
(інвестор) не заплатить за землекористування більшої суми, яку воно принесе в
перспективі у вигляді чистого доходу. Перевага використання даного підходу
полягає в обліку перспектив і майбутніх умов діяльності землекористування
(умов формування цін на продукцію, майбутніх капітальних вкладень, умов
ринку, на якому функціонує землекористування, та ін.), а також прогнозів її
розвитку.
Вартісний підхід до управління землекористуванням є відносно молодим
напрямком. При цьому він довгий час залишався інструментом управління на
біржових ринках і не використовувався в загальній системі менеджменту.
Остаточному впровадженню вартісного підходу на світовому ринку сприяли
наступні фактори:
1) поява великих акціонерів в особі страхових, інвестиційних фондів, при
яких вартість підприємства (в нашому випадку землекористування) стає
головним показником діяльності;
2)

глобальний

розвиток

міжнародних

фінансових

інститутів

–

інвестиційного, фондового, страхового;
3) розвиток в світовій економіці конкуренції має всеосяжний характер,
що охоплює не тільки ринки споживачів, але і ринки ресурсів, інформації і т.д.;
4) акцентування класичною школою менеджменту уваги на кінцевому
результаті виробництва підприємства, що, в свою чергу, не дозволяє виявити
найефективніші шляхи розвитку;
5) розвиток нового напряму – оцінки вартості, необхідність якої виникає в
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багатьох випадках у процесі управління підприємством (в нашому випадку
землекористуванням), в тому числі під час його реструктуризації.
Зі стандартів оціночної діяльності відомі кілька видів вартості активів, в
тому числі і земельних. Відносно права управління землекористуванням в
контексті його економічної ефективності з позиції вартісного підходу їх можна
згрупувати:
- Обґрунтована ринкова вартість. Вартість активу визначається як грошова
сума, яку покупець готовий витратити в даний період в обмін на очікувані в
майбутньому

грошові

потоки.

Оцінювачі

виділяють

вартість

діючого

підприємства як варіант обґрунтованої ринкової вартості. Передбачається, коли
землекористування генерує грошові потоки, покупцеві їх потрібно оцінити для
визначення його вартості в цілому, для чого є розроблені спеціальні методики.
Цей варіант розумно застосовувати для порівняльного аналізу. Існує варіант
визначення ринкової вартості, за якою вони продаються на організованому
біржовому ринку. Ринкова вартість часто встановлюється і через окремі угоди.
Вона відображає угоду між двома або більше сторонами на конкретний момент
часу. Незважаючи на певну волатильність, ринкова вартість виступає як
надійний критерій для визначення вартості активів.
- Економічна ринкова вартість нами розуміється як вартість активів при
проектному управлінському рішенні кращого та ефективнішого використання.
- Балансова вартість розуміється як вартість активів, за якою вони
обліковуються

в

балансі

відповідно

до

загальноприйнятих

принципів

бухгалтерського обліку.
- Ліквідаційна вартість визначається у разі завершення діяльності через
непередбачені ринкові обставини. Вона є нижчою від ринкової ціни. Вартість
підприємства під час реструктуризації – це варіант ліквідаційної вартості. Ця
вартість застосовується в ситуації поглинання підприємством інших і при
проведенні реструктуризації.
- Заставна вартість – це вартість активів, які використовуються в якості
забезпечення за кредитами.
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Можна окремо виділити вартість відтворення як критерій, що дозволяє
оцінити вартість землекористування і заснований на судженнях фахівцівоцінювачів.
Сьогодні до відповідних діючих норм і прав в Україні немає належного
відображення

визначення

сільськогосподарських

балансової

земель.

вартості

Посилаючись

на

землекористування

Положення

(стандарт)

бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [235], Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [236] встановлено, що
придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на
баланс підприємства за первісною вартістю. У Міжнародних стандартах
бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби» від 01.01.2014 та
Міжнародному

стандарті

з

бухгалтерського

обліку

38

(МСБО

38)

«Нематеріальні активи» від 01.01.2014 подано дефініцію балансової вартості як
суми, за якою актив визначають після вирахування суми нагромадженої
амортизації та накопичених збитків через зменшення його корисності [192,
193].
Поряд з тим сьогодні немає затвердженої процедури визначення
балансової

вартості

землекористування

сільськогосподарських

земель.

Окремими науковцями запропоновано методичні підходи до його оцінки з
метою відображення у бухгалтерському обліку. А.М. Третяк, В.М. Другак у
2004 році запропонували «Методи оцінки вартості права постійного
користування землею для відображення в бухгалтерському обліку» [344].
Оцінка балансової вартості в наукових установах і підприємствах УААН
розглядалася А.М. Третяком, А.І. Крупкою, В.К. Ярмолицьким, В.М. Жуком,
В.М. Другак та ін. [346].
У цих же установах було проведено часткову апробацію оцінки
балансової вартості.
Поряд

з

тим,

як

зазначають

В.М.

Жук

та

Ю.М.

Бездушна,

«сільськогосподарські землі достовірно не оцінені і не мають у фінансовій
звітності свого повного відображення, що безпосередньо впливає на величину
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національного багатства України у системі національних рахунків, які
виступають головним джерелом інформації про Україну в світі» [71].
Для фінансового обліку та фінансової звітності методологію оцінки
сільськогосподарських угідь на основі рентного доходу. Очікуваний дохід від
продукції із земельної ділянки являє собою добуток нормального (типового)
врожаю сільськогосподарських культур та ринкових цін його реалізації. До
виробничих витрат включають: технологічні витрати на вирощування і
одержання

сільськогосподарської

продукції

(в

тому

числі

загальногосподарські) та витрати на її первинну переробку та реалізацію.
Прибуток виробника визначено як відсоток від загальних витрат або
очікуваного доходу [71].
Загалом проблеми формування та розвитку методології оцінки земель
розглядаються багатьма науковцями в Україні зокрема: Ю. Дехтяренком,
О. Драпіковським, В. Зайцем, І. Івановою, Ю. Манцевичем, А. Мартином,
Ю. Палехою, О. Шпичаком та ін.
Класифікація методів вартісного підходу представлена на рис. 4.10. Її
ознаками є взаємозв’язок кожного методу або з економічної доданою вартістю,
або з дисконтуванням грошових потоків.
Комплексне використання запропонованих методів оцінки вартості права
управління землекористуванням дозволить оцінити результати діяльності в
ретроспективному варіанті. Таким чином формується база для прийняття
управлінських рішень, спрямованих на збільшення вартості землекористування
та його ефективності.
Критерій ефективності для показників вартісного підходу - це наявність
абсолютного

приросту

позитивної

економічної

доданої

вартості.

Під

показником економічної ринкової вартості землекористування розуміється
додана вартість інвестованого в земельні поліпшення землекористування
капіталу за вирахуванням існуючої балансової вартості землекористування. Під
балансовою вартістю землекористування розуміється вартість існуючого
використання земель.
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Методи оцінки і управління землекористуванням

Основні, що складають основу вартісної концепції
управління землекористуванням
Основані на капіталізації доходу

Метод
капіталізації
доходів

Грошова
добавлена
вартість

Метод
дисконтування
грошових
потоків

Скоректована
приведена
вартість

Допоміжні, що
застосовуються в
оціночній діяльності

Основані на
економічному
прибутку
Метод
доданого
економічного прибутку
Метод
доданої
вартості

Затратний
метод
Метод
аналогів
Метод
оцінки
чистих
активів

Метод
ринкової
доданої
вартості
Аналіз
доданої
вартості
власного
капіталу
Підвищення ефективності управління, створення вартості,
впровадження нової техніки і технологій, інновації відносин
прав власності та форм землекористування тощо

Купівля – продаж,
реорганізація,
ліквідація тощо

Рис. 4.10. Класифікація методів вартісної концепції
Джерело: сформовано автором.

Сутність методологічного підходу оцінки вартості права управління
сільськогосподарським землекористуванням та його ефективності полягає у
визначенні економічної доданої вартості, одержаної в результаті здійснюваних
управлінських дій при фактичному використанні земель або при кращому
більш ефективному та еколого-безпечному землекористуванні. Вартість права
управління

сільськогосподарським

землекористуванням

визначається

як
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різниця між балансовою вартістю землекористування на час оцінки і його
балансовою вартістю при існуючому використанні землі та інших природних
ресурсів за середніми показниками останніх п’яти років.
Методологія оцінки вартості права управління землекористуванням
наведена на рис. 4.11 та відображається формулою (4.8).

Оцінка вартості права управління землекористуванням (ВПУз)

=
Балансова вартість землекористування за існуючому використання
землі та інших природних ресурсів на час оцінки (БВзі)
—
Балансова вартість землекористування за існуючого
використання землі та інших природних ресурсів визначених
з врахуванням середніх показників останніх п’яти років
(БВз)
Рис. 4.11. Оцінка вартості права управління землекористуванням
Джерело: сформовано автором.

ВПУз = БВзі − БВз ,
де

(4.8)

ВПУз – вартість права управління землекористуванням;
БВзі – балансова вартість землекористування за існуючого використання

на час оцінки;
БВз – балансова вартість землекористування за існуючого використання з
врахуванням середніх показників останніх п’яти років.
Показник

ефективності

управління

сільськогосподарським

землекористуванням є рівним економічній доданій вартості, одержаній як
різниця між балансовою вартістю кращого більш ефективного земле
використання відповідного суб’єкта господарювання і середньою балансовою
вартістю землекористування за останні п’ять років.
Методологія оцінки ефективності права управління землекористуванням
приведена на рис. 4.12.
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Оцінка ефективності вартості права управління
землекористуванням (ДВУз)

=
Економічна ринкова вартість землекористування із врахуванням
інноваційно-інвестиційного капіталу в земельні поліпшення (ЕРВз)
—
Балансова вартість землекористування за існуючого використання
землі та інших природних ресурсів з врахуванням середніх
показників останніх п’яти років (БВз)
Рис. 4.12. Оцінки ефективності права управління землекористуванням
Джерело: сформовано автором.
ДВУз = ЕРВз − БВз ,

де

(4.9)

ДВУз – вартість права управління землекористуванням;
ЕРВз – економічна ринкова вартість землекористування із врахуванням

інноваційно-інвестиційного капіталу в земельні поліпшення щодо формування
кращого, більш ефективного використання земель і інших природних ресурсів;
БВз – балансова вартість землекористування при існуючому використанні
землі та інших природних ресурсів з врахуванням середніх показників останніх
п’яти років.
Балансову вартість землекористування при існуючому використанні за
середніми

показниками

визначають

шляхом

капіталізації

доходу

від

вирощування сільськогосподарських культур на основі зернового еквіваленту.
Зерновий еквівалент – комплексний показник, в основі розрахунку якого
лежить порівняння показника чистого доходу оцінюваних культур по
відношенню до отриманого чистого доходу від продукування зернових
культур. Оцінюваними культурами виступають ті, які вирощуються на
території України і займають найбільшу питому вагу в структурі посівних
площ.
Зерновий еквівалент (Уе) визначається вартістю земель, вираженій в
умовному виході зерна з 1 га або у гривнях[339]. Тобто це є комплексний
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показник, який враховує як урожайність, так і оцінку придатності земель до
вирощування основних сільськогосподарських культур, рівень затрат на їх
продукування і покращення родючості ґрунтів. Під час визначення зернового
еквіваленту брали до уваги: дохід від виробництва продукції оцінюваної
культури з врахуванням середніх реалізаційних цін на них; різницю в
доходності кожної культури у відношенні до доходності зернових; суму
питомих ваг культури у структурі посівів; показники відмінностей в затратах на
підтримку родючості ґрунтів і обробіток 1 га зернових культур. Від зазначеної
суми віднімали ціну зерна, отриману як добуток значення нормальної
урожайності

зерна

на

різницю

між

регіональною

ціною

зерна

та

середньозваженою в Україні. Одержані результати переводили в об’єм зерна
через середню реалізаційну ціну пшениці і додавали до показника її нормальної
урожайності. У підсумку отримували врожайність в зерновому еквіваленті (Уе).
Земельна рента розраховувалася на підставі диференціального доходу,
визначеного на підставі питомої ваги у валовій продукції, а ставку капіталізації
– кумулятивним методом.
Розрахунок балансової вартості землекористування при існуючому
використанні передбачає виконання певних дій, зокрема:
1) визначення вихідних даних – урожайності сільськогосподарських
культур, посівних площ та витрат на їх вирощування, реалізаційних цін
(додаток К.1-К.12);
2) розрахунок зернового еквіваленту (доходу у перерахунку на зерно)
(Уе) в ц/га;
3) розрахунок чистого доходу з 1 га з врахуванням показника зернового
еквіваленту (ЧД);
4) визначення балансової вартості чи іншої вартості землекористування
методом капіталізації чистого доходу

визначеного методом зернового

еквіваленту.
Вихідними

даними

для

визначення

балансової

вартості

землекористування при існуючому використанні та за середніми показниками
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виступають статистичні відомості Держстату України, Львівської області, звіти
«Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за
період 2014-2018 рр. (Додаток К 1-8). Для визначення економічної ринкової
вартості

землекористування

із

врахуванням

інноваційно-інвестиційного

капіталу в земельні поліпшення застосовувались прогнозні показники
урожайності сільськогосподарських культур, посівних площ та витрат на їх
вирощування, реалізаційних цін на період до 2022 р. (Додаток К 9-12).
Порядок розрахунку зернового еквіваленту за показниками на дату
оцінки, за середніми і прогнозними та отримані результати подано у табл. 4.2,
4.3, 4.4.
Для визначення чистого доходу на основі валового доходу та
нормативних

затрат

з

врахуванням

зернового

еквіваленту

необхідно

розрахувати:
– валовий дохід (ВД) за зерновим еквівалентом:

ВД = Уе  Ц ,
де

(4.10)

Уе – урожайність с.г. культур у зерновому еквіваленті, ц/га (табл. 4.2);
Ц – середньореалізаційні ціни с. г. культур, грн/ц.
– нормативи затрат (Зн) за зерновим еквівалентом:
Зн =

де

Зф
Уф Уе

,

(4.11)

ЗФ – фактичні затрати на вирощування сільськогосподарських культур,

грн./га;
УФ – фактична урожайність зернових та зернобобових культур, ц/га;
– розрахунок чистого доходу (ЧД) за зерновим еквівалентом з 1 га
посівів:

ЧД = ВД − Зн ,
де

(4.12)

ЧД – чистий дохід за зерновим еквівалентом, грн/га;
ВД – валовий дохід за зерновим еквівалентом, грн/га;
Зн – фактичні витрати за зерновим еквівалентом, грн/га.
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Таблиця 4.2. Розрахунок зернового еквіваленту на дату оцінки на рівні України

Назва культур

1
Культури зернові та
зеронобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі
∑

Різниця у
Питома
Валова
Чистий
Різниця
у
доході з
Фактичні
вага
продукція з
дохід,
доході за
врахуванням
затрати,
культури в
зерновими,
структури
1га
грн/га
грн/га
структурі посівів, грн/га
грн/га
(гр.2хгр.3)
(гр.5-гр.6)
посівів
(гр.8*гр.9)

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

2

3

4

5

6

7

8

9

10

47,4

14681

431,5

20453

9523,43

10930

0

0,65

0,00

508,5
23
170,5
214,3

290
5717
1319
443
22450

74,9
931,83
374,6
444,8

38087
21432
63869
95321

33990
9498,98
677,248
4073,8

4097
11933
63192
91247

-6833
7836
51259
28055

0,01
0,25
0,06
0,02

-88,27
1995,60
3011,61
553,60
5472,53

Дохід у перерахунку на зерно складає: 5472,53/431,5 = 12,68 ц/га
Уе = 44,16 + 12,68 = 56,84 ц/га
Джерело: розраховано автором.
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Таблиця 4.3. Розрахунок зернового еквівалента за середніми показниками на рівні України

Назва культур

1
Культури зернові
та зеронобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі
∑

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід,
грн/га
(гр.5-гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома вага
культури в
структурі
посівів

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів, грн/га
(гр.8*гр.9)

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція з
1га
(гр.2хгр.3)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

44,16

14681

324,3

14321

6512

7809

0

0,65

0

475,44
21,32
168,38
209,32

290
5717
1319
443
22453

74,1
774
285,7
358,5

35230
16502
48106
75041

26193
5604
628
3478

9037
10898
47478
71563

1228
1861
36580
24085

0,01
0,25
0,06
0,02

12,28
473,74
2148,92
475,20
3110,14

Дохіді у перерахунку на зерно складає: 3110,14 / 324,3 = 9,59 ц/га
Уе = 44,16 + 9,59 = 53,75 ц/га
Джерело: розраховано автором.
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Таблиця 4.4. Розрахунок зернового еквіваленту на рівні України із врахуванням інноваційно-інвестиційних
вкладень

Назва культур
1
Культури зернові
та зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Соя
Картопля
Овочі
∑

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни,
грн/ц

Валова
продукція
з 1га
(гр.2хгр.3)

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід,
грн/га
(гр.5-гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома вага
культури в
структурі
посівів

2

3

4

5

6

7

8

9

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів,
грн/га
(гр.8*гр.9)
10

47,4

13790

431,5

20453,1

10248

10205

0

0,6

0

508,5
23
32,4
170,5
214,3

230
4597
2528
1379
460
22984

74,9
931,8
800
374,6
444,8

38086,65
21431,4
25920
63869,3
95320,64

40788
12640
8257
648
3835

-2701
8792
17663
63222
91486

-12907
-1414
7458
53016
81281
68374

0,01
0,2
0,11
0,06
0,02

-129
-283
820
3181
1626
5215

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 5215 / 431,5 = 12,1 ц/га
Уе = 47,4 + 12,1 = 59,5 ц/га
Джерело: розраховано автором.

273

Балансова вартість землекористування розраховано методом капіталізації
чистого доходу через зерновий еквіваленту:
ЧД

де

БВзі

–

балансова

БВзі = ,
Ск
вартість землекористування

при

(4.13)
існуючому

використанні земель, грн/га;
ЧД – чистий дохід;
Ск – ставка капіталізації.
Ставку капіталізації визначаємо методом кумулятивної побудови за
формулою:
Ск = ББС   Р ,

де

(4.14)
ББС – безризикова базова ставка, яка визначається за ставкою річних

валютних депозитів комерційних банків, %;
∑Р – ризики, %.
Безризикова базова ставка – це типова відсоткова ставка за надійними
валютними депозитами провідних комерційних банків України.
У даному випадку ризиками є: відмінності в ліквідності вкладів у
землекористування та банківську установу; вірогідність недоотримання
прибутку і неповернення вкладених коштів відповідно до даного розміщення
капіталу; компенсація за якість управління, яке пов’язане з компетентністю в
певній економічній ситуації; інші специфічні ризики (табл. 4.5).
Таблиця 4.5. Розрахунок ставки капіталізації
Назва ставки та компенсацій

Значення ставки,
%
Безризикова базова ставка (середня ставка за депозитами у
15
банках України)
Компенсація відмінностей у ліквідності вкладів у
2
землекористування
Компенсація вірогідності недоотримання прибутку і
2
неповернення вкладених коштів відповідно до даного
розміщення капіталу
Компенсація за якість управління, яке пов’язане з
1
компетентністю в певній економічній ситуації
∑
20
Джерело: розраховано автором.
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Відповідно до вищезазначеного алгоритму розрахуємо балансову вартість
землекористування при існуючому використанні сільськогосподарських угідь
на рівні України станом на 2018 рік.
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (форм. 4.10) :
ВД = 56,84 * 431,5 = 23663 грн./га;
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (форм. 4.11):
Зн = 9523,43 /47,4*56,84 = 11420 грн./га;
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (форм. 4.12):
ЧД = 23663 – 11420 = 13714,25 грн./га;
4. Балансова вартість землекористування при існуючому використанні
сільськогосподарських угідь на рівні України станом на 2018 рік (форм. 4.13):
БВзі = 12243 грн/га /0,20 = 61215 грн.
Таким чином балансова вартість землекористування станом на 2018 рік
для всіх категорій господарств складає в Україні 61215 грн.
Балансова вартість землекористування на рівні України за середніми за
останніх п’ять років (2014-2018 рр.) (БВз) (додаток К.5):
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 53,75 * 324,3 = 17431 грн./га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 6512 /44,16*53,75 = 7926 грн.
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 17431 – 7926 = 9505 грн./га
4. Балансова вартість землекористування за середніми за останніх п’ять
років показниками (за формулою 4.13):
БВз = 9505 грн/га /0,20 =47525 грн.
Отже, балансова вартість землекористування за середніми за останніх
п’ять років показниками для всіх категорій господарств складає в Україні
47525 грн.
Економічну

ринкову

вартість

землекористування

із

врахуванням

інноваційно-інвестиційних вкладень у земельні поліпшення щодо формування
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кращого більш ефективного використання сільськогосподарських земель
(додаток К.9):
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 59,5 * 431,5 = 25674 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 10248 /47,4*59,5 = 12864 грн/га
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 25674 – 12864 = 12810 грн/га
4. Економічну ринкову вартість землекористування (за формулою 4.13):
ЕРВз = 12810 грн/га /0,20 = 64050 грн
Таким чином економічна ринкова вартість землекористування із
врахуванням інноваційно-інвестиційних вкладень у земельні поліпшення щодо
формування кращого більш ефективного використання сільськогосподарських
земель для всіх категорій господарств складає в Україні 64050 грн.
За визначеним алгоритмом та статистичними показниками Львівської
області, які відповідали існуючому використанню землі на час оцінки (додаток
К.2-К.4), середніми за період 2014-2018 рр. (додаток К.6-К.8), із врахуванням
інноваційно-інвестиційних вкладень (додаток К.10-К.12) визначаємо балансову
вартість землекористування на дату оцінки, за середніми за п’ять років, та
економічну ринкову вартість у всіх категорій господарств (додаток Л.1-Л.3 та
зокрема

у

розрізі

сільськогосподарських

підприємств

різних

форм

господарювання (додаток Л.4-Л.6) та фермерських господарств (додаток Л.7Л.9).
З врахуванням приведених розрахунків визначаємо вартість права
управління землекористуванням та його ефективність (таблиця 4.6).
На основі аналізу наведених показників обґрунтовано висновок,
що капіталізація землекористування за рахунок права управління в Україні
вища, ніж у Львівській області, у зв’язку з чим вказано на необхідність
покращення прийняття управлінських рішень у використанні земель регіону.
Наголошено про доцільність розроблення комплексу заходів, спрямованих на
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збільшення

економічної

доданої

вартості

внаслідок

здійснюваних

управлінських дій. Серед порівнюваних цей показник найвищий у фермерських
господарствах, що підтверджує факт найкращого серед інших агропідприємств
фактичного використання земель.
Таблиця 4.6. Оцінка права управління землекористуванням та його
ефективності, грн

Землекористування

Україна
Львівська область:
всі господарства
з них:
сільськогосподарські
підприємства
фермерські
господарства

Вартість землекористування
балансова за
Оцінка
Ефективність
балансова за
середніми
права
права
існуючого
економічна
показниками
управління управління
використання
ринкова
останніх
(ВПУз)
(ДВУз)
на час оцінки
(ЕРВз)
п’яти років
(БВзі)
(БВз)
61215
64050
47525
13690
16525
66067

70731

63969

2098

6762

53216

58252

49373

3848

8879

11304

22002

42852
53549
31547
Джерело: розраховано автором.

Можливість досягнення більш ефективного та

екологобезпечного

землекористування засвідчено розрахунком ефективності права управління.
Досліджено, що інноваційно-інвестиційний капітал у земельні поліпшення
призводить до зростання цього показника, підтверджує управлінські рішення,
а водночас – підвищення економічної ринкової вартості землекористування.
4.3.

Удосконалення

нормативної

грошової

оцінки

земель

сільськогосподарського призначення
Залучення земель сільськогосподарського призначення в економічний
обіг

зумовило

необхідність

їх

неупередженої

оцінки.

Саме

тому

її

запровадження відбулося на першому етапі розвитку земельної реформи.
Сьогодні вона виконує роль платності землекористувань у вигляді земельного
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податку

та

орендної

плати,

можливості

розрахунку

втрат

сільськогосподарського чи лісогосподарського виробництва. Поряд з тим
передбачалося, що за допомогою неї будуть регулюватися відносини щодо:
– передачі земель у спадщину;
– застави;
– дарування;
– купівлі-продажу земельних ділянок та прав оренди;
– ціноутворення;
– обліку сукупної вартості основних засобів виробництва;
– визначення розмірів внеску до статутних фондів агроформувань,
спільних підприємств, акціонерних товариств, об’єднань, кооперативів тощо.
За час проведення земельної реформи методичні підходи до оцінки
земель сільськогосподарського призначення розглядалися і затверджувалися
двічі – у 1995 та у 2016 роках.
За першим методичним підходом можна було визначати вартість угідь,
які підлягали паюванню і характеризували величину капіталу, який передавався
у власність. В його основу було покладено рентний дохід від вирощування
зернових культур. Алгоритм розрахунку передбачав проведення оцінки за
видами угідь від загального до часткового: на рівні України, області, району,
господарства. Під час розрахунку використовувались показники ефективності
сільськогосподарського виробництва періоду 1986-1990 рр. Для диференціації
доходу, розрахованого на рівні України до нижчих адміністративнотериторіальних одиниць використовували показники проведеної у 1988 році
економічної оцінки земель. Передбачалося, що зміни цін на зернові культури
будуть

в

майбутньому

закладатися

у

перерахунок

вартості

сільськогосподарських угідь.
Постановою Кабінету Міністрів України за № 1185 від 31.10.2011 «Про
внесення

змін

до

Методики

нормативної

грошової

оцінки

земель

сільськогосподарського призначення та населених пунктів» показники оцінки з
1 січня 2012 року були приведені відповідно до динаміки змін цін на зерно, що
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послужило причиною підвищення показників нормативної грошової оцінки
орних земель на 75,6 % [172]. А.Г. Мартин визнає, що зміни «не дозволили в
повному обсязі уможливити підвищення достовірності та об’єктивності
показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення відносно існуючих умов господарювання» [174]. Починаючи з
2000 року, щорічно на 1 січня поточного року оцінку уточнювали на коефіцієнт
індексації, який розраховували, виходячи з існуючих споживчих цін на товари
та послуги. У 2012 році вартість ріллі збільшили на коефіцієнт 1,756.
Використання даного коефіцієнту індексації було недоречним, оскільки
цінність землі як ресурсу визначається цільовим призначенням земельної
ділянки та ефективністю землекористування, а не зміною ринкових цін на
земельні угіддя різного цільового призначення [186].
Поряд з цим побутувала думка, що суттєве підвищення показників не
відповідало умовам господарювання, оскільки не враховувалися зміни у
собівартості продукції та темпи росту виробничих витрат. У тогочасних умовах
темпи

росту

витрат

на

виробництво

сільськогосподарських

культур

випереджали темпи росту їх урожайності та ціни реалізації продукції.
Зростання вартості сільськогосподарських угідь як капіталу відбувається
із

розширеним

відтворенням

інших

капіталів,

залучених

у

процес

землекористування. Збільшення вартості можливе як внаслідок покращення їх
кон’юнктури, зростання ділової активності (низький банківський процент –
«дешеві гроші»), так і внаслідок додаткових капіталовкладень.
Українськими науковцями в окремі періоди було запропоновано різні
методичні підходи до оцінки земель сільськогосподарського призначення.
А.М. Третяком був запропонований методичний підхід, побудований на
капіталізації земельної ренти, визначеної на основі зернового еквівалента
шляхом

порівняння

показника

чистого

доходу

оцінюваних

сільськогосподарських культур по відношенню до чистого доходу від
вирощування зернових культур.
Визначена

за

зазначеною

методикою

вартість

одного

гектара
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сільськогосподарських угідь коливалася у 2004 році в розрізі регіонів України
від 9466 грн. у Закарпатській області до 31710 грн. у Полтавській області. В
середньому по Україні вона складала 20487 грн.
Науковцями Інституту аграрної економіки УААН разом з ННЦ «Інститут
агрохімії та ґрунтознавства ім. О.Н. Соколовського» [182] був опрацьований
новий методичний підхід до визначення показників оцінки, який ґрунтувався на
нормативній урожайності зернових культур (за виключенням кукурудзи) і
нормативних виробничих затратах на їх вирощування (за існуючими
технологічними

картами).

За

нормативну

приймалась

урожайність

сільськогосподарських культур, отриману без внесення добрив на ґрунтах
агровиробничих груп за рахунок їх природної родючості. З цією метою
використовувались узагальнені лабораторією ННЦ «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії ім. О.Н. Соколовського» багаторічні результати польових досліджень
на всіх основних типах ґрунтів, які з 1991 р. виконувалися науково-дослідними
станціями та інститутами НААНУ. Нормативні виробничі затрати на
вирощування зернових культур встановлювали на основі постійних витрат, які
не залежали від рівня продуктивності земель, а також змінних витрат, величина
яких залежала від урожайності соломи й зерна. Такий методичний підхід з
використанням нормативних значень урожайності (встановлених за природною
родючістю) та виробничих затрат (розрахованих за технологічними картами)
був схвалений науково-технічною радою Держкомзему України як найбільш
прийнятний. Розрахунок нормативної грошової оцінки земель ґрунтувався на
капіталізації нормативного диференціального (рентного) доходу [360].
У своїй праці щодо оновлення методичних засад нормативної грошової
оцінки А.Г. Мартин [174] обґрунтовує необхідність її адаптації до сучасних
організаційно-економічних

та

технологічних

умов

розвитку

сільського

господарства, вимог Закону України «Про оцінку земель» та Земельного
кодексу України. Ним запропоновано нормативи рентного доходу для
сільськогосподарських підприємств визначати на підставі перевищення рівня
рентабельності сільського, лісового та рибного господарства понад рівень для
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не

рентних

(несільськогосподарських)

галузей

економіки,

на

основі

статистичних даних за період 2008-2011 рр. Використовуючи середню
урожайність зернових та зернобобових культур у регіонах, здійснюється
коригування капіталізованого рентного доходу на орних землях. У 2012 р.
вартість ріллі в Україні складала 20982,1 грн./га, а розрахована за методикою
автора – 19169,6 грн./га.
Аналізуючи наведені методичні підходи встановлено, що в них по
різному розраховуються нормативи рентного доходу: в одному випадку
використовується принцип оцінювання «знизу-вверх» – від окремої земельної
ділянки (землекористування) до сільськогосподарських угідь адміністративнотериторіальних одиниць; а в другому – принцип «зверху-вниз» – від території
України

до

окремих

земельних

ділянок

(сільськогосподарських

землекористувань).
Кожний із зазначених методичних підходів характеризується окремими
недоліками, оскільки:
1) не враховують у наявній структурі посівів змін та доцільності введення
екологостабілізуючих сівозмін, які повинні забезпечити позитивний баланс
гумусу, оскільки суттєво зросли порівняно з 1990 р. посіви окремих культур,
зокрема кукурудзи майже в 3 рази, в 17 разів зменшилося внесення органіки;
2)

результати

господарювання

сільськогосподарських

підприємств

визначаються не тільки від поєднання виробничих ресурсів. На них суттєво
впливають суб’єктивні чинники – форми землекористування, стан і рівень
менеджменту в підприємстві, наявні корпоративні відносини тощо. Усі ці
чинники є відособленими в економічних показниках на національному рівні;
3) не враховують під час використання земель їх правовий режим (наявні
обтяження і обмеження);
4) не передбачають потребу закладання у собівартість продукції затрат на
осушувальні та зрошувальні системи, які на даний час потребують капітальних
вкладень для ефективної експлуатації, обслуговування та відновлення;
5) не передбачають в кінцевому випадку впливу на величину затрат, а
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разом з цим і на рентний дохід, дрібноконтурності земельних угідь, яка
спостерігається у великій кількості у зоні Карпатського регіону та Полісся [350,
351].
Г.І. Шарий провів дослідження з визначення на рентній основі (величині
диференціальної ренти І) вартості сільськогосподарських угідь у Полтавській
області за двома варіантами. Один передбачав капіталізацію рентного доходу за
п’ятьма культурами, інший – за вирощуванням зернових культур. Для
зазначених варіантів ставки капіталізації були 5% та 6,83%. Важливими є
висновки автора, що вартість найбільше залежить від трьох основних факторів:
від економічних умов господарювання (43,8 %), дещо менше від ґрунтовокліматичних умов (37,5 %) і умов господарювання (18,7 %). У розрізі двох
варіантів простежувалася певна закономірність щодо розподілу вартості.
Найвищою вона була у тих, які характеризувались найкращими природнокліматичними умовами, а найменша спостерігалася в тих, де вони були суттєво
гіршими. Ціна ріллі, отримана за 5% ставкою капіталізації ренти за зерновими
культурами

та

п’ятьма

сільськогосподарськими

культурами

становила,

відповідно, 36100 грн./га і 47040 грн/га. При її значенні 6,83 % ціна ріллі
складала 26428 грн/га і 34436 грн/га. Розраховані за різних варіантів значення
вартості ріллі були достатню схожими з результатами нормативної грошової
оцінки. На прикладі Полтавської області автор робить висновок, що в Україні
інституціонально не розкритий земельний потенціал, а низка макроекономічних
факторів не сприяють об’єктивній ринковій оцінці земель [378].
Удосконалення методичного підходу до нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення, який запропонували науковці
ННЦ «Інститут аграрної економіки», здійснено М. П. Мартинюком [179]. Ним
передбачено

алгоритм розрахунку на основі

урожайності

зернових і

зернобобових культур на рівні області, балу бонітету агровиробничих груп
ґрунтів у природно-сільськогосподарських районах, сучасного економічного
стан суб’єктів господарювання, терміну капіталізації на рівні 25 років. Також
передбачалось врахування реальних змін в економіці за п’ять попередніх роки і
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темпи економічного зростання на рівні 1,94%, встановленого Світовим банком
для країн, що розвиваються [446].
У методиці та порядку проведення нормативної грошової оцінки [251]
задекларовано принципи її розрахунку, які побудовані на вимогах, закладених у
Законі України «Про оцінку землі» та Земельному кодексі України. Об’єктом
розрахунку визначено природно-сільськогосподарський район. Інформаційною
базою оцінки є відомості Державного земельного кадастру – кількісна і якісна
характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель.
Нормативи грошової оцінки ріллі в областях України і АР Крим та
капіталізованого

рентного

доходу

на

землях

сільськогосподарського

призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва та Севастополя були встановлені у грошовому
еквіваленті [251].
Проте аналізуючи показники, які складають інформаційну базу оцінки,
можна стверджувати, що у системі кадастру відсутня якісна характеристика
земель, бонітування ґрунтів вимагає уточнення, оскільки його в останнє
проводили у 1993 році, економічну оцінку земель взагалі не використано. Крім
цього, до представленого у методиці порядку визначення нормативів грошової
оцінки існує низка запитань, які стосуються: визначення капіталізованого
рентного доходу; розрахунку ставки капіталізації та обґрунтування її величини;
обґрунтування капіталізованого доходу від вирощування оцінюваних культур;
диференціації набору оцінюваних сільськогосподарських культур за регіонами;
визначення

капіталізації

доходу

від

земель

несільськогосподарського

призначення. Вказані недоліки в черговий раз спонукають до перегляду і
необхідності удосконалення методичних підходів з розрахунку нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
За результатами нормативної грошової оцінки за методиками 1995 та
2016 рр. на період 2018 р. (додаток М) приведено різницю у їх вартості табл. 4.7
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Таблиця 4.7. Різниця у вартості ріллі за старою та новою методиками
на рівні областей України
Адміністративнотериторіальна одиниця
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
В середньому

Різниця у вартості ріллі за новою та старою методиками
± грн/га
євро/га
%
-11 249,59
-398,46
-30
-5 995,14
-212,35
-18
-8 332,05
-295,12
-28
-5 447,71
-192,96
-17
-3 687,02
-130,59
-11
584,29
20,70
3
1 142,51
40,47
4
-8 583,76
-304,03
-25
-2 373,53
-84,07
-8
-5 776,06
-204,59
-18
10,60
0,38
0
559,14
19,80
2
-4 572,66
-161,96
-17
718,12
25,44
3
3 053,43
108,15
11
-3 969,04
-140,58
-12
-9 356,54
-331,40
-30
-2 790,47
-98,84
-9
-1 137,46
-40,29
-4
43,67
1,55
0
-10 328,41
-365,83
-30
-4 654,22
-164,85
-13
-5 880,04
-208,27
-15
-1 008,55
-35,72
-3
-550,05
-19,48
-2
-3 407,39
-120,69
-11

Примітка: 1 євро = 28,233 грн
Джерело: розраховано автором.

Різниця у вартості сільськогосподарських угідь за старою та новою
методиками в окремих областях досягла до –30% (Запорізька, Рівненська,
Херсонська області), близько –14 % – у Черкаській, Київській, Хмельницькій
областях, –17 % – у Львівській області. Поряд з тим, викликають сумніви
результатів оцінки у Закарпатській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.
Провідні спеціалісти Держгеокадастру пояснюють це «суттєво зміненим
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підходом

до

оцінки

сільськогосподарських

земель»

[387].

Зменшення

нормативної грошової оцінки ріллі призвело до скорочення надходжень до
місцевих бюджетів, оскільки вона, з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного станом на 01 січня звітного податкового року, є базою
оподаткування платників єдиного податку четвертої групи.
Ще більша різниця у значеннях нормативної грошової оцінки земель,
розрахованої за методикою 2016 року, порівняно з методикою 1995 року
спостерігається на рівні адміністративного району. Підтвердженням цього є
дані розрахунків у Радехівському районі Львівської області, які наведені у табл.
4.8 та додатку Н.
Таблиця 4.8. Порівняльна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у
Радехівському районі за новою та старою методиками
№
п/п

Назва сільських
рад

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Радехівська
Лопатинська
Барилівська
Березівська
Бишівська
Вузлівська
Дмитрівська
Завидчанська
Корчинська
Куликівська
Кустинська
Миколаївська
Немилівська
Нивицька
Н.Витківська
Оглядівська
Павлівська
Пиратинська
Поздимирська
Розжалівська
Синьківська
Середпільцівська
Cморжівська

Різниця у вартості сільськогосподарських угідь за новою та
старою методиками
рілля
сінокоси
пасовища
+,-,
%
+,-,
%
+,-,
%
грн./га
грн./га
грн./га
-19366
-46
-412
-6
-3535
-44
-6038
-24
-1137
-18
-3050
-44
-5904
-24
-446
-8
-3740
-49
-9862
-34
34
1
-2316
-37
-3902
-12
-3107
-28
-1403
-18
-21947
-54
604
13
-3088
-44
-16688
-42
-982
-14
-3334
-43
2522
12
279
5
-3334
-43
-16318
-42
759
14
-3295
-42
-5904
-24
34
1
-3740
-49
-6038
-24
-1137
-18
-3050
-44
-1280
-6
-1707
-24
-3918
-50
433
2
759
14
-2624
-37
-4994
-21
34
1
197
5
-1681
-7
-412
-6
-2566
-36
-4994
-21
34
1
197
5
-18145
-44
1329
28
-2504
-36
433
2
759
14
-2624
-37
-16318
-42
759
14
-3295
-42
-9393
-25
2692
51
-1542
-20
433
2
279
5
-2624
-37
-19366
-46
-412
-6
-3535
-44
-9761
-34
34
1
-2613
-40
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№
п/п

Назва сільських
рад

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Стоянівська
Сушнівська
Тетевчицька
Увинська
Хмільнівська
Яструбичівська
Станинська
Стремільченська
Кривецька
Половецька
По району

Різниця у вартості сільськогосподарських угідь за новою та
старою методиками
рілля
сінокоси
пасовища
+,-,
%
+,-,
%
+,-,
%
грн./га
грн./га
грн./га
-11785
-29
-3107
-28
1206
24
-1681
-7
-412
-6
-2566
-36
-19366
-46
-412
-6
-3535
-44
-5904
-24
34
1
-3740
-49
-6038
-24
-1137
-18
-3050
-44
-15812
-41
759
14
-3295
-42
-18145
-44
279
5
-2504
-36
-5959
-21
759
14
-2029
-31
-16688
-42
-982
-14
-3334
-43
-1681
-7
-412
-6
-2566
-36
-7393
-23
877
15
-1820
-26
Джерело: розраховано автором.

Їх аналіз засвідчує, що в цілому по району вартість ріллі зменшилася
більше як на 7 тис. грн., а в окремих сільських радах майже у 2 рази. Таке
зменшення

вартості

земель

є

не

логічним,

оскільки

виробництво

сільськогосподарської продукції в районі впродовж останнього десятиріччя не
зменшувалася, а навпаки збільшувалася.
На основі проведеного аналізу вище зазначених методичних підходів
нами запропоновано підхід, який ґрунтується на капіталізації рентного доходу
визначеного за показниками у природно-сільськогосподарському районі:
урожайності зернових та зернобобових культур, нормативних (технологічних)
витрат на їх вирощування; поточну біржову або нормативну ціну реалізації.
Капіталізацію доходу здійснено за двома варіантами термінів капіталізації – 25
та 33 роки. Алгоритм розрахунку розкрито на прикладі Радехівського
природно-сільськогосподарського району Львівської області (табл. 4.9).
Одержані результати для двох термінів капіталізації майже у два рази
вищі від нормативу капіталізованого рентного доходу, визначеного за
методикою 2016 р., який складає 22810 грн/га.
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Таблиця 4.9. Розрахунок нормативної грошової оцінки на рівні
Радехівського природно-сільськогосподарського району
№

Показник

Умовні
позначення
У

Значення

Тк*=25 Тк*=33

Середня урожайність зернових і зернобобових
31,2
31,2
культур (без кукурудзи) за період 2006-2016 рр., ц/га
2. Середній бал бонітету ґрунтів у природно Б
30
30
сільськогосподарському районі (рілля), бал
3. Ціна бала (22,7/30), ц/га
Цб=У:Б
1,040
1,040
4. Середня ціна на зернові та зернобобові культури
Цс
182,4
182,4
(без кукурудзи) за 2006-2016 рр., грн/ц
5. Середні витрати (собівартість) вирощування
Сс
132,2
132,2
зернових і зернобобових культур за 2006-2016 рр.,
грн/ц
6. Частка орендної плати в загальній сумі витрат
Ос
17,2
17,2
(собівартості) за період 2006-2016 роки, %
7. Орендна плата з розрахунку на одиницю продукції,
Оп
23,1
23,1
грн/ц
8. Середні по Україні виробничі витрати, грн/ц (132,2В
109,1
109,1
23,1)
9. Сума виробничих витрат і прибутку для відтворення
Д
147,3
147,3
виробництва (при нормі 35%), грн (109,1х1,35)
10. Диференціальний рентний дохід, грн (182,4-147,3)
Дрд
35,1
35,1
11. Диференціальний рентний дохід 1 балу, грн
Дрдб
36,5
36,5
(35,1х0,757)
12. Диференціальний рентний дохід з земельної ділянки
1095,12 1095,12
з балом бонітету 30 бал, грн (26,6х30)
13. Диференціальний рентний дохід у натуральному
6,00
6,00
виразі, ц (796,77/182,4)
14. Абсолютний рентний дохід (показник уточнено на
Ард
1,7
1,7
основі власних досліджень), ц
15. Загальний рентний дохід, ц (7,2+1,7)
Зрд
7,70
7,70
16. Норматив рентного доходу (8,9 х 182,4), грн
НРД
1405,2
1405,2
Термін капіталізації, роки
Тк
25
33
*
17. Капіталізований рентний дохід , грн
НГО
35130
46371,6
18. Темп економічного зростання для країн, що
1,94
1,94
розвиваються1, %
19. Термін перегляду показників нормативної грошової
і
7
7
оцінки, років
20. Нормативна грошова оцінка 1 га орних земель з
НГОез
40048,2 52863,6
урахуванням темпу економічного зростання, грн
(і=7р.)
Примітка: 1 враховано темпи економічного зростання, за рекомендаціями Світового
банку, який для країн, що розвиваються складає 1,94 % щорічно.
Джерело: розраховано автором.
1.

Для усунення зазначених недоліків в існуючому методичному підході
2016 р. запропоновано визначати норматив капіталізованого рентного доходу
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на рівні природно-сільськогосподарських району з подальшим розрахунком
нормативів на рівні областей, країни, дотримуючись принципу від нижчого
рівня до вищого, та вартості, окремих земельних ділянок використовуючи
принцип від нижчого рівня до ще нижчого (рис. 4.13).
Земельна
ділянка

Природносільськогосподарський
район

Україна

Область

Рис. 4.13. Схема рівнів проведення нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення
Джерело: сформовано автором.

Дотримання таких умов проведення розрахунків підвищить об’єктивність
нормативної грошової оцінки та її застосування сприятиме регулюванню
земельних відносин. За наведеною схемою на рис. 4.13 проведено розрахунки
нормативної грошової оцінки на рівні Львівської області за балами бонітету та
нормативною

грошовою

оцінкою

на

рівні

Радехівського

природно-

сільськогосподарського району у таблиці 4.10.
Таблиця 4.10. Нормативна грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення за різними методиками
Природно№
Бал
сільськогосподарський
п/п
бонітету
район
1

2

Радехівський
природносільськогосподарський
район (нижній рівень)
Львівська область

За методикою,
грн./га
1995 р.

2016 р.

30

31666

22810

29

26 622

22049

За запропонованим
методичним
підходом, грн./га
Тк*=25 Тк*=33
р.
р.
40048
52864

38713

51102

Джерело: розраховано автором.

Отримані нами результати, свідчать, що використання запропонованої
методики нормативної грошової оцінки дозволяє отримати більш достовірні
результати, які є суттєво вищими від розрахованих за методикою 2016 р. За
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таких умов стане можливим отримання обґрунтованої величини земельного
податку і як наслідок, збільшення надходженням до місцевих бюджетів,
встановлення об’єктивної орендної плати.
4.4. Визначення вартості земельних ділянок з використанням методів
нечіткої логіки
Ключовим

питанням

у

запровадженні

обігу

земель

сільськогосподарського призначення є розробка методичних підходів, які б
передбачали процедуру розрахунку їх реальної вартості. Вони повинні
ґрунтуватись на врахуванні достатнього числа показників, що найповніше
характеризують оцінювану ділянку на дату оцінки. Багато з цих показників не
можна

виразити

неточністю

та

конкретним
впливом

числовим

людського

значенням,

фактора,

окремі

деякі

обумовлені

характеризуються

неповнотою вхідних даних [376].
На даний час дослідниками запропоновано низку методичних підходів до
визначення вартості земельних ділянок. Окремі з них стверджують, що існуючу
масову оцінку земель повинна замінити методика, яка б враховувала
індивідуальний підхід до оцінки кожної конкретної земельної ділянки [430].
Відмінною ознакою даної методики є врахування обґрунтованих та ранжованих
ціноутворюючих факторів, найбільш значимих для формування її вартості,
встановленої
методичний

проведенням
підхід

індивідуальної

передбачає

визначення

експертної
вартості

оцінки.
окремої

Інший
ділянки

сільськогосподарського призначення на підставі індексу вартості, який
ґрунтується на зваженому погляді на цей процес місцевого населення [393].
На необхідність врахування думки місцевого населення в процесі оцінки
ділянок, особливо тих, які межують з різними за функціональними
призначеннями землекористуваннями, вказано в [453].
Багатьма дослідниками запропоновані методики до визначення вартості
земельних ділянок з особливими властивостями та характеристиками – з
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родовищами корисних копалин [396; 407], з наслідками деградації [411],
забруднених

радіонуклідами

[426],

з

накладеними

сервітутами

[442],

урбанізованих земель [437], з різним ступенем інженерного облаштування
[445].
Наведені вище методичні підходи враховують обмежену кількість
характеристичних ознак. Їм притаманні певні недоліки щодо витрат часу,
прозорості, надійності та послідовності виконання. Вирішити ці проблеми
можливо завдяки проведенню багатокритеріальної оцінки земельних ділянок,
зокрема

сільськогосподарського

призначення

[431],

та

використанню

автоматизованих моделей оцінки [403]. Порівняно з існуючими такі моделі
оцінки дозволяють отримати достатньо об’єктивну вартість земельних ділянок,
спрощують процедуру її розрахунку, скорочують час і ресурси на її проведення.
Одним з видів автоматизованих моделей оцінювання земельних ділянок є
ті, які ґрунтуються на методах та правилах нечіткої логіки [409]. Такі методи
базуються на теорії нечітких множин і використовують лінгвістичні величини,
дають можливість застосовувати для прийняття рішень суб’єктивні експертні
знання про предметну область без формалізації їх у вигляді традиційних
математичних моделей.
У літературних джерелах нечіткі логічні системи часто називають
нечіткими логічними контролерами. Вони вперше були запропоновані та
успішно використані в різних технологічних системах. Нами пропонується
застосувати

їх

для

розрахунку

вартості

земельних

ділянок

сільськогосподарського призначення, використовуючи набір характеристик, що
найповніше

відображають

показники

їх

родючості,

місцезнаходження,

інженерного облаштування, цільового використання, забруднення тощо. Такий
підхід замість використання класичної математичної моделі для отримання
очікуваного результату, тобто значення вартості земельної ділянки, дозволяє
застосовувати нечіткі логічні контролери, які використовують інтегровані
експертні знання. Зазначені знання представляються в структурі, близькій до
розмовної мови і описуються мовними змінними та нечіткими множинами.
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Система нечіткої логіки робить оцінку вихідних даних, дотримуючись
заздалегідь визначеного методу логічного висновку
Для досягнення поставленої задачі – визначення вартості земельної
ділянки сільськогосподарського призначення в умовах ринкових відносин була
визначена

загальна

структура

нечіткого

контролера,

яка

передбачала

реалізацію наступних блоків [423] (рис. 4.14):
• фазифікації;
• бази правил нечіткої логіки;
• прийняття рішень;
• дефазифікації.

Рис. 4.14. Загальна структура контролера нечіткої логіки
Джерела: авторська розробка.

Блок фазифікації відповідає за відображення будь-якого чіткого
значення у відповідні значення в просторі нечіткої логіки. Нечіткі множини є
продовженням класичних множин, які допускають тільки випадки повного
членства або його відсутності. На противагу нечіткі множини дозволяють
часткове членство елементів [458]. Ця робота здійснюється за допомогою
функцій приналежності, що пов’язують кожен елемент в універсумі U з числом
в інтервалі [0…1], як показано у формулі 4.15:
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X 1  → 0...1

(4.15)

Для цього блок фазифікації відображає чіткі дані x ϵ U в нечітку множину
Х ϵ U, а µX(x) дає ступінь членства в діапазоні [0...1].
Існує два крайніх випадки µX(x) = 0 це означає, що x ∉ X. Якщо µX(x) =
1 , то x ∈ X у загальному випадку. У випадку µX(x) = 0,2, то це означає,що x
належить до X лише зі ступенем 0,2 чи еквівалентно, x не належить до X зі
ступенем 0,8.
Множина X разом з функцією приналежності µX(x), що визначається на
ній, і називається нечіткою множиною та позначається (X, µX). Процес
перетворення чіткого значення елемента (наприклад x = 0,3) до нечіткої
множини (наприклад х=0,3 ϵ Х=[0…1] з µX(x) = 3) називається фазифікацією
[440].
База правил нечіткої логіки. Більшість нечітких систем логічного
управління будуються на основі знань. Це вказує на те, що їх нечіткі моделі чи
логічні нечіткі контролери можна описати нечіткою логікою на основі правил
вигляду ЯКЩО-ТО. Ці правила повинні бути встановлені на основі досвіду
експерта про систему, даних про контролер, а також критичних аспектів їх
функціонування тощо. Вони можуть реалізуватись на підставі строгого
виконання логічних операцій.
Множина усіх таких правил «ЯКЩО ..., ТО ...» складає базу правил
нечіткої логіки для конкретної задачі дослідження [458].
У загальному випадку база правил R , що складається з r правил має
вигляд:

R(k ) : IFx1isXk1 AND   ANDxmisXkmTHENuisUk ,
де

(4.16)

m ≥ 1 та k = 1,…r;
Xk1 – перше значення лінгвістичної змінної;
xm – m-індекс мовної лінгвістичної змінної;
Xkm– m-індекс вхідного лінгвістичного значення;
u – вихідна назва лінгвістичної змінної;
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Uk – вихідне значення лінгвістичної змінної;
AND – оператор логічної сполуки;
THEN – оператор логічного висновку.
В контексті конкретної задачі, що розглядається в даній роботі, спрощена
модель бази правил може мати наступний вигляд:
R (1): ЯКЩО Агрохімічна оцінка Висока, ТОДІ Вартість земельної
ділянки Висока;
R (2): ЯКЩО Земельна ділянка розміщена на схилі 3-5о, ТОДІ її вартість
Середня;
R (3): ЯКЩО Земельна ділянка знаходиться на віддалі 30…40 км від
ринків збуту продукції, ТОДІ її вартість низька.
Для вирішення проблеми багатокритеріальної оцінки вартості земель
сільськогосподарського призначення доцільно побудувати розширений набір
правил, які на основі набору описових змінних визначатимуть частку ринкової
вартості оцінюваної земельної ділянки у вартості еталонної земельної ділянки.
Цими правилами передбачено, що вартість може мати такі значення: «Дуже
висока», «Висока», «Вища за середню», «Середня», «Низька» та «Дуже
низька». Це означає, наприклад, що «Дуже висока» значення оцінюваної
ділянки повинно наблизити її до ринкової вартості еталонної ділянки, яка має
найкращі значення ознак, прийнятих для оцінки в певній природно-економічній
області. Значення «Дуже низьке» - це значення, яке не перевищує 0,2 вартості
еталонної ділянки.
Блок прийняття рішень використовує нечіткі правила (формату ЯКЩО
- ТО), які містяться в базі правил для того, щоб перетворити нечіткі вхідні дані
у необхідні управляючі сигнали, що також мають нечіткий характер [427].
Після того, як нечіткі вхідні дані були оброблені системою нечіткого
логічного виводу, здійснюється їх перетворення до чіткої форми. Це завдання
виконуються за допомогою блоку дефазифікації. Іншими словами завданням
блоку дефазифікації є об’єднання математичного результату кожного правила в
єдине чітке значення [443].
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Для вирішення цієї задачі використовують метод нечіткого виведення
Мамдані.
Вивід у формі алгоритму Мамдані математично можна представити
наступним чином [154]:
1. Введення нечіткості: знаходяться ступені істинності для передумов
кожного правила: μА1(х0), μА2(х0), μВ1(y0), μВ2(y0).
2. Нечіткий вивід: знаходяться рівні «відсічення» для передумов кожного
з правил (із використанням правила мінімуму):
а1 = А1(х0) Λ В1(y0) μ(х)
а2 = А2(х0) Λ В2(y0) μ(х),
де

(4.17)

Λ – операція логічного мінімуму (хв.).
A1, A2 – кілька нечітких наборів;
x0, y0 – назви вхідних нечітких змінних;
μ (х) – функція належності вхідної змінної x.
Потім знаходяться «усічені» функції належності:
C′2 (z) = (а2 ΛC2(z))
C′1 (z) = (а1 ΛC1(z)),

де

(4.18)

C1 (z), C2 (z) - вихід нечітких правил оцінки;
C’1 (z), C’2 (z) - усічені функції членства.
3. Композиція: відбувається об’єднання знайдених усічених функцій із

використанням операції МАКСИМУМ (max, позначена далі як ᴠ), що
призводить до одержання кінцевої нечіткої підмножини для змінної виходу з
функцією належності:
µ∑(z) = µC(z) = µC′1 (z) ᴠ µC′2 (z) = (а1 ΛC1(z)) Λ (а2 ΛC2(z)),

(4.19)

4. Приведення до чіткості (для знаходження z0) виконується центроїдним
методом (як центр тяжіння для кривої функції належності):

Z0 =
де

  ZM ( Z )dZ
  M ( Z )dZ ,

(4.20)

Ω – область визначення функції μ∑(z);
M(Z) – результат нечітких правил композиції.
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Наступним етапом в розробці запропонованої методики є визначення
набору факторів, що мають вирішальне значення для ринкової вартості земель
сільськогосподарського призначення.
Лінгвістичною називається змінна, яка приймає значення з множини слів
чи словосполучень деякої природньої мови. Формально лінгвістична змінна
описується такою п’ятіркою (кортежем):
(х; Т; U; G; M),
де

(4.21)

х – ім’я змінної;
Т – терм-множина, елементи якої відображається нечіткою множиною на

універсальній множині U;
G – синтаксичні правила (часто у вигляді граматики), які породжують
назви термів;
М – семантичні правила, які задають функції належності нечітких термів,
породжених синтаксичними правилами з G.
Для вхідних кількісних змінних як універсальну множину U термів
можна прийняти весь можливий діапазон значень відповідного параметра (від
мінімального до максимального значення). Стосовно якісних параметрів, то для
них було прийнято певну штучну шкалу (бали).
U= (u; ū)
де

(4.22)

u (ū) – мінімальне та максимальне значення показника.
У таблиці 4.11 наведено основні лінгвістичні змінні для задачі визначення

вартості земельної ділянки. Таблицю розроблено та змістовно обґрунтовано на
основі визначення критеріїв та встановлених їх значень у нечіткій формі в
процесі експертного оцінювання. Всіх цих лінгвістичних змінних вибрано 17.
Вони в сукупності достатньо повно характеризують оцінювану ділянку. Для
кожної змінної було вибрано множину можливих значень, одне з яких вона
може набути під час проведення оцінювання (колонка 3 табл. 4.11). Вибрані
множини значень кожної змінної були розбиті на інтервали.

Для кожного

інтервалу був визначений лінгвістичний терм, який встановлював вплив
конкретного значення лінгвістичної змінної, яке знаходиться у визначеному
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інтервалі, на вихідну величину – вартість земельної ділянки (колонка 4
табл. 4.11). Наприклад, значення лінгвістичної змінної «Агрохімічна оцінка»,
яка характеризує показники родючості і визначається в балах, було розподілено
на 5 інтервалів. Якщо оцінювана ділянка характеризується значенням даного
показника, що лежить в інтервалі 100-80, то вплив агрохімічної оцінки на
вартість ділянки буде «Дуже високий». Якщо значення лежить в межах 39-20,
то її вплив буде «Низький».
Таблиця 4.11. Лінгвістичні змінні нечіткої моделі багатокритеріальної
оцінки вартості земельної ділянки
Параметр
1
а1

а2

а3

а4

а5

а6

а7

Назва лінгвістичної змінної
(характеристичний показник)
2
агрохімічна оцінка

(х) Універсальна
Лінгвістичні
множина (U)
терми (Т)
3
4
100-80
дуже висока
79-60
висока
59-40
середня
39-20
низька
19-0
дуже низька
еродованість ґрунту (коефіцієнт 1,0
висока
еродованості)
1,2
середня
1,4
низька
1,6
дуже низька
о
ухил поверхні
схил 0-1
висока
схил 2-3о
вище середньої
о
схил 4-5
середня
схил 6-7о
низька
о
схил 8-9
дуже низька
експозиція схилу
південний схил 3- вище середньої
5о
північний схил 3- середня
5о
форма
ділянки
(коефіцієнт 1,0
висока
компактності)
1,2
вище середньої
1,4
середня
1,6
низька
віддаленість
відносно
техніко- до 2 км
висока
технологічних центрів
2…5 км
вище середньої
обслуговування
6…10 км
середня
11…20 км
низька
більше 20 км
дуже низька
віддаленість відносно ринків збуту
до 10 км
дуже висока
11…20 км
висока
21…30 км
вище середньої
30…40 км
середня
більше 40 км
низька
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Параметр
1
а8

Назва лінгвістичної змінної (х)
(характеристичний показник)
2
забруднення залишками пестицидів
(ДДТ і його метаболітами), мг/кг

а9

забруднення радіонуклідами
(щільність
радіоактивного
забруднення), КІ /км2

а10

віддаленість
електропередач

а11

форми власності ділянки, в якій
вона знаходиться

а12

стан інженерного
(коефіцієнт
облаштування)

а13

накладені сервітути (коефіцієнт
обмеженості використання)

а14

вид угідь, до якого належить ділянка

а15

вид цільового використання
(коефіцієнт цільового використання)

а16

а17

відносно

ліній

облаштування
інженерного

Універсальна
множина (U)
3
0
0,1
0,2
0,3 і вище
до 1,0
1,1-5,0
5,1-10
вище 10
більше 100 м
100-50 м
50-20 м
менше 20 м
100-75
74-50
менше 50
1,5
1,3
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7

1,0
0,9
0,8
виду
сівозміни,
який 1,0
використовується на час оцінки 0,9
(коефіцієнт приналежності до виду 0,8
сівозміни)
наявність
під’їзних
шляхів 1,2
(коефіцієнт
облаштування 1,1
під’їзними шляхами)
1,0
0,8
Джерело: сформовано автором.

Лінгвістичні
терми (Т)
4
висока
середня
низька
дуже низька
висока
середня
низька
дуже низька
висока
вище середньої
середня
низька
висока
вище середньої
середня
дуже висока
висока
вище середньої
середня
дуже висока
висока
вище середньої
середня
дуже висока
висока
середня
низька
висока
середня
низька
висока
середня
низька
дуже висока
висока
середня
низька

Вихідна змінна, тобто вартість земельної ділянки набуватиме значення:
дуже низька (VL), низька (L), середня (M), вище середньої (HM), висока (H),
дуже висока (VH) на універсальній множині (0-1). Можливий інтервал зміни
кожного параметра був заданий від двох до п’яти лінгвістичних термів. Він
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забезпечує детальний розгляд та встановлює вплив кожної лінгвістичної
змінної (більший чи менший) на величину вартості земельної ділянки. В
даному випадку слід зазначити, що чим більше встановлено критеріїв
(лінгвістичних змінних) для характеристики оцінюваної земельної ділянки, тим
точнішою буде розрахована її вартість.
Використовуючи дані, представлені в таблиці 4.12, було розроблено
основу нечітких логічних правил для конкретної проблеми дослідження.
Таблиця 4.12. Матриця бази нечітких логічних правил
для визначення вартості земельних ділянок
а1
L
L
EL
L
L
L
H
M
VH
M
H
M
H
H
VH
VH
VH
VH

а2
L
L
L
L
L
L
H
M
H
M
H
M
H
H
H
H
H
H

а3
L
L
L
L
L
L
H
M
H
M
H
M
H
H
H
H
H
H

а4
HM
M
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

а5
M
M
M
M
M
L
M
H
L
H
HM
HM
H
H
M
H
H
H

Значення лінгвістичної змінної на вході
а6
а7
а8
а9
а10
а11
а12
M
M
VL VL
L
M
M
M
M
VL VL
L
M
M
M
M
VL VL
L
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M
L
L
L
M
M
M
M
L
L
L
M
M
M
M
M
M
L
M
M
H
VH
H
H
H
H
VH
H
VH
H
H
H
H
VH
H
VH
H
H
H
H
VH
HM HM
H
H
HM
H
VH
HM HM
M
M
HM HM HM
H
VH
H
H
H
H
VH
H
VH
H
H
H
H
VH
M
M
H
H
H
M
M
H
VH
H
H
H
H
VH
H
VH
H
H
H
H
VH
H
VH
H
H
H
HM VH

а13
M
M
M
M
M
M
M
VH
VH
VH
VH
HM
VH
VH
M
VH
H
H

а14
M
M
M
M
M
L
M
VH
VH
VH
VH
M
VH
VH
M
VH
VH
H

а15
M
M
M
M
M
M
M
H
H
H
H
M
H
H
M
H
H
H

а16
M
M
M
M
M
M
M
H
H
H
H
M
H
H
M
H
M
M

Значення
а17 на виході
L
VL
M
VL
L
VL
H
L
H
L
L
L
VH
M
VH
M
VH
M
VH
HM
VH
HM
M
HM
VH
H
VH
H
VH
H
VH
VH
VH
VH
VH
VH

Джерело: сформовано автором.

Ця база включає набір правил «ЯКЩО…, ТО…», і формується на основі
досвіду та знань сертифікованих експертів з оцінки земель. У процесі
формування бази було надано можливість адаптувати її до можливих змін в
родючості, ступеню забруднення, рівню інженерних споруд оцінюваних
земельних ділянок, а також у формах власності, виду цільового використання
тощо.
У цьому випадку висновок Мамдані [427] виконується на основі правил
(табл. 4.13), демонструючи досвід та розуміння причинно-наслідкових зв’язків
між вхідним та вихідним параметром досліджуваної системи принаймні трьох
досвідчених сертифікованих експертів з оцінки земель.
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Загальна схема системи нечіткого логічного виведення інтегральної
оцінки вартості земельної ділянки наведена на рис. 4.15.
Агрохімічна оцінка
Еродованість ґрунту
Ухил поверхні
Експозиція схилу
Форма ділянки

Віддаленість до центрів
обслуговування
Віддаленість відносно ринків збуту
Забруднення залишками пестицидів
Забруднення радіонуклідами
Віддаленість до ліній електромереж
Форма власності ділянки

Метод
нечіткого
логічного
висновку
Мамдані

Вартість
ділянки

Стан інженерного облаштування

Накладені сервітути
Вид угідь
Цільове використання
Вид сівозміни
Наявність під’їзних шляхів

Рис. 4.15. Схема контролера нечіткої логіки визначення вартості
земельних ділянок
Джерело: сформовано автором.

Далі виводяться нечіткі логічні рівняння, які використовувалися для
обчислення значення вихідного параметра за фіксованих значень вхідних
параметрів. Рівняння отримуються із нечітких логічних висловлювань,
внаслідок заміни термів лінгвістичних змінних відповідними функціями
належності, а операції «і» та «або» – операціями знаходження мінімуму (ᴧ) та
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максимуму (ᴠ) відповідно. В розглянутому прикладі система логічних рівнянь
приймає вигляд (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Система логічних рівнянь для задачі визначення вартості
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Джерело: скріншот роботи програми.

У результаті опрацювання правил та проведення операцій над нечіткими
множинами отримується багатокритеріальна оцінку конкретної земельної
ділянки, виражена чітким числом λ= 0…1. Знаючи вартість еталонної земельної
ділянки, яка характеризується найкращими показниками в межах природногосподарського району, в якому розміщена оцінювана ділянка, можна
визначити її об’єктивну вартість:
Взд = Ветал 𝜆,
де

(4.23)

Взд – вартість оцінюваної земельної ділянки;
Ветал

–

еталонна

вартість

земельної

ділянки

у

природно-

сільськогосподарському районі;
λ – частка вартості оціненої земельної ділянки у вартості еталонної
земельної ділянки.
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Еталонною

вважається

земельна

ділянка

сільськогосподарського

призначення площею 1 га, яка характеризується найвищою в заданому
природно-господарському

районі

родючістю,

властивостями,

обладнана

інженерними

інтенсифікації

сільськогосподарського

високими

спорудами,
виробництва,

екологічними

необхідними
має

для

ідеальне

місцерозташування, облаштована під’їзними шляхами з твердим покриттям,
відсутня ерозія ґрунту, розміщені на рівнинній поверхні, є прямокутної форми з
відношеннями сторін 4 : 1, відстань до центрів технічного обслуговування до 5
км, відстань до сільськогосподарських ринків не перевищує 5 км, відсутнє
забруднення ґрунтового покриву, знаходиться у приватній власності, відсутні
будь-які обмеження стосовно використання відповідно до національного
законодавства.
Якщо оцінювана земельна ділянка сільськогосподарського призначення
характеризується цими ознаками, вплив кожного з цих факторів на її ринкову
вартість може виражатися в описовій формі як «Дуже високий» або «Високий».
Значення вартості еталонної ділянки визначається капіталізацією доходу
методом зернового еквіваленту від вирощування культур, характерних для
сільськогосподарської території (додаток П).
Практичне застосування запропонованого методичного підходу показано
на прикладі розрахунку ринкової вартості земель ФГ «Сяйво Стрий»
Стрийського району Львівської області. Станом на 01.01.2019 року в обробітку
зазначеного господарства знаходилось 1 130 га земель сільськогосподарського
призначення. В основному це землі, які воно орендує у власників земельних
паїв Лисятицької сільської ради Стрийського району Львівської області
(додатки Р1-Р3).
Значення характеристичних показників кожної оцінюваної ділянки з
точки зору агрохімічної оцінки як узагальненого показника родючості ґрунтів
(додаток Р4), а також місцезнаходження, рельєфу, умов інженерного
облаштування, цільового використання, ступеню забруднення, накладених
обмежень, наявності стану під’їзних шляхів тощо наведено в табл. 4.11.
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Розрахувавши вартість еталонної ділянки в Жидачівсько-Самбірському
природно-сільськогосподарському районі (додаток П), а за розробленим
методичним підходом – частку в ній кожної з оцінюваних ділянок було
отримано значення їх вартості (рис. 4.17 та додаток С).
Аналіз отриманих значень вартості земельних ділянок засвідчує, що в
межах однієї сільської ради їх ринкова вартість суттєво відрізняється, різниця в
окремих випадках досягає 50%. Це є свідченням того, що запропонований
методичний

підхід

дозволяє

в

повній

мірі

врахувати

відмінності

у

характеристичних ознаках оцінюваних ділянок і відображає їх в отриманих
результатах.
Запропонований методичний підхід є ефективним і характеризується
прозорістю всієї процедури оцінки. Це особливо важливо на момент
запровадження обігу земель, який відзначається обмеженим ринком і
відсутністю достатньої кількості порівняльних операцій з продажу земельних
ділянок сільськогосподарського

призначення, або коли є необхідність

термінової оцінки із залученням менших витрат на її проведення. Він може
бути використаний для оцінки вартості земельної ділянки з будь-якою
кількістю

показників,

які

не

можна

чітко

представити

числом

або

математичною моделлю. Ці показники повинні бути відповідно оцінені
сертифікованим експертом з оцінки земельних ділянок.
Вартість земельних ділянок, яка розраховується із застосуванням методів
нечіткої логіки, забезпечує базу для подальшого використання отриманих
даних під час їх продажу на аукціоні, застави в земельному банку і, насамперед,
для оцінки вартості в процесі складання актів купівлі-продажу, як стартової
ціни на переговорах. Використання представленого алгоритму є важливим
етапом на шляху створення спеціалізованої автоматизованої системи обігу
земельних ділянок,

сприяє підтримці у прийнятті рішень, які формують

ефективне використання земель сільськогосподарського призначення.
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Джерело: сформовано автором

Рис. 4.17. Картограма вартості земельних ділянок ФГ «Сяйво-Стрий»
Стрийського району Львівської області

Висновки до розділу 4

1.

Встановлено, що стан інституціонального забезпечення системи

земельних відносин та землекористування в Україні в цілому характеризується
як недостатньо-задовільний. Механізм формування земельної ренти став
непрозорим, права власності на земельні ресурси – невизначеними, що
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створило можливість присвоєння рентних доходів власникам капіталу.
Ефективнішими стають інститути присвоєння земельної ренти, а не інститути
створення доданої вартості. Розуміння інституційного середовища передбачає
визначення прав і правил узаконення тих чи інших відносин власності, їх
вартості, впливу на розвиток та дохідність землекористування, дозволить
забезпечити комплексний підхід до формування системи екологічних та
економічних відносин прав власності.
2.

Доведено,

що

вартість

землекористування

є

універсальним

критерієм у визначенні ефективності видів прав у власності, яка вимірюється
абсолютним приростом позитивної економічної доданої вартості. Визначено
критерії ефективності для показників вартісного підходу, яким є економічна
ринкова

вартість

інвестованого

в

землекористування,
земельні

поліпшення

яка

рівняється

доданій

землекористування

вартості

капіталу

за

вирахуванням існуючої балансової вартості землекористування.
3.

Запропоновано методологічний підхід для здійснення оцінки права

управління та ефективності права управління землекористуванням, який
ґрунтується на визначенні економічної доданої вартості одержаної в результаті
здійснюваних управлінських дій за фактичного використання земель і при
кращому

більш

ефективному

екологобезпечному

землекористуванні.

Комплексне використання запропонованих методів оцінки дозволить оцінити
результати діяльності господарських суб’єктів, сформувати базу для прийняття
управлінських рішень, спрямованих на збільшення вартості землекористування.
4.

Удосконалено методичний підхід проведення нормативної грошової

оцінки земель, що передбачає визначення нормативу капіталізованого рентного
доходу за показниками вирощування зернових та зернобобових культур на
рівні природно-сільськогосподарських районів областей Україна та подальшим
алгоритмом розрахунку з врахуванням балу бонітету на регіональному та
національному рівнях.
5.

Розроблено методичний підхід до визначення вартості земельних

ділянок сільськогосподарського призначення із застосуванням автоматизованих
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моделей, які ґрунтуються на методах та правилах нечіткої логіки. Він може
бути використаний для оцінки вартості земельної ділянки з будь-якою
кількістю показників родючості, місця розташування, рівня інженерного
облаштування, екологічного стану, виду цільового використання тощо,
встановлених експертним шляхом.
Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в
наукових працях [104, 106,107, 112, 113, 116, 119, 120, 123, 126, 127, 131, 146,
186, 188, 348, 351].
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РОЗДІЛ 5
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ
ВІДНОСИН ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА ОЦІНКИ ЇХ ВАРТОСТІ
5.1. Наукові засади системи відносин приналежності в контексті
формування багатофункціонального землекористування
В силу специфічних особливостей земля, як природний ресурс, засіб
виробництва та просторово-операційний базис має ключове та унікальне
значення в усій існуючій системі підприємницької діяльності людей і самого
їхнього життя. Як показує світовий досвід, від стану земельних відносин багато
в чому залежать стабільність і рівень соціально-економічного розвитку країни,
незважаючи на її суспільно-політичний устрій.
Сучасні земельно-майнові відносини – це система взаємодії в правовій,
адміністративній, екологічній, економічній, соціальній та інформаційній
галузях.
Період ринково-інституційних і наступних перетворень вітчизняної
економіки закономірно визначив процеси реформування зазначеної системи,
сформулювавши

принципово

нові

завдання,

а

також

затребувані

інструментарно-методичні засоби їх вирішення, адекватні загальні стратегії
ринкових

перетворень

«землекористування

як

в

українському

суспільстві.

земельно-майновий

З’явилося

комплекс».

Його

поняття
основні

властивості наведені на рис. 5.1.
Землекористування як складна економіко-правова категорія являє собою
сукупність земельних й інших природних ресурсів та об’єктно-майнових благ в
різних формах їх використання і управління, що в силу унікальності поєднання
властивостей землі має характерні особливості. Воно як земельно-майновий
комплекс відрізняється від майнового тим, що штучно утворене в певних
просторово-часових умовах і функціонує за рахунок діяльності людей для
задоволення життєвих та виробничих потреб і розвитку територій, має
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соціальну, економічну та екологічну спрямованість.
Основні властивості та особливості землекористування
Властивість життєзабезпечення – частина екологічного
середовища, місце проживання, розміщення житла,
комунального користування, культурно-побутового
обслуговування і відпочинку людей.
Властивість фактору виробництва – бути необхідною умовою
виробничо-господарської діяльності в сільському та лісовому
господарстві, добувній і обробній промисловості,
будівництві, транспорті.
Властивість цивільного обігу як взаємодії суб’єктів власності
(органів виконавчої влади, територіальних громад,
юридичних і фізичних осіб) з питань стану, використання і
змін приналежності об’єктів власності (земельних ділянок,
землекористування, інших природних об’єктів, тісно
пов’язаного із землею, нерухомого майна) в межах
законодавчо встановлених норм і правил.
Рис. 5.1. Основні властивості та особливості землекористування
Джерело: власні узагальнення автора.

Базою сукупності і системоутворюючим елементом землекористування
виступає земельна ділянка, а активними елементами управління сукупністю
взаємозв’язків складових всієї системи є люди в процесі своєї діяльності.
Зв’язок

землекористування

із

земельною

ділянкою

може

бути

безпосереднім або опосередкованим. Безпосередній зв’язок характеризується
пов’язаними із земельною ділянкою будівлями, спорудами, інші об’єктами, які
міцно пов’язані з землею, переміщення яких без розмірного збитку їх
призначенню неможливе. Опосередкований зв’язок визначається пов’язаними
із

земельною

ділянкою

підприємствами

як

майновими

комплексами,

житловими та нежитловими приміщеннями.
Земельна ділянка в складі землекористування локального рівня залежно
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від функціонального призначення виступає в різних ролях. У зв’язку з цим
нами виділені наступні групи землекористування як земельно-майнового
комплексу:
•

землекористування, в якому земельна ділянка виступає як

основний засіб виробництва сільськогосподарської продукції та лісового
господарства (підприємств агропромислового комплексу, лісогосподарські
підприємства);
•

землекористування, де земельна ділянка є просторовим базисом

(підприємства промисловості, переробної галузі, транспортні підприємства,
підприємства енергетики та іншого спеціального призначення);
•

землекористування, в якому земельна ділянка виступає джерелом

сировини і енергетичних ресурсів (промислові підприємства добувної галузі);
•

землекористування, де земельна ділянка виступає просторовим

базисом і місцем життєдіяльності людини в населених пунктах (підприємства
житлово-комунального

господарства,

громадського

призначення

та

кондомініуми);
•

землекористування, в якому земельна ділянка є природним

ресурсом (установи і підприємства природоохоронних зон з особливими
умовами використання територій).
Необхідно відзначити, що землекористування і система управління ним
складається з трьох рівнів, які відповідають державному устрою України. В
даному випадку слід розрізняти:
– землекористування країни – національний рівень (макрорівень);
– землекористування суб’єктів регіонів і територіальних громад
(мезорівень);
– землекористування локального рівня (мікрорівень).
Землекористування будь-якого рівня складається з певних елементів, які
можна поділити на дві групи:
– земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна з майновими
правами та обов’язками).
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– об’єкти земельно-майнового комплексу, що беруть участь в процесах
фінансового, матеріального ринків і ринку нерухомості, як в єдності своїх
об’єктів, так і пооб’єктно за незмінного складу цих об’єктів. Зв’язок з ринком
юридичних послуг визначається чинним законодавством. В деяких випадках
він вимагає нотаріального завірення документів за операціями з об’єктами
земельно-майнового комплексу; державної реєстрації прав та угод; судового
відчуження прав власності на продаж земельних ділянок або прав на них на
відкритих торгах через суд і судових виконавців.
Необхідно відзначити, що основою землекористування будь-якого рівня є
земельні ресурси.
Отже землекористування – це природно-територіально-просторовий
базис еволюційного розвитку суспільних відносин, одночасно соціальноеколого-економічний об’єкт управління, що характеризується надзвичайно
складною структурою.
Землекористування являє собою найважливішу підсистему національної
економіки, трансформаційні процеси в якій характеризуються досить істотними
особливостями. В даний час саме у сфері земельних відносин відбуваються
безпрецедентні за ступенем інструментарно-методологічної складності і
соціально-економічної суперечливості інституційні перетворення.
В результаті проведення ринкової реформи практично сформувалася
багатоукладна економіка, свідченням чого стало створення підприємств, що
базуються на різних формах власності і господарювання: акціонерні
товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, селянські та фермерські
господарства й кооперативи, їх асоціації тощо.
Виникнення

різних

організаційно-правових

форм

(рис.

5.2)

і

різноманітних відносин власності в умовах розвитку ринкових відносин,
корінна реструктуризація державної власності для підвищення ефективності її
використання ускладнюють гармонійне поєднання інтересів суб’єктів власності
– держави, регіонів, муніципальних утворень, соціальних груп, підприємств,
організацій і громадян. Незважаючи на зміну організаційно-правових форм
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землекористування в сільськогосподарській сфері та впливу негативних
еколого-економічних чинників, сучасні перетворення земельної власності
суттєво не вплинули на обсяги сільськогосподарського виробництва (розділ 3).
15,7

4,4

36,4

16,3
20,7

Господарства населення
Фермерські господарства
Сільськогосподарські підприємства
Сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства
Сільськогосподарські підприємства та громадяни, разом

Рис. 5.2. Розподіл сільськогосподарського землекористування України за
організаційно-правовими формами станом на 2016 р., млн. грн.
Джерело: сформовано автором за даними Держстату України.

Основні

соціально-економічні

результати

процесу

ринкової

реструктуризації сфери земельних відносин полягають в наступному:


фактично ліквідована державна монополія на земельно-ресурсні

блага;


вирішені питання забезпечення громадян земельними ділянками

для ведення особистого селянського господарства;


у законодавчому порядку визначені права громадян і юридичних

осіб на всі визначені законодавством види земельних ділянок;


офіційно затверджені розміри платежів за землекористування;



формуються основи земельного ринку і його економічна й правова

інфраструктури.
Структуру земель України за формами власності станом на 01.01.2016 р
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представлено у розділу 3, та сільськогосподарських угідь – на рис. 5.3.
100
80
60
40
20
0

74,8

84,3

25,1
15,6
0,1

Державна

Приватна

Сільськогосподарські угіддя

0,1

Комунальна
Рілля

Рис. 5.3. Розподіл сільськогосподарських угідь та ріллі за формами
власності, %
Джерело: [327].

В Україні більше 50 % земель перебуває в приватній власності. У
сільському господарстві приватна власність на землю складає 74,8% за
сільськогосподарськими угіддями та 84,3% – за орними землями.
З огляду на це можна стверджувати, передача сільськогосподарських
земель у приватну власність не вплинула на ефективність їх використання та
капіталізацію. Про це доведено також у дослідженнях у п. 3.2 розділу 3.
Встановлення найкращих обсягів і структури державної чи приватної
власності у галузях господарювання вимагає обґрунтування цілісної системи її
реалізації.

Для

цього

слід

сформувати

систему

співвідношення

і

підпорядкування різних форм власності та їх складу за видами прав, оскільки їх
різноманіття дозволяє, з одного боку, втілювати переваги регулювання
ринкового господарства (зберігати, відтворювати і розвивати найсильніші
сторони конкурентної економіки), а з іншого – компенсувати недоліки ринку.
На жаль, інституційна складність і різноманіття сучасних відносин власності на
землю, так само як і процеси формування багатоукладної економіки та
багатофункціонального землекористування, в даний час в повній мірі не
осмислені Вони часто сприймаються формально і кон’юнктурно-спрощено та
розглядаються в контексті переділу земельних благ як об’єктів власності,
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передачі земель з державної власності в приватну.
Негативні соціально-економічні наслідки ринкового обороту земельних
ділянок та прав на них представлені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1. Негативні соціально-економічні наслідки ринкового
обороту земельних ділянок та прав на них
№
п/п
1.

Назва

Причини виникнення і способи усунення

Утворення сучасних
латифундій
(агрохолдингів),
заснованих на акціюванні

Відсутність державного контролю за обігом земель
сільськогосподарського призначення. В даному
контексті
ефективна
законодавчо-затверджена
система
економіко-правових
обмежень
щодо
регламентування розміру землекористування.
Відсутність
цивілізованого
ринковоінституціонального
середовища
і
вартісний
дисбаланс на земельні ресурси виступають причиннонаслідковим механізмом не виробничого придбання
земель. Ефективні превентивні процедури, пов’язані
із підвищенням оподаткування короткотермінового
володіння земельними ділянками.
Значна частина земельних ділянок власників
земельних часток (паїв), що розміщена на
малопродуктивних ґрунтах, не використовується як
засіб виробництва. Захист сільськогосподарських
угідь, шляхом законодавчо-землевпорядних дій,
зокрема, введення ефективно функціонуючої системи
зонування земель за типами (підтипами) та їх
придатністю.
В даний час переважає здача сільгоспугідь в оренду.
Орендна плата виступає в ролі пріоритетного
еквіваленту земельних благ в умовах становлення
національного земельного ринку
Відмова від системи обліку за формою 6-зем та
перехід до нових форм 11-, 12-, 15-, 16-зем.

2

Спекулятивні операції,
пов’язані із короткотерміновою скупкою
сільськогосподарських
земель в цілях
подальшого перепродажу

3

Нецільове використання,
а в багатьох випадках не
використання сільськогосподарських угідь,
особливо сінокосів,
пасовищ, садів

4

Реалізація власниками
земельних часток (паїв)
прав на земельні блага за
дуже низькою ціною
Відсутність належної
облікової системи
землекористування
Не завершеність внесення
відомостей про земельні
ділянки у Поземельні
книги
Не достатнє інформаційне
забезпечення про
землекористування та
землевпорядне
облаштування
Недосконалість
методологічних підходів
щодо оцінки земель

5

6

7

8

Через спорадичний підхід до узаконення прав
власності наповнення відомостей Поземельної книги
відбувається за мірою реєстрації земельних ділянок.
Відсутня
законодавча
база
формування
землекористування різних форм господарювання та
їх
облаштування.
Розробка
методів
багатокритеріальної оцінки та вдосконалення
процедури її інформаційного забезпечення.
Відсутність належного інформаційного забезпечення
землекористування для проведення об’єктивної
оцінки землі.
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№
п/п
9

10

11

Назва

Причини виникнення і способи усунення

Не проведено
розмежування земель
державної та комунальної
власності
Відсутність обліку
територіальних обмежень
у системі державного
земельного кадастру
Відсутність законодавчих
норм формування
сільськогосподарських
підприємств, в тому числі
агрохолдингів

Не реалізовано положення закону про розмежування
земель на державну та комунальну власності.
Не сформовано границі територіальних обмежень під
час використання земель й інших природних
ресурсів.
Відсутність нормативно-правового забезпечення
формування землевпорядної документації меж
землекористувань з обґрунтуванням заходів щодо їх
використання.
Джерело: сформовано автором.

Особливості землекористування в умовах ринкової економіки пов’язані з
багатофункціональністю використання та інвестиційною привабливістю. До
них зокрема, слід віднести:
– неоднорідність землекористування. Даний фактор встановлює істотну
диференціацію у доходах, що отримують від функціонування різних об’єктів
землекористування як нерухомості одного типу,

навіть в межах однієї

місцевості;
– захищеність доходів від інфляції. Землекористування як нерухомість у
більшій мірі, ніж фінансові активи, є захищене від інфляції завдяки орендній
платі або ціні об’єкта. Інфляція переноситься в дохід, вони зростають разом з
інфляцією;
– високі трансакційні затрати. Правочини щодо нерухомості потребують
високих

трансакційних

(операційних)

затрат,

пов’язаними

з

пошуком

інформації, веденням переговорів та укладанням контрактів, специфікації і
захисту прав власності тощо;
– низька кореляція доходів від землекористування з доходами від
фінансових активів. Відносна незалежність доходів від землекористування,
порівняно з доходами від фінансових активів, робить його певним чином
арбітром для кейсів фінансових активів;
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– особливості ціноутворення. Ціни на фондовому ринку напряму
залежать

від

останніх

договорів

із

цінними

паперами,

насамперед

корпоративними. Ціноутворення на земельному ринку – результат останнього
продажу і переговорів між учасниками договору. Звідси ціноутворення на
ринку цінних паперів більш динамічне, ніж на земельному ринку, а коливання
цін відбувається частіше;
– збереження інвестованих коштів власником чи землекористувачем.
Землекористування надає власнику чи землекористувачу більше гарантій
збереження інвестованих коштів [349].
Землю не можна знищити (якщо не враховувати можливого погіршення її
якостей). З погляду на це вона виступає як особливий товар на земельному
ринку – це ділянка землі або їх сукупність (землекористування) з належними їй
природними ресурсами (ґрунтом, водними, мінеральними й рослинними
ресурсами), а також будинки та споруди, розміщені на ній.
Крім того, існує невід’ємна частина землекористування – об’єкти у його
складі, які за певних умов в економічних відносинах можуть бути відокремлені.
Ці невід’ємні частини землекористування мають важливе значення під час
договорів купівлі-продажу, оформлення заставних, опису умов оренди, при
його оцінці. Зокрема, функціонування землекористування в сільському
господарстві не заперечує його використання у рекреаційних та інших цілях.
Такий

підхід

у

системі

економічних

відносин

називається

багатофункціональним землекористуванням.
Отже, землекористування, в основі якого лежать земельні та інші
природні ресурси – це специфічний товар на ринку, оскільки вони мають
особливу

цінність і

спонукають

до

ефективного

використання

своїх

різноманітних властивостей. Характеристика землекористування як особливого
товару приведена на рис. 5.4.
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Землекористування як особливий товар

Ознаки

Види землекористування
Виробнича – прямо або непрямо бере участь у
створенні товару

Функціональне призначення

Невиробничі – не бере участі у створенні товару,
забезпечує умови для обслуговування та проживання
населення
Відтворювальні: земельні ресурси ділянки

Відтворюваність у
натуральній формі

Ступінь готовності до
експлуатації

Відтворювальні: будівлі, споруди, багаторічні
насадження
Сформовані ділянки та здійснені поліпшення
У процесі земельних поліпшень
Державна

Форма власності

Приватна
Спільна сумісна
Спільна часткова
Комунальна

Галузева приналежність

Залежно від визначеної категорії земель

Рис. 5.4. Характеристика землекористування як особливого товару в
ринковій економіці
Джерело: [349].

Відповідно до нормативних актів, прийнятих у період становлення
ринкових відносин (1990-2000 рр.), коли було започатковано продаж
присадибних, садових та земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, можна говорити про землекористування як товар, що перебуває
у ринковому обігу. Будь-яке землекористування існує в єдності фізичних,
економічних і правових властивостей (рис. 5.5), кожне з яких у відповідних
випадках може виступати в ролі визначального.
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Землекористування як об’єкт цивільних та економічних
прав
Цивільних прав
– право власності;
– право користування (в т.ч. оренди);
– право емфітевзису;
– право суперфіцію;
– право застави;
– право земельного сервітуту
– право по закону на земельну ділянку для осіб, у власності яких
знаходяться будинки, споруди чи інші об’єкти нерухомості,
розташовані на цій ділянці.
Право довічної спадщини
Фізичний об’єкт
Економічний об’єкт
– окреслені межі;
– товар
– розмір;
– джерело доходу для власності;
– площа;
– джерело інших земельних благ.
– якісні параметри тощо.

Рис. 5.5. Сутнісні ознаки триєдності землекористування як товару в умовах
ринкової економіки
Джерело: [349]

Формування землекористування – це складний процес щодо визначення
багатоаспектності відносин власності на землю та багатофункціональності
використання і охорони земельних та інших природних ресурсів. Йому
притаманні просторове поєднання окремих земельних ділянок з різними
функціями, об’єднання різних функцій щодо одного або більше типів
землекористування, але розділених в часі і можливо у просторі, та інтеграція
властивих йому в часовому проміжку усіх функцій.
Прикладом

цього

є

дослідження

Ю. В.

Лобунько

щодо

багатофункціональності землекористування у сфері природокористування
(рис. 5.6) [157].
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Мультифунціональність
землекористування
Зміст функцій

Економічна:
корисність, яка
здатна приносити
дохід (продукційне
використання)

Екологічна:
земельний покрив
забезпечує
функціонування
екосистеми
(екологічне
використання)

Соціальна: право
громадян на доступ до
землі та інших
природних ресурсів, що
невіддільні від земельної
ділянки (базисне
використання)

Базові та допоміжні типи землекористування
Сільськогосподарський (базовий)

Лісогосподарський (базовий)

Рекреаційний

Екологічний

Природоохоронний

Рекреаційний

Культурний і т. д.

Природоохоронний і т. д.

Природоохоронний (базовий)
Рекреаційний
Оздоровчий
Екологічний
Культурний
Науковий (освітній)

.

Екологічна мережа України (в якості структурних її елементів)

Рис. 5.6. Логічно-змістовна модель формування природоохоронного
землекористування
Джерело: [157].
317

Під час використання земель сільськогосподарського призначення на
засадах багатофункціональності для рекреаційних чи природоохоронних цілей
ускладнюються економічні відносини прав власності на землю та інші природні
ресурси, які необхідно розглядати через систему приналежностей (рис. 5.7). Як
видно

із

рис.

5.7

у

базовому

типі

землекористування

суб’єктами

приналежностей є: держава в особі органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо земельних ресурсів (згідно статті 41 Конституції України
вони є власністю українського народу); громадяни як власники земельних
часток (паїв) щодо земельних ділянок; орендарі – сільськогосподарські
підприємства щодо землекористування як сукупності орендованих земельних
ділянок; агрохолдинги щодо земельно-майнового комплексу корпорації. За
наявності допоміжного типу землекористування появляється ціла низка інших
суб’єктів приналежностей, що ускладнює економічні й екологічні відносини
власності на землю та інші природні ресурси. Як економічна категорія
власність

характеризує

відносини

відчуження

(привласнення)

засобів

виробництва і створюваних з їх використанням матеріальних благ під час
виробництва, обміну, розподілу і споживання. Це твердження абсолютно
правильно зосереджує увагу на факт, що приналежність матеріальних благ
суб’єкту (в нашому випадку землі) необхідно визнавати не тільки ним самим, а
й другими суб’єктами. Саме з цієї причини виникає право власності на землю у
суспільних відносинах. Багато економістів розглядають власність лише як
ставлення людини до речі. Проте істина полягає в тому, що відносини власності
слід розглядати онтологічно, як реальне відображення існуючої взаємодії
власника з його земельною ділянкою.
Характерною рисою власності, як визначено у першому розділі, є
підкреслення первинності її економічного змісту (економічної природи)
власності над її юридичною формою, глибинної основи власності у відносинах
між людьми.
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Суб’єкти приналежностей

Об’єкти приналежностей

Держава в особі органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування

Земельні ресурси
Земельні ділянки власників
земельних часток (паїв)

Громадяни

Землекористування

Орендарі – сільськогосподарські
підприємства

Земельно-майновий комплекс

Агрохолдинги

Базовий тип землекористування

Земельні та інші природні ресурси

Території земельних ділянок з
структурними елементами
екомережі національного рівня

Держава в особі органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування
Держава в особі органів
виконавчої влади

Території земельних ділянок з
структурними елементами
екомережі місцевого рівня

Територіальні громади

Території рекреаційних об’єктів

Юридичні особи

Території водних об’єктів
національного рівня

Держава в особі органів
виконавчої влади

Території водних об’єктів
місцевого рівня

Територіальні громади

Допоміжний тип землекористування

Рис. 5.7. Логічно-змістовна модель земельних приналежностей в системі
сільськогосподарського землекористування
Джерело: сформовано автором.

319

За умови розгляду права власності на землю як встановлених законом
правил, якими визначаються речі для користуватися або розпорядження
конкретною особою, а також умови, за яких таке використання чи
розпорядження може здійснитись, то в цьому разі право власності – юридична
категорія. Закони не формують відносин власності, а лише закріплюють ті
відносини, які фактично склалися в суспільстві. Як юридична категорія
власність виступає суб’єктивним тлумаченням об’єктивно сформованих
відносин привласнення, результатом потреби в суспільстві закріпити усе те, що
склалося на практиці, у специфічно регулятивній формі суспільної свідомості.
Відносини власності на землю є суб’єктивно-об’єктивні відносини, де як
об’єкт виступають життя людини та матеріальні умови виробництва (земля як
основний засіб виробництва і людина як робоча сила), а також результати
виробництва (матеріальні блага), а суб’єктами – людина, підприємства,
товариства, представники держави та територіальних органів тощо.
Головним, визначальним у змісті власності на землю

виступає

привласнення. Привласнення є відчуженням об’єкта власності – земельної
ділянки, одним суб’єктом від других суб’єктів, що реалізуються як
економічними, так і юридичними та насильницькими способами. Вивчаючи
дану категорію, можна виокремити привласнення завдяки праці, звернення та
акту, який здійснюють в самому процесі землекористування, в момент
використання землі. Отже, від власності, як узагальненої повної форми
відчуження чи привласнення, слід відрізняти користування, володіння і
розпорядження.
У зв’язку з цим важливо відзначити, що землекористувач за ринкової
економіки може бути не власником, проте обов’язково повинен володіти
правами користування чи володіння. Українське законодавство зафіксувало це
положення наступним чином: власник не може і не має права втручатися в
роботу землекористувача, зокрема орендаря, після укладення договору оренди,
за винятком випадків, передбачених договором та чинним законодавством.
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Отже, власність – це ціле, а її складовими елементами (частинами цілого)
є користування, володіння і розпорядження. Між ними спостерігається
наступний

зв’язок:

розпорядження

встановлюється

користуванням,

користування визначається володінням, володіння характеризується формами
власності. Відповідно до економічної теорії прав власності не ресурс (робоча
сила чи засоби виробництва) сам за собою є власністю, а частка чи пучок прав з
використання ресурсу.
Під правами власності розуміються як санкціоновані суспільством
(законами держави, звичаями, традиціями тощо) поведінкові відносини серед
людей, які виникають через існування благ і стосуються їх використання. Отже,
відносини власності на землю в цій теорії виводяться з обмеженості земельних
ресурсів: говорити про власність без будь-якої причини безглуздо. Через це
відносини власності на землю – це система виключень з доступу до земельних
ресурсів та прав на них. Якщо відсутні виключення з доступу до земельних
ресурсів, то вони або нічиї, нікому не належать, або належать усім, бо є вільний
доступ до них. У цьому випадку такі ресурси, стосовно до цієї теорії, не
складають об’єкта власності.
Виключити других з вільного доступу до земельних ресурсів свідчить про
специфікацію прав власності на них. Термін «уточняти» дослівно означає
перелічування подробиць, на які потрібно звертати особливу увагу. Мета і сенс
специфікації – створення умов для можливостей придбання прав власності
тими, хто цінує їх вище, хто здатний отримати більшу користь.
У зв’язку з цим особливу увагу необхідно приділити розкриттю
внутрішнього змісту власності на землю. Одним з найбільш глибоких
теоретичних підходів до внутрішнього змісту відносин власності в його
економічному трактуванні є її розгляд як спільно-розділеної власності [83]. Цей
підхід розвиває А.А. Гриценко, вказуючи, що в сучасній економіці «приватний
власник і держава спільно беруть участь у привласненні створеного приватним
власником продукту, і їх привласнення, по-суті, є спільно-розділеним» [83].
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Тому власність у будь-якій своїй формі – це конкретна форма спільнорозділеного присвоєння.
Економічний зміст спільно-розділеного присвоєння реалізується через
правові форми приватної, державної та комунальної власності на землю, тобто
через юридичні форми, які можуть приховувати економічну сутність.
Підтвердженням цього є те, що в земельному законодавстві існують поняття
спільно-часткової власності, правове оформлення поділу повноважень при
реалізації власності (сервітут, суперфіцій, емфітевзис та ін.), які безпосередньо
відображають спільно-розділену природу сучасної власності на землю.
В економічній науці спільно-розділений характер власності знайшов свій
розвиток в теорії пучка прав власності, яку обґрунтував А. Оноре. Він включив
у нього всі правомочності: права володіння, користування, розпорядження, на
дохід, на безпеку, передачу прав у спадок, на заборону шкідливого
використання та ін. [85]. Це зіграло важливу роль в розвитку теоретичних основ
аналізу власності, їх пристосуванні до нових реалій її розвитку. Проблеми
реалізації власності на землю тісно пов’язані з економічною владою,
господарюванням і розподілом доходів, які також мають спільно-розділений
характер. Тому головним завданням на даному етапі земельної реформи є
розподіл та координація земельних приналежностей, які вирішуються в рамках
нової інституціональної економічної теорії шляхом формування відповідних
інститутів економічних відносин прав власності на землю і розподілом
повноважень щодо управління землекористуванням та контролю за охороною і
використанням земель та інших природних ресурсів. На рис. 5.8-5.10 приведено
авторські пропозиції дослідження щодо розподілу земельних приналежностей,
визначених земельним кодексом України, в розрізі прав на землю та інші
природні ресурси й майно державної, комунальної та приватної власності.
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Приналежність в розрізі прав на землю й інші природні ресурси та майно державної власності

Територіально-просторового базису

а) землі атомної енергетики та космічної системи;
б) землі під державними залізницями, об'єктами
державної власності повітряного і трубопровідного
транспорту;
в) землі оборони;
е) земельні ділянки, які використовуються для
забезпечення діяльності Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України,
інших органів державної влади, Національної академії
наук України, державних галузевих академій наук;
є) земельні ділянки зон відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
ж) земельні ділянки, закріплені за державними
закладами
і) земельні ділянки, що використовуються
Чорноморським флотом Російської Федерації на
території України на підставі міжнародних договорів,
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою
України;
ї) землі під об’єктами інженерної інфраструктури
загальнодержавних
та
міжгосподарських
меліоративних систем, які перебувають у державній
власності.

Природного ресурсу

а)
землі
під
об'єктами
природно-заповідного
фонду,
історико-культурного
та
оздоровчого призначення, що
мають
особливу
екологічну,
оздоровчу, наукову, естетичну та
історико-культурну цінність, якщо
інше не передбачено законом;
б) землі лісогосподарського
призначення,
крім
випадків,
визначених Земельним кодексом
України;
в) землі водного фонду, крім
випадків, визначених Земельним
кодексом України.

Засобу виробництва і предмету праці

а)
землі
лісогосподарського
призначення, крім випадків, визначених
Земельним кодексом України;
б) земельні ділянки, закріплені за
державними
закладами
професійної
(професійно-технічної) освіти;
в) земельні ділянки, закріплені за
державними
закладами
фахової
передвищої освіти;
г) земельні ділянки, закріплені за
державними закладами вищої освіти.

Рис. 5.8. Приналежність в розрізі прав на землю та інші природні ресурси, майно державної власності
Джерело: сформовано автором.
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Приналежність в розрізі прав на землю й інші природні ресурси та майно комунальної власності

Територіально-просторового базису

а) землі загального користування населених
пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари,
кладовища, місця знешкодження та утилізації
відходів тощо);
б) землі під залізницями, автомобільними
дорогами,
об'єктами
повітряного
і
трубопровідного транспорту;
в) земельні ділянки, які використовуються
для забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування;
г)
землі
під
об’єктами
інженерної
інфраструктури
міжгосподарських
меліоративних систем, які перебувають у
комунальній власності.

Природного ресурсу

а)
землі
під
об’єктами
природно-заповідного
фонду,
історико-культурного
та
оздоровчого призначення, що
мають
особливу
екологічну,
оздоровчу, наукову, естетичну та
історико-культурну цінність, якщо
інше не передбачено законом;
б) землі лісогосподарського
призначення,
крім
випадків,
визначених Земельним кодексом
України;
в) землі водного фонду, крім
випадків, визначених Земельним
кодексом України;
г) земельні ділянки в межах
прибережної захисної смуги чи
смуги відведення, на землях
лісогосподарського призначення
та природно-заповідного фонду,
що перебувають у прибережній
захисній смузі водних об’єктів,
або на земельних ділянках дна
водних об’єктів.

Засобу виробництва і предмету праці

а)
землі
лісогосподарського
призначення,
крім
випадків,
визначених Земельним кодексом
України;
б) земельні ділянки, закріплені за
державними закладами професійної
(професійно-технічної) освіти;
в) земельні ділянки, закріплені за
державними
закладами
фахової
передвищої освіти;
г) земельні ділянки, закріплені за
державними закладами вищої освіти.

Рис. 5.9. Приналежність в розрізі прав на землю та інші природні ресурси, майно комунальної власності
Джерело: сформовано автором.
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Приналежність в розрізі прав на землю й інші природні ресурси та майно приватної власності

Територіально-просторового базису

а) землі житлової та громадської забудови,
крім
земельних
ділянок
державної та
комунальної власності, приведених на рис. 5.85.9;
б) землі історико-культурного призначення,
крім
земельних
ділянок
державної
та
комунальної власності, приведених на рис. 5.85.9;
в) землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення,
крім
земельних
ділянок
державної
та
комунальної власності, приведених на рис. 5.85.9.

Природного ресурсу

Засобу виробництва і предмету
праці

а) землі природно-заповідного
та іншого природоохоронного
призначення,
крім
земельних
ділянок державної та комунальної
власності, приведених на рис. 5.85.9;
б)
землі
оздоровчого
призначення,
крім
земельних
ділянок державної та комунальної
власності, приведених на рис. 5.85.9;
в)
землі
рекреаційного
призначення,
крім
земельних
ділянок державної та комунальної
власності, приведених на рис. 5.85.9;
г) землі водного фонду, крім
земельних ділянок державної та
комунальної
власності,
приведених на рис. 5.8-5.9.

а) землі сільськогосподарського
призначення, крім земельних ділянок
державної та комунальної власності,
приведених на рис. 5.8-5.9;
б)
землі
лісогосподарського
призначення, крім земельних ділянок
державної та комунальної власності,
приведених на рис. 5.8-5.9.

Рис. 5.10. Приналежність в розрізі прав на землю та інші природні ресурси, майно приватної власності
Джерело: сформовано автором.
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Враховуючи,

що

інститут

власності

на

землю

є

складним,

характеризується своєю внутрішньою структурою, яка включає сукупність
елементів, які по-суті також інститутами, в науковій літературі виділяють:
•

інститут суб’єктів власності – носіїв інтересів і відносин власності;

•

інститут об’єктів власності;

•

інститут системи відносин власності, що включає базисні, соціально-

економічні відносини, відносини економічної надбудови;
•

інститут регулювання відносин власності [83].

З цього випливає, що на рішення суб’єкта, який володіє правом власності
на ресурс, впливають чинники, пов’язані з утриманням прав власності і з дією
ринкових сил (дискреційні і конкурентні). Конкурентні формуються як на
ринку об’єктів власності, так і на ринку товарів, вироблених за допомогою цих
об’єктів. Повна приватна власність дає можливість держателю прав власності
зробити вибір: користуватися самому належним йому активом, здати його в
оренду або продати. Під час продажу пучок прав власності переходить від
одного суб’єкта до іншого. При цьому можливості та умови його реалізації
визначають вибір і поведінку економічних агентів з алокації земельних
ресурсів, виробництва продукції, розподілу доходів. Тісний зв’язок між
поведінкою і правами власності описана в роботі Є. Г. Фуруботна і
Р. Ріхтера [64] на прикладі самоврядних фірм Югославії. Автори доводять, що
право

узуфрукта

працівників

соціалістичних

підприємств

Югославії

породжувало переважання короткострокових цілей над довгостроковими. У
кінцевому підсумку це призводило до зниження стимулів ефективно
використовувати ресурси, хоча і розвивало виробничу демократію.
На відміну від цього, структура прав повної власності, заснована на
повній приватній власності, породжує ефективніші стимули, пов’язані з
турботою власника про ринкову вартість його активів. Права власності і ринок
прав власності в умовах позитивних трансакційних витрат і недосконалої
конкуренції мають важливе значення, оскільки ринкова вартість і алокація
активів контролюється попитом і пропозицією.
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Конкуренція на ринках активів змушує конкурентів збирати інформацію і
знання, що циркулюють там у розсіяному вигляді, що робить їх (конкурентів)
кращими контролерами використання ресурсів. В кінцевому підсумку ресурс
виявляється в руках найбільш ефективного власника [141]. Тому приватна
власність, на думку Ф. фон Хайєка, вносить істотний внесок у вирішення такої
економічної проблеми суспільства, як використання знання, яке нікому не дано
в його цілісності [365].
У цьому зв’язку формування системи земельних приналежностей
повинно будуватись на відповідних принципах (рис. 5.11).
Науковоекономічна
обґрунтованість

Цілеспрямованість

Системність

Інтегрованість в
національну
економічну і правову
системи

Послідовність

Реалістичність

Рис. 5.11. Принципи формування системи земельних приналежностей
Джерело: сформовано автором.

Логічно-змістова
приналежності

схема

земельних

розподілу

ділянок

та

прав

власності

землекористування

залежно
в

від

базовому

землекористуванні приведено на рис. 5.12, а в допоміжному – на рис. 5.13.
Підхід до розуміння сучасної власності з точки зору спільно-розділеного
характеру набуває особливого значення в сьогоднішній період здійснення
земельної реформи в Україні, оскільки зміна власника землі в кінцевому
підсумку мала вести до поліпшення використання об’єкта власності – землі.
Розуміння того, що в сучасній економіці існує тільки приватна, державна та
комунальна форми власності на землю, не забезпечує підвищення ефективності
її використання.
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Об’єкти

Земельні ресурси

Земельні ділянки власників
земельних часток паїв

Землекористування
сільськогосподарських
підприємств

Земельно-майновий
комплекс агрохолдингів

Авторські пропозиції прав суб’єктів

Права суб’єктів

Держава в особі органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування
а) земельний податок;
б) ренту від інших природних ресурсів;
в) примусове відчуження для суспільних потреб;
г) контроль за використанням;
д) гарантування безпеки власності;
e) екологічний контроль

Держава в особі органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування
а) земельний податок залежно від величини
земельної ренти І;
б) ренту від інших природних ресурсів;
в) примусове відчуження для суспільних потреб;
г) контроль за використанням;
д) гарантування безпеки власності;
e) екологічний контроль.

Громадяни
а) розпорядження;
б) на дохід від використання землі за цільовим
призначенням;
в) на дохід в якості орендної плати;
г) на безпеку власності

Громадяни
Додатково:
д) на контроль за використанням;
ж) на участь в управлінні переданих в оренду ділянок;
з) на продаж, іпотеку тощо;
е) на відшкодування збитків при зниженні якості земель або
їх забрудненні.

Орендарі – сільськогосподарські підприємства
а) володіння;
б) користування;
в) суборенди;
г) дохід від використання орендованих земель;
д) безпека прав власності;
ж) дотримання цільового використання земель;
з) на сервітут;
е) на відшкодування збитків.

Орендарі – сільськогосподарські підприємства
Додатково:
є) участь в управлінні при використанні земель в
корпоративних об’єднаннях;
и) купівлю-продаж;
і) дохід від використання земель в корпоративних
об’єднаннях.

Агрохолдинги
Відсутнє законодавче регулювання відносин власності
на землю .

Агрохолдинги
а) використання за цільовим використанням;
б) на управління землекористуванням;
в) безпечне використання;
г) на розподіл доходу від використання земель.

Рис. 5.12. Схема розподілу прав власності в залежності від приналежності земельних ділянок та
землекористування у базовому землекористуванні
Джерело: сформовано автором.
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Об’єкти

Авторські пропозиції прав суб’єктів

Права суб’єктів

Земельні та інші природні
ресурси

Держава в особі органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування
а) земельний податок від допоміжного використання;
б) контроль за використанням;
в) гарантування безпеки власності;
г) екологічний контроль.

Держава в особі органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування
Додатково:
а) земельний податок від допоміжного використання
залежно від величини земельної ренти І.

Території земельних ділянок
з структурними елементами
екомережі національного
рівня

Держава в особі органів виконавчої влади
а) право на фінансову підтримку;
б) контроль за використанням.

Держава в особі органів виконавчої влади
Додатково:
а) земельний податок від допоміжного використання
залежно від величини земельної ренти І.

Території рекреаційних
об’єктів

Юридичні особи
а) користування; б) гарантування прав; в) дотримання
цільового використання земель; г) екологічний
контроль; д) охорона природних ресурсів; е) право на
дохід.

Юридичні особи
Додатково:
а) участь в управління рекреаційним землекористуванням
території.

Території водних об’єктів

Держава в особі органів виконавчої влади
а) користування; б) право на дохід; в) право на сервітут;
г) дотримання цільового використання земель.

Держава в особі органів виконавчої влади
а) земельний податок від допоміжного використання
залежно від величини земельної ренти І.

Території водних об’єктів

Територіальні громади
а) користування; б) розпорядження; в) дотримання
цільового використання земель

Територіальні громади
Додатково:
а) земельний податок від допоміжного використання
залежно від величини земельної ренти І.

Території водних об’єктів

Юридичні особи
а) користування; б) гарантування прав; в) дотримання
цільового використання земель; г) екологічний
контроль; д) охорона природних ресурсів; е) право на
дохід.

Юридичні особи
Додатково:
а) участь в управлінні під час використання земель
рекреаційних території.

Рис. 5.13. Логічно-змістова схема розподілу прав власності в залежності від приналежності земельних ділянок та
землекористування у допоміжному землекористуванні
Джерело: сформовано автором.
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Це обумовлює можливість розширити сферу пошуку нових форм або
модифікації пучка прав власності для досягнення поставленої мети,
сформувати оптимальний правовий режим розпорядження і використання, а
також розділити і розподілити відповідним чином правомочності.
5.2. Особливості формування економічних відносин прав власності
на землю в системі землекористування корпоративних об’єднань
Постприватизаційні

процеси

та

індустріалізація

сільськогоспо-

дарського виробництва зумовили в країні розширення землекористування
агрохолдингових корпорацій з непрямим володінням земельного банку через
участь у статутному капіталі компаній, які є номінальними утримувачами
земель сільськогосподарського призначення. Холдинг (holding – утримання,
зберігання), компанії або їх група – це підприємницьке об’єднання, засноване
на відносинах економічного контролю, учасники якої, зберігаючи формальну
юридичну самостійність, у своїй діяльності підкоряються одному з учасників
групи – головній організації [284]. Володіючи переважною часткою у
статутних капіталах, договорах тощо, холдингова компанія прямо або
побічно (через третіх осіб) має визначальний вплив на прийняття рішень
іншими

учасниками

холдингу,

характеризуються

територіальною

диверсифікацією, різноманітними видами діяльності та бізнес-процесами. Як
зазначає В.Г. Андрійчук, агрохолдинги – це результат капіталізації та
економічної концентрації, особливою ознакою яких є здійснення управління
головною компанією і втрата прав юридичної особи всіма іншими
корпоративними підприємствами, що влились в її склад, з наступним їхнім
перетворенням в структурні підрозділи [7].
Продаж земель сільськогосподарського призначення в таких умовах
перетвориться в ринок корпоративних прав на компанії-землекористувачів,
що несе за собою значні соціально економічні ризики на сталий і
збалансований розвиток сільських територій [159, 455, 400].
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Зв’язок власності і контрактних відносин в економіко-екологічній сфері
проявляється наступним чином: договір між різними суб’єктами в процесі
агропромислового виробництва повинен включати регулятивні норми для
сторін, установлюючи не тільки права та обов’язки, а правила поведінки,
форму, зміст, мотивацію, зв’язок трансакцій, включаючи економікоекологічну та опортуністичну поведінку економічного агента відповідно до
власних інтересів, яке не утискає при цьому інтереси партнерів, враховуючи
екологічні

та

економіко-соціальні

інтереси. Тому

сьогодні

важливо

визначити права учасників економічних відносин з метою врахування
інтересів кожного з них та суспільних зокрема.
У загальному плані економіка землеволодіння і землекористування,
заснована на приватній власності на землю – це система самореалізованих
угод і відносин різної протяжності в часі та ступеня пластичності, які
підтримують одне одного і забезпечують стійкість зовнішніх стін, що
представляють собою конституцію (формальну і неформальну) економіки.
Така система утримується в єдності завдяки загальній згоді. В дійсності все
наше політико-економічне життя може бути трактоване у вигляді системи
багатосторонніх відносин стосовно угод, де процес переговорів носить
всеоб’ємний характер. У даному випадку нас цікавлять елементарні
конституційні і операційні правила економіки, що базуються на приватній
власності на землю, що направляють індивідуальну поведінку власників
земельних часток (паїв) та юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність в
сільському господарстві і місце в цьому процесі держави. Вони, за суттю
справи, складають інституціональну структуру економіки землеволодіння і
землекористування на приватній власності на землю [52].
Запровадження в законодавство України інституту договору дозволяє
реалізацію зазначених умов.
Новим в регулюванні бізнес-відносин виступає корпоративний договір,
який запроваджено законопроектами України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» від 23.03.2017 р.
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за № 1984-VІІІ [245] та «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275 – VIII із змінами від 03.10.2009 р.
№ 159-IX [282].
Корпоративний договір – це документ, згідно з яким учасники
товариства зобов’язуються певним чином розпорядитися своїми правами та
повноваженнями чи утриматися від їх реалізації [282]. Ним передбачена
можливість учасників певним чином домовитися щодо реалізації своїх
різноманітних прав та повноважень.
Встановлення на законодавчому рівні укладання цього договору про
здійснення

прав

учасниками

економічних

відносин

обґрунтовуються

необхідністю удосконалення механізму управління та прийняття внутрішніх
корпоративних рішень з врахуванням інтересів учасників угоди. Зазначений
договір повинен здійснювати мінімізацію ризиків розмивання частки
учасника,

блокування

діяльності

недобросовісним

учасником

задля

одержання власної вигоди, залучення до бізнесу других учасників. За таких
умов передбачається, що учасники можуть ефективно захистити свої права у
випадку, якщо недобросовісний партнер по бізнесу все ж таки порушить
закріплені у корпоративному договірні початкові домовленості.
В теперішніх умовах ведення агробізнесу основними учасниками є
власники земельних часток (паїв), які виступають орендодавцями своїх
земельних часток орендарям, новоствореним формам господарювання –
приватним

аграрним

підприємствам,

товариствам

з

обмеженою

відповідальністю, акціонерним товариствам тощо, які на корпоративних
правах об’єдналися в агрохолдингові компанії, уклавши корпоративний
договір. Оскільки відомості про зміст і структуру корпоративного договору
не є загальнодоступними, останні власники земельних часток (паїв) земель
сільськогосподарського призначення, котрі виступають основним засобом і
предметом праці в сільському господарстві, можуть бути навіть не
повідомлені про зміну контрагента юридичної особи.
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Економічні

відносини

між

власниками

земельних

часток-паїв

(орендодавцями) та їх орендарями укладаються на основі закону «Про
оренду землі» та договору про оренду. Договором визначаються окремі права
для орендодавця та орендаря, які не суперечать законодавству. Разом з тим, у
їх відносинах відсутні механізми регулювання таких економічних і
екологічних відносин прав власності (рис. 5.14), як право на управління, на
безпеку землекористування тощо.
Фізичні особи власники
земельних часток паїв,
орендодавці

Види прав

Юридичні особи, різні
форми землекористування (ТзОВ),
орендарі
Види прав

1) володіння;
2) користування;
3) розпорядження;
4) управління;
5) на дохід;
6) на іпотеку (заставу);
7) на капітал;
8) на інвестиції у земельні
поліпшення;
9) на екологічну безпеку;
10) на зміну цільового
призначення згідно
чинного законодавства;
11.) внесення в статутний
фонд;
12) на безпеку власності
13) на охорону земельних
та природних ресурсів;
14) оренди;
15) на сервітут;
16) на емфітевзис.

1) володіння;
2) користування;
3) розпорядження в частині
передачі в суборенду за
згодою власника;
4) на управління;
5) на дохід;
6) на інвестиції у земельні
поліпшення за згодою
власника;
7) на обмін на правах
суборенди;
8) на безпеку, в т.ч. на
екологічну безпеку;
9) дотримання цільового
призначення земель;
10) несення в статутний
фонд (після прийняття змін
до Земельного кодексу
України;
11) на сервітут.

Землекористування
корпоративних
об’єднань
(агрохолдинги)
Види прав

Законодавчо не
визначені види прав
на землю.

Рис. 5.14. Види прав в системі відносин власників земельних ділянок,
орендарів та їх корпоративного об’єднання
Джерело: сформовано автором.
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До моменту впровадження інституту корпоративного договору у
вітчизняне законодавство він був об’єктом наукових досліджень українських
вчених. Склалися протилежні судження щодо запровадження цього
інституту. Одні пропонують залишити, а інші виключити норми про
корпоративні договори з тексту законів [30].
Поняття акціонерної угоди визначається О.М. Вінником як договір між
акціонерами,

який

спрямовується

на

визначення

процесу

реалізації

корпоративних прав сторонами договору [31]. Акціонерна угода, на
переконання Т.М. Штима є угодою на реалізацію уже існуючих прав
акціонерів. Проте вона повинна визначати порядок і границі їх дотримання
[383]. Ідею про реалізацію уже наявних (належних учасникові) прав визнає
Н.С. Сліпенчук. Принцип свободи договору, на якому ґрунтується норма
ст. 6 Цивільного кодексу України, дозволяє передбачити порядок реалізації
акціонерами своїх прав в акціонерних угодах. У договорі між акціонерами
неможливо водночас визначити інші права, які мали б сторони-учасники
цього договору на відміну від других акціонерів даного акціонерного
товариства. В такому випадку міг би порушитись головний принцип
корпоративного права рівності акціонерів, тобто рівності прав, які надані ним
внаслідок володіння акціями (ч.1 ст. 25 закону України «Про акціонерні
товариства») [306].
На переконання В. Цікало договір між акціонерами (учасниками)
господарського товариства має незалежний характер і відноситься до
окремих груп цивільно-правових угод – угод про реалізацію прав. Предметом
договору між акціонерами (учасниками) господарського товариства не є
зобов’язання для сторін, і навіть для належних їм прав, а способи реалізації
прав учасниками господарського товариства [373]. Укладаючи акціонерний
договір, як зазначає Ю.М. Жорнокуй, акціонер приймає на себе зобов’язання
утримання від вчинення будь-якого роду дій, що відносяться до змісту його
прав. У такому разі відповідно до умов акціонерного договору він отримує ту
чи іншу перевагу [68].
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Натомість О.В. Чайковська відзначає, що корпоративний договір є
ефективним інструментом для регулювання особливостей корпоративного
управління в товариствах. Для узгодженого врегулювання пропонує наступне
визначення корпоративного договору – це письмовий безоплатний договір
між учасниками товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
(договір про реалізацію прав учасників товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю) або акціонерами (договір між акціонерами)
про реалізацію їхніх прав і обов’язків [374].
У інституційному середовищі способи здійснення прав учасників
корпоративного договору розділяють на певні види за різними критеріями.
Так, за правовими наслідками поведінки учасників їх поділяють на
фактичні та юридичні. Фактичні – це діяння учасників, що не спрямовані на
виникнення, припинення або зміну у них прав і обов’язків (наприклад,
присутність учасників на засіданні загальних зборів без прийняття участі у
голосуванні). Юридичні – коли через дії учасників у них виникають,
припиняються або змінюються права та обов’язки (прийняття рішень
загальними зборами, на яких вони є учасниками). Зважаючи на особу, яка
здійснює права, поведінка учасника є особистою (коли права учасника
представляються ним особисто) і за посередництвом других осіб (через
представника). Поведінки учасника реалізуються через здійснення прав
учасника шляхом вчинення активних дій, або через утримання від їх
вчинення (наприклад, неучасть учасника на загальних зборах товариства).
Залежно від волі учасника вони є добровільними (учасник реалізує надані
йому права на свій розсуд) або примусовими (учасник реалізує права
незалежно від своїх бажань).
Необхідно звернути увагу на те, що предмет регулювання економічних
та екологічних відносин за корпоративним договором є відмінним від
предмета закону та статуту. Відмінність полягає в тому, що в законодавчих
актах і статуті товариства можуть встановлюватись окремі повноваження
учасників, а в корпоративному договорі регулюватися зобов’язання сторін
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щодо способів реалізації економічних та екологічних відносин прав власності
на землю.
Аналізуючи законодавчі проекти в тексті корпоративного договору
виділяють групи прав, які можна віднести до предмету договору, що
визначають порядок реалізації їх повноважень, зокрема:
1) порядок і процедуру управління ТОВ (визначення умов голосування
на зборах учасників, змогу пропонувати кандидатури осіб на посади до
органів управління, узгоджено вчиняти другі дії, що пов’язані з управлінням
ТОВ тощо);
2) умови і процедуру вирішення між засновниками (учасниками)
конфліктних чи тупикових ситуацій;
3) особливості купівлі-продажу, застави часток в статутному капіталі
ТОВ, дарування (у тому числі обов’язок відчужити частку (акцію) за
заздалегідь визначеною ціною);
4) процедуру фінансування ТОВ (грошові вклади учасників, надання
фінансової підтримки ТОВ тощо);
5) процедуру ліквідації ТОВ з можливістю створення із нього нової
юридичної особи (в тому числі право на участь у поділі активів товариства у
випадку його ліквідації) тощо.
Усі зазначені способи здійснення прав учасників повинні бути
використані під час здійснення будь-якого із наданих їм прав, зокрема: права
на участь в управлінні; переважаючого права на придбання; права на участь у
поділі активів у випадку ліквідації; права на відчуження у статутному
капіталі частки (акцій) тощо.
Разом з тим, недостатньо дослідженим в ньому залишаються
особливості екологічних та економічних відносин прав власності на земельні
й

інші

природні

ресурси.

Сьогодні

важливим

є

виокремлення

у

корпоративному договорі прав щодо використання земельних ділянок
власників земельних часток паїв. Вони передані в оренду товариствам з
обмеженою відповідальністю, які є засновниками корпорації, але не є
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власниками земельних ділянок. Відповідно до цього вони не можуть
вноситися в статутний капітал, і, відповідно, не є предметом корпоративних
відносин.

Під

час

використання

земель

важливим

є

збереження

сільськогосподарських угідь як національного багатства і основного засобу
виробництва та визначення окремих видів прав, які функціонують у системі
землекористування корпорації.
У другому розділі нами запропоновано ввести поняття «корпоративна
власність», яка передбачає окремі види економічних та екологічних прав у
відносинах щодо використання земель та інших природних ресурсів.
Зокрема, поняття корпоративної власності на землю закладає принцип
обмеження окремих видів прав, таких як розпорядження, права на іпотеку
(заставу) тощо.
На рис. 5.15 приведено пропозиції щодо видів прав у системі відносин
власників земельних ділянок, їх орендарів та корпоративного об’єднання.
Власники земельних ділянок земельних часток паїв, маючи їх у власності,
наділені 16 правами, які частково передаються товариствам з обмеженою
відповідальністю в частині: володіння; користування; розпорядження в
частині передачі в суборенду за згодою власника; управління; одержання
доходу; інвестицій у земельні поліпшення за згодою власника; обміну на
правах суборенди; на безпеку, в т.ч. на екологічну безпеку; дотримання
цільового призначення земель. У корпоративному договорі передбачається
передати права в частині користування, управління, на одержання доходу,
безпеки, в т.ч. на екологічну безпеку, інвестиції у земельні поліпшення,
дотримання цільового призначення земель.
Право

на

управління

в

корпоративних

відносинах

в

процесі

землекористування передбачає:
– дотримання вимог еколого-безпечного використання земель та інших
природних ресурсів щодо забруднення радіоактивними і хімічними
речовинами, відходами, стічними водами, захисту її від водної та вітрової
ерозії, поліпшення корисних властивостей землі;
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Фізичні особи власники
земельних часток паїв,
орендодавці

Види прав

1) володіння;
2) користування;
3) розпорядження;
4) управління;
5) на дохід;
6) на іпотеку (заставу);
7) на капітал;
8) на інвестиції у земельні
поліпшення;
9) на екологічну безпеку;
10) на зміну цільового
призначення згідно
чинного законодавства;
11.) внесення в статутний
фонд;
12) на безпеку власності;
13) на охорону земельних
та природних ресурсів;
14) оренди;
15) на сервітут;
16) на емфітевзис.

Юридичні особи,
різні форми
землекористування
(ТзОВ, ПП,
Агрофірми і ін),
орендарі
Види прав

1) володіння;
2) користування;
3) розпорядження в
частині передачі в
суборенду за згодою
власника;
4) на управління;
5) на дохід;
6) на інвестиції у земельні
поліпшення за згодою
власника;
7) на обмін на правах
суборенди;
8) на безпеку, в т.ч. на
екологічну безпеку;
9) дотримання цільового
призначення земель;
10) несення в статутний
фонд (після прийняття
змін до Земельного
кодексу України);
11) на сервітут.

Землекористування
корпоративних
об’єднань
(агрохолдинги)

Види прав

1) користування;
2) управління;
3) на дохід;
4) на безпеку
власності,
5) на екологічну
безпеку;
6) на забезпечення
охорони земельних
та природних
ресурсів;
5) на інвестиції у
земельні
поліпшення за
згодою власника;
6) на сервітут;
7) на дотримання
цільового
призначення
земель.

Рис. 5.15. Пропозиції щодо видів прав у системі відносин власників
земельних ділянок, їх орендарів та корпоративного об’єднання
Джерело: авторська розробка.

– здійснення земельних поліпшень щодо відновлення та підвищення
родючості ґрунтів (зокрема введення сівозмін), землевпорядного та
інженерного облаштування землекористування, різних видів меліорації;
– дотримання цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;
– відшкодування збитків і нанесеної шкоди якості земель та інших
природних ресурсів;
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– розподілу доходу залежно від величини земельної та екологічної
ренти І та ренти ІІ.
Недосконалість економічних та екологічних відносин власності
спричинені неналежним законодавчим обґрунтуванням щодо визнання прав
власності під час переходу від орендодавця до новоформуючих структур
корпоративного типу. Відображення видів прав у корпоративних договорах
дозволять зберегти права на об’єкти власності та розробити механізми
ефективного їх використання.
5.3. Інформаційне забезпечення системи прав власності на землю
Український фізіократ М.Д. Руденко, доводячи, що продуковані
землеробством блага є безальтернативними у забезпеченні життєдіяльності
людей, та будучи глибоко переконаним, що гумусний шар планети – це
найцінніше, чим володіє людство, відніс землю до п’яти абсолютних благ
[297].
Інші вчені також широко популяризували та обґрунтовувати цінність
землі в подальшому розвитку життя. Серед них можна виокремити вчення
теорії

фізичної

економії

Ф.

Кене

[98],

В.

Вернадського

[29],

С. Подолинського [226], М. Руденка [297], Л. Гринів [363].
Ґрунтовний аналіз отриманих у них результатів досліджень дозволяє
стверджувати, що саме з позиції обґрунтування цінності землі потребує
вирішення питання удосконалення відносин прав власності на неї як базової
основи її вартості. Роль землевпорядників у цьому вбачається у формуванні
нової політики кадастрового обліку та закріпленні в ній єдиної методології
оцінки вартості об’єктів земельної власності для подальшого узагальнення у
статистичній інформації обліку вартості національного багатства – земельних
та інших природних ресурсів і системі капіталізації землекористування.
Земельні

відносини

у

землеохоронному

аспекті

виокремлено

П. Ф. Кулиничем [88], О. В. Ходаківською [254]. Вони наголошують на
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доцільність збереження принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки
в процесі управління земельними відносинами. Ними підкреслюється, що
«виникаючі

в

процесі

використання

земель

сільськогосподарського

призначення як складової агросфери земельні відносин необхідно розглядати
як

спеціальний

вид

екологічних

і

виробничих

відносин...»

[150].

Поглиблюючи дану теорію О. В. Ходаківська стверджує, що «формуючись
згідно з суспільно-політичними та ідеологічними принципами устрою
держави, земельні відносини складають за своєю суттю сукупність правових,
економічних, природоресурсних і екологічних відносин між суспільством та
його членами під час користування земельними ресурсами та управління
ними» [371]. Нею звернута увагу на доцільність формування системи
економічних та адміністративно-правових заходів, які б могли забезпечити
раціональне, ефективне та екологобезпечне використання земель та їх
надійну охорону [370].
Крім того, згідно статті 13 Конституції України [138] використання
власності не повинно спрямовуватися на шкоду людям і суспільству. А це
обумовлює

необхідність

використання

землі

та

забезпечення
інших

екологічної

природних

безпеки

ресурсів

під

державою

час
і

землекористувачами.
Для забезпечення реалізації принципу пріоритету вимог екологічної
безпеки [77] в сучасних умовах економіки України щодо збереження
сприятливого

навколишнього

середовища

постає

вимога

адекватної

трансформації методології кадастрового обліку, орієнтованої на відтворення
та стале використання природних ресурсів, а не максимального доходу від їх
експлуатації. Такий новий ноосферний світогляд щодо збалансованого
землекористування може бути реалізований через новий методологічний
принцип прямої залежності власного капіталу землекористувачів від їх
внеску у відтворення природного капіталу країни як частини національного
багатства.

Стосовно

найважливіших

до

землі

екологічних

та

інших

ресурсів

природних

будь-якої

нації,

ресурсів,

як

зазначений
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методологічний

принцип

передбачає

необхідність

повного

обліку

екологічного ефекту землекористування (позитивного і негативного) на
основі екологічної і антиекологічної земельної ренти.
Незважаючи на те, що джерелом формування екологічної земельної
ренти так само, як і природної ренти, виступає природне середовище, вона
принципово відрізняється від останньої. Якщо природна рента утворюється в
результаті використання людиною природних ресурсів і її величина
безпосередньо залежить від їх якості, доступності та місця розташування, то
екологічна земельна рента виникає лише в тому випадку, коли земельні
ресурси і природнє середовище не піддаються антропогенному впливу або
цей

вплив

є

малоінтенсивним

і

дозволяє

зберігати

стійкість

землекористування. За таких умов величина екологічної земельної ренти тим
більша, чим меншому впливу суспільства піддаються земельні ресурси та
природнє середовище, і безпосередньо залежить від масштабу освоєння в
господарський оборот земель.
В економічній літературі дослідження щодо екологічної земельної
ренти є нечисленними, відсутнє однозначне визначення сутності, не
проводяться спеціальні дослідження її вимірювання та обліку, що призводить
до неадекватного осмислення екологічного чинника під час прийняття
екологічних рішень, неможливості включення екологічної земельної ренти в
ноосферну систему управління і регулювання як на рівні окремих суб’єктів
господарювання, так і національної економіки в цілому. Екологічна рента –
це

надприбуток,

що

виникає

в

природогосподарській

і

природоексплуатуючій сферах у результаті застосування більш ефективних
(у порівнянні з переважаючими) техніки і технологій, способів організації
виробництва

і

т.

п.

[388].

За

своєю

природою

вона

аналогічна

диференціальній природній ренті 2-го роду, що виникає за ефективнішого
використання природного ресурсу, але значно ширша за фронтом діяльності,
оскільки може проявитися за будь-якого виду діяльності, пов’язаному з
використанням природних ресурсів і дією на навколишнє середовище.
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В науковій літературу функціонує поняття «екологічна антирента», під
якою розуміють «незаконнонароджений» надприбуток, який одержують
підприємці внаслідок хижацького використання природних ресурсів та
наднормативних викидів у навколишнє середовище. За суттю справи, це
результат розкрадання природних багатств і умов життєдіяльності у
майбутніх поколінь, що потребують додаткових витрат на відтворення
природних ресурсів і усунутого заподіяного екологічного збитку». Категорії
«екологічна

рента»

і

«антиекологічна

рента»

з

позиції

суб’єкта

господарювання можна охарактеризувати таким чином: кожна земельна
ділянка

має

певний

набір

екологічних

характеристик

(особливості

природного середовища території, кліматичні умови, рівень забруднення та
ін.). Тому абсолютно логічно, що певні форми використання різноякісних за
екологічними характеристиками земельних ділянок можуть створювати різну
величину доходу, що представляє собою екологічну земельну ренту.
Екологічна земельна рента І представляє економічну цінність
різноякісних за екологічними характеристиками земельних ділянок, є
складовою частиною диференціальної земельної ренти І (за родючістю і
місцем розташування). Вона являє собою єдиний об’єкт кадастрового і
бухгалтерського обліку. Екологічну земельну ренту ІІ, як і диференціальну
ренту ІІ, привласнює землекористувач протягом терміну використання
земельної ділянки. Таким чином, і для власника землі, який здійснює на ній
господарювання, і для користувача землі на праві оренди чи постійного
користування, екологічна земельна рента ІІ виступає як дохід.
Проте слід враховувати, що екологічна земельна рента ІІ поділяється на
відтворювальну просту і відтворювальну розширену. Екологічна земельна
рента ІІ відтворювальна проста являє собою дохід від збереження
екологічних характеристик земельної ділянки. Проте цей дохід носить
ймовірнісний характер як дохід від попередження зменшення вартості
земельної ділянки внаслідок погіршення її екологічних характеристик. Тому,
на наш погляд, екологічна земельна рента ІІ, як відтворювальна проста, не
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представляє собою об’єкта кадастрового і бухгалтерського обліку.
Елементом

реалізації

кадастрового

і

бухгалтерського

обліку

екологічної земельної ренти і важливою умовою побудови ноосферного
підходу до обліку, орієнтованого на реалізацію науково обґрунтованого
принципу прямої залежності власного капіталу землекористувача від його
внеску у відтворення природного капіталу країни як частини національного
багатства, є відображення в балансі всіх використовуваних земельних
ділянок. З огляду на специфіку землі як найважливішого екологічного
ресурсу будь-якої нації, як обов’язкового просторово-операційного базису
розміщення суб’єктів господарювання, основного засобу виробництва в
сільському господарстві, особливого майнового об’єкта, на який не
поширюється абсолютне право власності, під час відображення земельних
ділянок (землекористування) як об’єктів обліку доцільно виходити з
положень динамічної теорії обліку і відображати земельні ділянки
(землекористування) в балансі підприємств не тільки у фізичних величинах,
але й у вартісному виразі, незалежно від форми юридичного контролю над
ними (наявності права власності).
Відображення в балансі підприємств земельних ділянок, які належать
організації на праві власності, так і використовуваних на праві оренди чи
постійного користування, дозволить формувати інформацію про зміну
вартості землекористування як екологічного активу (екологічне виснаження,
екологічний приріст) на основі екологічної і антиекологічної земельної ренти
з метою попередження негативних явищ деекологізаціі господарської
діяльності та забезпечення ефективного невичерпного природокористування.
Вирішення цього завдання пропонуємо здійснювати в межах процесу
оцінки балансової вартості землекористування (земельної ділянки). При
цьому вважаємо за доцільне і необхідне оцінку балансової вартості
землекористування здійснювати для всіх землекористувачів один раз в 3 роки
і обов’язково під час зміни землекористувача. Таким чином, під час
прийняття земельної ділянки (землекористування) до обліку (використання)
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будуть фіксуватися його необхідні фонові екологічні характеристики, а
також фактичні екологічні характеристики на поточний момент. Порівняння
фактичних характеристик, отриманих в результаті господарювання, з
початковими (в якості яких можуть виступати фонові, або зафіксовані в
момент прийняття об’єкта до обліку) дозволить виявити поліпшення або
погіршення

екологічного

стану

об’єкта

землекористування.

Зміна

екологічних характеристик тягне за собою зміну вартості землі за рахунок
утворення

екологічної

ренти

–

розширеної

відтворювальної

або

антиекологічної. Вартість землі не змінюється тільки в тому випадку, коли
екологічні характеристики зберігаються, тобто землекористувач забезпечує
просте екологічне відтворення екологічної якості землі.
Наявність додаткового екологічного капіталу землекористувачів має
стати

важливим

стимулюючим

фактором

ноосферної

національної

економіки. Показник екологічної земельної ренти (антиренти) повинен
робити істотний вплив на рішення про отримання кредитних ресурсів,
податкових пільг, зниження орендної плати, укладання та продовження
договорів оренди земельних ділянок та ін.
Для визначення екологічної земельної ренти, особливо антиренти
необхідні відповідні показники, які характеризують сільськогосподарські
угіддя: механічний склад ґрунтів, вміст гумусу, еродованість ґрунтів,
кислотність, скелетність, забруднення залишками пестицидів (ДДТ і його
метаболітами), радіонуклідами та іншими. Важливими в цьому аспекті є
питання розробки механізмів формування та моніторингу за ними.
Сьогодні

система

державного

земельного

кадастру

вимагає

удосконалення системи інформаційного забезпечення. Зараз в Україні
запроваджується нова його система, основу якої складають узаконені права
на земельні ділянки. Через це важливо у методичному плані правильно
підійти до формування відомостей, які будуть в ньому відображені. Від
повноти

та

об’єктивності

інформаційного

наповнення

державного

земельного кадастру залежить успішний розвиток земельних відносин та
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ефективне використання земельних ресурсів.
Земля складає основу природного ресурсу та є важливим елементом
біосфери, об’єктом з покладами корисних копалин, просторовим базисом,
об’єктом водних ресурсів. Зазначені фактори вимагають правового визнання
цих об’єктів та просторового визначення місця їх розташування. Внаслідок
відсутності повної необхідної інформації про землю, можливе в межах однієї
земельної ділянки накладання прав одних суб’єктів на існуючі права інших,
які не відобразяться ні у реєстрі речових прав на нерухоме майно, ні системі
державного земельного кадастру.
Наведені дані ще раз засвідчують доцільність удосконалення системи
збору відомостей та способів їх отримання для держаного земельного
кадастру. Про це наголошує низка дослідників [15,16,118,340]. Вони
доводять, що в Україні існує велика проблема стосовно збору і узагальнення
інформації, яка б характеризувала земельні та інші природні ресурси,
власність на них, рівень їх використання, оцінку земель у структурі
державного земельного кадастру.
Згідно Земельного кодексу України земельна ділянка як об’єкт
держаного земельного кадастру є частиною земної поверхні з визначеними
щодо неї правами, межами та встановленим місцем розташування. Процес її
формування здійснюється внаслідок розробки, погодження у встановленому
порядку документації із землеустрою, прийняття рішення відносно неї та
його затвердження органом місцевого самоврядування або органом
державної влади. Право власності на земельну ділянку поширюється на
простір, що розташований над та під нею на глибину і висоту, які дозволяють
будувати виробничі, житлові та інші будівлі і споруди. Відповідно до статті
23 кодексу України про Надра (1994 р.) [136], землекористувачі та
землевласники мають право за певних умов здійснювати видобуток корисних
копалин для своїх господарсько-побутових потреб.
Як засвідчує світова практика, земельна ділянка – основна складова
нерухомості. Вона визначає все, що розміщується під нею з проекцією до
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центру землі, а також і все те, що розташоване над нею і продовжується до
нескінченності – постійні об’єкти, приєднані до неї людиною або природою,
з правами на них.
Наведені на рис. 1.2 розділу 1.1 дані несуть різне змістовноінформаційне навантаження на кадастрові системи як у нашій країні, так і за
кордоном.

Наприклад,

в

деяких

закордонних

державах

в

кадастрі

відображають корисні копалини, запаси води, характеристики довкілля тощо,
чим обмежується використання наземної частини поверхні землі. З іншого
боку,

це

дає

можливість

отримати

компенсації

за

проживання

в

несприятливих умовах. Наявність різноманітної інформації про земельні
ресурси, відносно якої спостерігається чітка тенденція до збільшення і
поповнення, створює умови до подальшого розвитку багатофункціонального
кадастру.
Внаслідок

інформаційного

наповнення

суттєво

розширюються

можливості для підвищення захисту прав власників чи користувачів
земельних ділянок, отримання і збагачення кадастру новими даними та
показниками, які дозволяють розв’язувати ширше коло завдань щодо
використання землі як просторового базису, так і цільового призначення.
Нагромадження різних даних в межах однієї системи суттєво покращить їх
адміністрування

та

використання земельної

підвищить

результативність

територіального

ділянки. Система обліку державного земельного

кадастру України стане ефективною тоді, коли вона буде ґрунтуватись на
реальних відомостях про правову структуру власності, користування
земельними ділянками та обмеженнями у їх використанні. Реалізація
запропонованих рішень поліпшує поінформованість про наявні природні
ресурси, чим забезпечуються надійні і точні визнання власності, правові
обмеження на територію земельної ділянки та створює передумови для
вирішення проблем сталого розвитку економіки регіонів, покращення
екологічної безпеки довкілля, встановлення правових відносин щодо
земельних ділянок та нерухомого майна. За таких умов досягається рівність
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прав власності на землю держави, територіальних громад, юридичних осіб та
громадян, буде змодельована обов’язкова поведінка суб’єктів земельних
правовідносин. Це, в свою чергу, передбачає дію чи бездіяльність власників,
користувачів земельних ділянок щодо їх використання відповідно до
існуючих законів, договорів чи рішень суду з метою узгодження суспільних і
приватних інтересів в процесі використанні землі.
Якщо про земельні ділянки, які визначені у правовому полі, є
інформація у сучасній системі земельного кадастру, то про інші землі в
межах адміністративно-територіальних утворень та за її межами вона
відсутня. У зв’язку з проведенням адміністративної реформи та формуванням
територіальних

громад

для

ведення

кадастру

необхідно

формувати

інформацію щодо їх меж та інших відомостей про них.
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України було прийнято наказ № 337 «Про
затвердження нових форм адміністративної звітності з кількісного обліку
земель», яким запроваджено форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем та
інструкції щодо їх заповнення [263]. За їх допомогою передбачено
здійснювати облік земель: щоквартально за категоріями земель, земельних
ділянок за їх цільовим призначенням у розрізі форм власності на землю
(№11-зем) та видами земельних угідь (№15-зем); щорічно за розподілом
земель

між

фізичними

особами,

фізичними

особами-підприємцями,

юридичними особами (власниками та користувачами земельних ділянок) за
організаційними формами суб’єктів економіки (відповідно до Статистичного
класифікатора організаційних форм суб’єктів економіки) та видами
економічної

діяльності

(відповідно

до

національного

класифікатора

ДК 009:2010 «Класифікації видів економічної діяльності», (далі – КВЕД)), у
розрізі форм власності на землю (№ 12-зем) та видами земельних угідь
(№ 16-зем).
Згідно цього наказу Державну службу України з питань геодезії,
картографії та кадастру було зобов’язано до 01 липня 2016 року розробити
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правила і перенести дані, які стосувались державної статистичної звітності
(форми № 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) у нові форми з кількісного обліку
земель (форми № 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) і уможливити їх роботу.
Принцип формування у них відомостей мав більш технічний характер, який
побудований за схемою перенесення шляхом верифікації відомостей з
реєстраційної системи та старих облікових форм у нові.
Поряд із позитивними сторонами затвердження нових форм звітності,
існують певні недоліки. Насамперед це пов’язано з тим, що в них
передбачено здійснювати облік за формами господарювання, а не за типами
землекористування. Також у нових формах не планується ведення обліку
низки угідь (під господарськими дорогами та прогонами, комерційними
забудовами, землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та
відповідними спорудами, та ін. тощо), що негативно впливатиме на процес
управління земельними ресурсами та податкове навантаження на них.
Разом з цим слід зауважити, що існуюче інформаційне забезпечення
обліку земель не передбачає збору, аналізу відомостей і показників, які
характеризують

родючість

та

екологічний

стан

ґрунтів

сільськогосподарських угідь тощо. Усунення зазначеного можливе при
реалізації низки заходів:
- стандартизації

складу

та

структури

інформаційно-аналітичних

показників родючості та екологічного стану ґрунтів;
- визначення джерел і регламентів формування інформаційного фонду;
- стандартизації системи взаємодії господарюючих та інформаційних
суб’єктів;
- забезпечення періодичності, прозорості, доступності та інтегрування
інформації.
Врахування зазначених недоліків у структурній побудові нових форм
та удосконалення механізмів формування у них відомостей підвищать
достовірність та прозорість отримання облікових даних про режим, форми
землекористування та земельні ділянки у системі ДЗК. Від їх повноти
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залежить в подальшому ефективність роботи фіскальної та системи
управління

землекористуванням

на

місцевому

рівні,

забезпеченість

інформацією зацікавлених організацій у її використанні та регулюванні
земельних відносин і адмініструванні землекористування, визначення його
балансової вартості та екологічної ренти. Обґрунтування величини ренти або
антиренти в процесі використання земельних та природних ресурсів можлива
за наявної повної інформації про наявність земель, їх якісні показники
землекористування та моніторинг за їх використанням.
У зв’язку з вищезазначеним удосконалення обліково-інформаційного
забезпечення,

його

оптимізація,

розширення

змістового

наповнення,

введення електронного документообігу є на часі і потребує якнайшвидшого
вирішення.
5.4. Методологічно-методичні підходи оцінки ефективності форм
власності та землекористування
Ефективність землекористування в ринкових умовах залежить від
інституціонального середовища забезпечення розвитку форм власності з
врахуванням економічних, екологічних та соціальних потреб.
Інституціональне середовище створення та функціонування визначеної
економічної

(еколого-економічної)

системи

повинно

набути

таких

характерних їй властивостей, що можуть сприяти ефективному вирішенню
проблеми,

яка,

як

правило,

супроводжує

досягнення

цілі

шляхом

інституціоналізації процесів цієї системи [32, 202].
Економічні суб’єкти, які утворилися внаслідок інституційних змін,
прагнуть зберігати сформовану інституціональну структуру, привносячи у
реформи штучні умови без належного інституційного забезпечення, що не
дозволяє отримати позитивні результати. Відсутність підготовчого періоду,
нав’язування

ринкової

поведінки

і

господарювання

без

врахування

культурних та ідеологічних цінностей створили умови для виникнення
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неформальних інститутів, що перешкоджають аграрному розвитку на
сучасному етапі.
Підвищення

в

аграрній

сфері

ефективності

землекористування

можливе при добре функціонуючій правовій системі, що гарантуватиме
виконання контрактів з врахуванням трансакційних витрат та захищатимуть
права власності.
Дослідження інституціонального середовища функціонування форм
власності та землекористування передбачає визначення у законодавчому полі
наявних прав. Дієвість ринкової регуляції залежить від прояву певних видів
прав за різних форм власності та землекористування, асиметрії інформації та
наявності екстерналій. Без цього неможливо вивести аналітично значимі та
емпірично протилежні твердження про вплив різних конфігурацій прав
власності на масштаби і характер економічної активності у суспільстві.
Проблеми навколишнього середовища, з якими людство зіткнулося сьогодні,
настільки складні, що встановити чіткі механізми реалізації відносин
власності дуже не просто. Відповідно, аналіз та оцінка інституціонального
середовища дозволяє визначити недоліки законодавчого регулювання
функціонування видів прав при державній, комунальній і приватній формах
власності та землекористування, що дозволяє у кінцевому результаті
розробити механізми регулювання, стимулювання та взаємодії в ринкових
умовах, удосконалити законодавчу базу їх рівноправного функціонування.
У структурі інститутів виникає необхідність удосконалення роботи
складових:
– формальних правил (конституції, законів, нормативно-правовтх актів,
офіційно закріплених норм права);
– неформальних обмежень (традицій, звичаїв, угод, добровільно взятих
на себе норм поведінки тощо);
– механізмів примусу, контролю, що дозволяють забезпечити
дотримання правил (органи охорони правопорядку, судів, силових структур).
Інституціональне середовище передбачає існування індивідуальної для
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кожного суспільства інституціональної матриці або інституціонального
вирішення для кожної країни, а саме – переплетення взаємопов’язаних
формальних правил і неформальних обмежень, формуючи ту або іншу
модель економічного (а рівно і політичного) розвитку країни. Оцінка
ефективності форм власності та землекористування сприятиме моделюванню
матриці економічної поведінки на основі обмежень для господарюючих
суб’єктів

в

рамках

системи

координації

господарської

діяльності,

інституціональної рівноваги, за якої невигідно змінювати правила. Таким
чином, ця система є складним організмом, що об’єднує економічні, соціальні
та

правові

інститути,

які

призначені

для

задоволення

інтересів

підприємництва, держави і суспільства.
Р. Познер, висловлюючись про універсальність прав власності
зазначав, що всі «ресурси повинні знаходитися у чиїй-небудь власності, за
виключенням тих, яких так багато, що кожен може використовувати їх
стільки, скільки побажає, не зменшуючи при цьому використання їх іншою
особою….» [438]. Дану умову він назвав критерієм універсальності прав
власності. Другий критерій – винятковість прав власності, а третій –
перехідність цих прав. Ці три критерії та індивідуальна раціональність
сприятимуть максимізації цінностей власності і тим самим збільшенню
«багатства народів».
Функціонування форм власності залежить від видів прав, які
проявляють себе у законодавчому полі: Конституції України, Земельному,
Лісовому, Водному, Господарському та Цивільному кодексах України,
кодексі про Надра. Їх аналіз дозволив визначити види прав, які вливають на
повноту прояву державної, колективної, комунальної та приватної форм
власності та форм землекористування, зокрема у сільськогосподарському
виробництві. Дані права визначають ефективність відносин власності та
земельних відносин між принципіалами та агентами.
Для встановлення ефективності функціонування землекористувань
різних форм власності нами запропоновано методичний підхід, в основі
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якого лежить оцінка різних видів, змісту та проявлення прав, що лежать в
основі їх діяльності. В процесі його розробки, насамперед, необхідно було
визначити:
– форми власності, за якими, відповідно до видів прав, буде
встановлено ефективність їх функціонування;
– набір видів прав, які характеризують функціонування тієї чи іншої
форми власності;
– форми землекористування (фермерські та особисті селянські
господарства, кооператив, товариства з обмеженою відповідальністю тощо),
для кожної з яких буде проведена оцінка їх ефективності.
Найпоширенішим в науці вважається економічне визначення прав
власності. Вона характеризується як відношення між людьми з приводу,
наприклад, земельних ресурсів, які приймають участь у створенні або
виробленні благ. Найперше й загальне визначення прав власності полягає в
тому, що вони є складовою присвоєння благ. Адже, об’єкту власності,
земельній ділянці чи землекористуванню як сукупності земельних благ, для
їх присвоєння притаманні такі види прав як володіння, користування,
розпорядження, право на управління, право на дохід і т.д. Залежно від обсягу
їх функціонування залежить матеріально-речовий зміст блага і його вартість.
Разом з цим як суб’єкти власності можуть виступати громадяни, групи,
родини, різні організації, колективи, фірми, територіальні громади, держава.
Як засвідчує світова історія, відносини власності можуть набувати різної
форми, їхня багатогранність обумовлена не тільки рівнем розвитку
продуктивних сил і ступенем усуспільнення виробництва, але і обсягами
функціонування видів прав.
Сутність виду права є найважливішою внутрішньою стійкою основою
права власності, що відображає його природу і призначення та прояв у
економічних, екологічних та суспільних відносинах.
Для них притаманна регулятивна природа; суспільне призначення якої
регулювати (впорядковувати) економічні, екологічні, суспільні відносини,
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обстоювати інтереси суспільства загалом, забезпечувати організованість,
впорядкованість, стабільність і розвиток економічних й інших зав’язків на
основі раціональності та узгодженості різних соціальних інтересів, що
вимагає проводити оцінку ефективності їх функціонування у законодавчому
полі України.
Зокрема, у соціально-філософській літературі отримала обґрунтування
ідея про три види відносин приватної власності [302]. Такий підхід
уможливлює висвітлення різних сторін відносин між суб’єктами і об’єктами
власності. Перший вид характеризується суб’єктно-об’єктними взаєминами.
У даному випадку речі, земельні ділянки знаходять певні риси залежності від
людини. Вона вносить в них свої наміри та волю. Іншими словами, людина
як власник, стає господарем, власником, розпорядником об’єктів земельної
власності. Такі її якості займають чільне місце в життєвих ситуаціях,
достатньо сильно впливають на характер поведінки й діяльності.
Другий вид взаємин приватної власності – суб’єктно-суб’єктний. Такі
відносини сприяють становленню соціального стану людини. Ставши
власником капіталу – землі, вона узалежнює інших людей, позбавлених
власності, які змушені продавати себе у виді робочої сили. В такому разі їх
життєзабезпечення є у прямому зв’язку від волі та інтересів власника. На
практиці подібні відносини власності відображаються різними формами:
1) передачею володіння об’єктом іншим особам (оренда);
2) продажею власності, тобто знаходження грошової форми;
3) правом спадку;
4) відмовою від власності, дарування і т.д.
Набуття зазначених видів відносин приватної власності має інтереси та
волю

суб’єкта.

Головними

мотивами

цього

є

отримання

вигоди,

нагромадження капіталу тощо.
Під час характеристики приватної власності виділяється також стан
самопочуття власника. Справа в тому, що володіння й управління
земельними об’єктами пов’язане з відповідальністю, «турботою». Отже,
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збереження,

функціонування

земельного

капіталу,

землі

як

засобу

виробництва потребує постійного напруження зусиль, характеру й

волі

суб’єктів. В такому сенсі власність сприймається не інакше, як постійний
тягар, котрий приносить неспокій. Тобто є очевидним, що володіння
власністю не звільняє від відчуття тривоги її втрати, втрати нажитого, а
підприємницька ініціатива і діяльність поєднані з ризиком. За свідченням
бізнесменів і підприємців, у результаті своєї діяльності вони найчастіше
відчувають дискомфорт і занепокоєння. Отже, основний висновок, який
випливає з філософського розуміння відносин приватної власності – не
можна вважати власність як щось безсуб’єктне, як юридичну норму, або
деперсоналізоване економічне явище. Під час аналізу прав відносин
власності важливо враховувати, що це завжди характеристика видів прав і їх
та людини якостей. Всі форми власності (суспільна, приватна й ін.)
функціонують тому, що в їхній основі закладено набір видів прав та
індивідуально людський компонент. Інакше кажучи, стрижнем економічних
відносин прав власності є не тільки людський фактор. Це обумовлює
необхідність оцінки ефективності функціонування власності на землю
залежно від набору видів прав.
Аналіз

нормативно-правового

забезпечення

формування

та

функціонування форм власності та їх вплив на господарювання аграрних
товаровиробників дозволив визначити і виокремити 17 видів прав (табл. 5.2).
Таблиця 5.2. Основні види прав як складових функціонування форм
власності в економічних відносинах України
Показник
Види прав
Y1
володіння
Y2
Y3
Y4

користування
розпорядження
управління

Y5

на дохід

Y6

на зміну цільового
призначення*

Характеристика
виняткове право власника здійснювати фізичний
контроль над благом
отримувати корисність безпосередньо з блага
право розпорядження
виняткове право власника ухвалювати рішення про
будь-які дії по відношенню до блага, що становить
предмет власності
корисність, отриману в результаті використання
блага в цілях виробництва інших благ
право власника на свій розсуд змінювати фізичні
форми блага аж до його знищення, а також продавати
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Показник

Види прав
право на іпотеку
(заставу)
право на капітал

Y7
Y8

Y10

право на інвестиції у
земельні поліпшення
на отримання ренти

Y11

на екологічну безпеку

Y12

на забезпечення
охорони земельних та
природних ресурсів
на забезпечення
безпеки власності
право оренди**
на сервітут

Y9

Y13
Y14
Y15
Y16
Y17

Характеристика
або дарувати його
право здійснення застави
належної земельної
власності
право власника на свій розсуд змінювати фізичні
форми блага аж до його знищення, а також
продавати, дарувати його, або різні форми добровільного відчуження власником своїх прав власності
право вкладання коштів у земельні поліпшення
право на отримання доходу від фактора, пропозиція
якого нееластична, або регулярно одержуваний дохід
від землі, майна що не потребує підприємницької
діяльності
недопущення шкідливого для інших використання
блага
право обов’язку дотримання правил використання
земельних ресурсів

захист від вилучення блага приватними особами
(грабіж, крадіжка) чи державою (експропріація)
право брати в оренду чужі земельні ділянки
обмежене платне або безоплатне право користування
чужою земельною ділянкою для визначених потреб
на емфітевзис**
право продажу права користування земельною
ділянкою для сільськогосподарських потреб
право внесення в
власність, визначена у грошовому еквіваленті, може
статутний фонд
бути внесена до статутного фонду
Примітка: * вид права який характерний тільки для колишніх країн СРСР;
** похідні права від власності
Джерело: сформовано автором.

Оцінювання ефективності елементів інституціонального середовища
функціонування форм власності пропонується здійснювати шляхом оцінки
видів прав. Процес оцінки включає проведення певних етапів.
1.

Визначаємо прояв прав з позиції власника за формами власності:

приватна, державна, комунальна та постійне користування як обмежене
право державної власності. Інституціональне середовище може в повній мірі
забезпечувати прояв того чи іншого права, яке повинно регулюватися
законодавчо-нормативними актами та певними цивільно-правовими угодами.
2.

Вимірюємо нормований показник максимального значення

прояву виду права за 100-бальною шкалою.
Максимальна вага прав визначається залежно від їх кількості та
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повноти прояву за формулою 5.1.

Yn =
де

Ye
,
n

(5.1)

Yn – нормативний показник максимального значення прояву виду

права;
Ye – максимальне значення показника оцінки форми власності чи
форми землекористування (100 балів);
n – кількість видів прав.
Оцінка повноти прояву кожного окремого виду права (Yi) проводиться
експертами у галузі земельних відносин за методикою Світового банку [353].
Як варіанти відповіді обрана шкала: прояв в повній мірі – «+».
Також визначено обмеження, що:
* регулюються законодавчо-нормативними актами;
** забезпечують право на капітал при відчуженні земельної власності;
*** враховують згоду співвласників.
3.

Переводимо нечіткі оцінки (Yi) у вимірні дані (1…Yn).

Максимальне значення отримує вид права, яке проявляється у повній
мірі і його значення відповідатиме нормативному показнику Yn. Залежно від
повноти прояву його значення коливатиметься від 1…Yn.
4.

Розраховуємо загальну кількість балів повноти прояву за формами

власності та видами прав.
Вона є рівною сумі експертних оцінок і має вигляд:
5.

Y = ∑𝑖𝑖=𝑛 𝑌𝑖 .
(5.2)
Порівнюємо прояв існуючого виду права з нормативним

показником, бали.

Yі % =
де

Yi  100
,
Yn

(5.3)

𝑌𝒾% – частка прояву виду права у нормативному показнику;
𝑌𝒾 – фактичний бал прояву виду права, визначений експертами;
𝑌𝑛 – нормативний показник прояву виду права.
6.

Оцінюємо інституціональне середовище функціонування видів
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прав, які характеризують ефективність форм власності землекористування:
𝑍=
де

∑𝑛
𝑖=1 𝐼𝑖
𝑛

,

(5.4)

Z – інституціональне середовище функціонування видів прав, які

характеризують ефективність форм власності та землекористування.
Використавши дану методику, було визначено прояв форм власності на
землю за повнотою їх функціонування за видами прав власності та типами
землекористування (табл. 5.3 та додаток Т). Результати проведених
розрахунків за фактичним функціонуванням прав, розроблені пропозиції
щодо покращення їх функціонування подано у табл. 5.4 та 5.5 та у додатках
У.1–У.6.

Колективна

Володіння
Користування
Розпорядження
Управління
На дохід
Зміну цільового
призначення
7 Право на іпотеку
(заставу)
8 Право на капітал
9 Право на
інвестиції у
земельні
поліпшення
10 На отримання
ренти
11 На екологічну
безпеку
12 На забезпечення
охорони
земельних та
природних
ресурсів
1
2
3
4
5
6

Право
постійного
користування
(обмежена
власність)

Види прав

+
+
+
+*
+*

+
+*
+

+
+
+
+
-

+
+*
+

+
+
+
+
-

+
+
+*
+
+
+*

+

-

-

-

-

-

+
+

+**
+*

+*

+**
+*

+*

+***

-

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+*

+

+*

+

Приватна
форма
власності

№

Державна
форма
власності
Право
постійного
користування
(обмежена
власність)
Комунальна
форма
власності

Таблиця 5.3. Форми власності на землю за повнотою
функціонування видів прав власності у законодавчих та нормативних
документах
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Колективна

Право
постійного
користування
(обмежена
власність)

Державна
форма
власності
Право
постійного
користування
(обмежена
власність)
Комунальна
форма
власності

Види прав

Приватна
форма
власності

№

13 На забезпечення
+
+
+
+
+
+
безпеки власності
14 Право оренди
+
15 На сервітут
+
+
+
16 На емфітивзис
+
17 Право внесення в
+
статутний фонд
Примітка: *регулюється законодавчо-нормативними актами; ** право на капітал
при відчуженні земельної власності; *** за згодою співвласників
Джерело: сформовано автором.

Приватна форма власності (табл. 5.3) в повній мірі проявляться щодо
права володіння, користування, розпорядження, одержання доходу, застави
(іпотеки), капіталу інвестицій у земельні поліпшення, контролю за
використанням земель, екологічного контролю, охорони земельних та
природних ресурсів, на забезпечення безпеки власності, права оренди та
право орендувати, купівлі продажі права оренди на аукціоні, внесення у
статутний фонд. Оцінка прояву даних видів прав є найвищою і складає
86 балів.
Державна форма власності обмежена правами на володіння та
користування, на іпотеку (заставу), на оренду, на сервітут, емфітевзис,
внесення у статутний фонд (бал 0). На законодавчому рівні держава має
повне право розпорядження, зміни цільового використання, отримання
ренти, контролю за використанням, екологічного контролю, охорони
земельних та природних ресурсів, на забезпечення безпеки власності, оренди,
продажу права оренди на аукціоні (бал 0). Право на капітал, інвестиції у
земельні поліпшення, отримання доходу проявляються у неповній мірі та
визначаються показниками, нижчими від нормативного (бал < 6).
Державні форми власності як юридичні об’єкти користування
визначають своє право користування земельними ресурсами через обмежене
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право державної форми власності – право постійного користування.
Його прояв дозволяє володіння, користування, управління, одержання
доходу, забезпечення безпеки власності. Інші права є обмеженими або
повністю відсутні (бал < 6).
При комунальній формі власності повний прояв прав включає в себе
право розпорядження, зміни цільового призначення, оренди. Інші види прав
не повні або взагалі відсутні.
За колективної форми власності право володіння та користування
відповідає нормативному показнику (6 балів), а всі інші, на думку експертів,
мають обмеження (бал < 6).
Право постійного користування на землю формується залежно від
власності на нерухоме майно, яке може бути у державній чи комунальній
власності,

та

підтверджується

державним

актом

права

постійного

користування.
В додатках У.1 та У.4, а також у табл. 5.4 приведено запропоновану
автором характеристику видів прав у розрізі форм власності на землю та
результати оцінки їх ефективності.
Таблиця 5.4. Оцінка ефективності форм власності на землю за складом
видів прав
Форми власності
Приватна
Державна
в. т. числі постійного
користування
Комунальна
в. т. числі постійного
користування
Колективна
Суспільна власність
Корпоративна юридичних
осіб на праві приватної
власності
Корпоративна юридичних
осіб на праві державної
власності

Чинні правові норми
оцінки
балів
%
88
86
50
49

Авторські пропозиції
щодо оцінки
балів
%
94
92
94

92

94

92

42
-

54

53

-

-

78

76

-

-

78

76

36

44

29

28

45

44

42
-

Джерело: розраховано автором.
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Як показує аналіз табл. 5.4, найвища ефективність за існуючого складу
видів прав притаманна приватній формі власності на землю (88 балів), а
найнижчу ефективність має комунальна та колективна форми власності
(відповідно 29 і 42 балів). Ефективність державної форма власності на землю
оцінюється 50 балами. Досить низькою є ефективність землекористування,
сформованого на праві постійного користування (36 балів).
Разом з цим слід зазначити, що за умови розширення та зміни різних
видів прав, їх кращого проявлення суттєво змінюється в кращу сторону
ефективність функціонування форм власності. Її оцінка, проведена за
запропонованою методикою, для приватної, державної і комунальної форми
власності на землю становить 94 бали. Суспільна власність є рівною 54 балів.
Причиною

цього

є

обмеження

використання

природних

ресурсів.

Ефективність корпоративної власності юридичних осіб, сформованої на праві
державної та приватної власності, є складає 78 бали.
З отриманих результатів можна зробити висновок про недосконалість
функціонування видів прав державної, комунальної та колективної форм
власності. У законодавчому полі державній та комунальній формі власності в
більшій

мірі

притаманна

регулююча

функція,

проте

визначена

функціонуюча.
Також

нами

землекористувань

визначено
фермерських,

сільськогосподарських

ефективність
особистих

кооперативів,

прояву
селянських

товариств

прав

форм

господарств,

з

обмеженою

відповідальністю, сформованих на приватній формі власності, а також на
правах оренди державної і комунальної власності. Було встановлено права,
які є характерними для різних форм господарювання, їх повний чи
обмежений прояв, який регулюється чинним законодавством, самими
членами кооперативу чи за їх згодою, згодою орендодавців тощо.
Умовою

успішного

функціонування

сільськогосподарських

підприємств, що має на меті забезпечити як мінімум рівні з контрагентами
умови трансакцій, є усунення впливу останніх на їх діяльність.
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Оскільки основним елементом, на підставі якого оцінювали цю
ефективність є види прав та їх прояв, то доцільно провести короткий аналіз
законодавчих актів, які встановлюють ці види прав. Особлива увага була
звернута на законодавство, норми якого регулюють діяльність особистих
селянських господарств.
Діяльність особистих селянських

господарств, яка регулюється

законом України «Про особисте селянське господарство», Цивільним та
Господарськими кодексами України [44, 273, 372], проводиться без
створення юридичної особи, фізичними особами індивідуально або особами,
які спільно проживають і перебувають у родинних чи сімейних відносинах,
для задоволення власних потреб. Вони провадять виробництво, переробку і
споживання сільськогосподарської продукції, продаж її надлишків, надання
різних послуг з використання майна ОСГ, у тому числі в галузі сільського
зеленого туризму. В їх власності переважно земельні ділянки невеликої
площі до 2 га, які не сформовані у єдиних компактних масивах. Особисті
селянські господарства можуть функціонувати на правах приватної власності
або ж орендувати земельні ділянки державної та комунальної власності.
Виходячи із зазначених законодавчих актів, було сформовано пучки прав та
охарактеризовано їх прояв, на підставі чого було визначено ефективність
ОСГ, сформованих за різних форм власності на землю.
Найвища ефективність функціонування притаманна ОСГ, створених на
базі приватної власності (додаток У.2). Відносно них у більшості випадків
спостерігається найвищий прояв прав (6 балів). Тільки права на зміну
цільового

призначення,

екологічну

безпеку

і

забезпечення

охорони

земельних і природних ресурсів проявляються в меншій мірі і оцінюються 4
балами. Оцінюючи на загал можна стверджувати про досить високу
ефективність функціонування ОСГ, створених на базі приватної власності,
яка становить 82%.
Функціонування ОСГ на основі оренди земель державної та
комунальної власності обмежує їх право на вкладання інвестицій, яке
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повинно відбуватися за згодою орендодавців. Право на зміну цільового
використання відбувається за згодою осіб, з якими засновники перебувають у
сімейних відносинах. Ці фактори негативно впливають на ефективність
функціонування таких ОСГ, яка складає 43% для державної та 41% для
комунальної власності.
Функціонування ОСГ покращується, запропонованим розширенням
складу прав, які забезпечують і регулюють їх діяльність (табл. 5.5.). В такому
разі ефективність землекористування особистого селянського господарства
на праві приватної власності на землю складатиме 88 бали, а сформованих на
орендованих землях державної і колективної форм власності – 64 бали.
Правовою основою землекористування фермерських господарств є
Конституція України [138], Закон України «Про фермерське господарство»
[283], Земельний [78], Цивільний [372], Господарський кодекси України [44].
закон

України

«Про

фермерське

господарство»

Дані

господарства

виступають формою підприємницької діяльності громадян, які забажали
виробляти

товарну

сільськогосподарської

продукцію,

проводити

її

переробку, реалізацію з метою одержання прибутку на наданих їм земельних
ділянках. Воно може функціонувати як юридична або фізична особапідприємець [277].
Аналіз їх діяльності показує, що визначений пучок прав найбільше
проявляється для тих, які створені на основі приватної форми власності на
землю. Ці господарства найменш обмежені у використанні своїх прав
землекористування, які полягають у розпорядженні, управлінні, зміні
цільового

використання.

Ефективність

фермерських

господарств,

сформованих на основі приватної власності на землю, становить 80 балів.
Для господарств, створених на орендованих землях комунальної та
державної форм власності, введені обмеження на низку прав. Вони
стосуються зміни цільового використання, застави (іпотеки), інвестицій у
земельні поліпшення, охорони земель та природних ресурсів, оренди, купівлі
продажу цього права, емфітевзису.
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Таблиця 5.5. Оцінка ефективності форм господарювання за складом видів прав
Форми власності
приватна власність
№

Форми господарювання

1

Особисті селянські
господарства
Фермерські господарства
С.г. кооперативи
Товариства з обмеженою
відповідальності

2
3
4

чинні правові
норми оцінки

державна власність на праві оренди

авторські
пропозиції щодо
оцінки
бал
%

бал

%

84

82

88

82
78

80
76

79

77

чинні правові
норми оцінки

авторські
пропозиції щодо
оцінки
бал
%

комунальна власність на праві
оренди
авторські
чинні правові
пропозиції щодо
норми оцінки
оцінки
бал
%
бал
%

бал

%

86

44

43

64

63

44

43

64

63

94
71

92
70

37
53

36
52

70
59

69
58

38
53

37
52

70
59

69
58

82

80

66

69

72

71

66

65

72

71

Джерело: розраховано автором.
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Прояв зазначених прав оцінюється балом, меншим від нормативного, а
ефективність фермерських господарств, сформованих на землях комунальної та
державної форм, відповідно, 37% та 36%. Підвищити показники господарської
діяльності цих господарств можливо шляхом запропонованого розширення
зазначеного пучка прав. За таких умов ефективність форми господарювання
складатиме для землекористування фермерських господарств на праві
приватної власності на землю 94 бали, а на праві оренди земель державної і
колективної форм власності – 70 балів.
В

Україні

господарювання.

в

останні

Діяльність

роки

набирає

кооперативів

ваги

кооперативна

регулюються

форма

Господарським

кодексом України [44]. Особливістю їх функціонування є об’єднання громадян
для спільної виробничої чи другої господарської діяльності на засадах
членства, яка ґрунтується на їхній особистій трудовій участі та об’єднанні
пайових майнових внесків, участі у керуванні кооперативом та розподілі
доходу між його членами відповідно до їхньої участі в діяльності цього
підприємства [18, 80, 140, 165, 173, 198].
Виходячи із визначення кооперативів їх пучок прав обмежений
практично за всіх форм власності. Ці обмеження характерні для права
розпорядження, одержання доходу, зміни цільового використання, іпотеки, на
капітал, інвестиції, продажу та купівлі права, емфітевзису, внесення у
статутний фонд. Поряд з тим ця господарююча структура характеризується
вищим проявом тільки права оренди, ніж фермерські та особисті селянські
господарства.
У зв’язку з цим ефективність землекористування кооперативів є нижчою,
порівняно із землекористуванням фермерських та селянських господарств. За
існуючого складу встановлених видів прав даний показник землекористування
сільськогосподарських кооперативів на праві приватної власності на землю
становить 78 балів, та на орендованих землях державної і комунальної форми
власності на землю – 53 балів. Якщо змінити статус форм власності та
розширити склад прав, ефективність цієї форми господарювання підвищується.
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В такому разі для землекористування сільськогосподарських кооперативів на
праві приватної власності на землю вона складатиме 78 балів, а сформованих на
праві оренди земель державної і колективної форм власності – 59 балів.
Найбільш поширеними формами землекористування є товариства з
обмеженою відповідальністю. До них відносять господарські товариства зі
статутним капіталом, поділеним на частки. Їх розмір визначений установчими
документами. Товариство несе відповідальність за зобов’язаннями тільки своїм
майном. Члени товариства, які повністю уплатили свої вкладення, несуть ризик
збитків у межах своїх вкладів, що пов’язані з діяльністю товариства. Їх
діяльність регулюється Господарським кодексом України [438].
За

існуючого

складу

видів

прав

ефективність

функціонування

землекористування товариств з обмеженою відповідальністю на праві
приватної форми власності на землю оцінюється у 79 балів, а товариств,
сформованих на праві оренди земель державної і комунальної форм власності –
66 балів. Якщо розширити склад та повноваження прав, створити на
законодавчому рівня умови для їх кращого прояву, то ефективність даної
форми господарювання покращується. Для землекористування товариств з
обмеженою відповідальністю, заснованих на праві приватної власності на
землю, вона складатиме 82 бали, а створених на праві оренди земель державної
і колективної форм власності – 72 бали.
Запропонований методичний підхід дозволяє оцінити ефективність форм
власності та форм землекористування за повнотою функціонування елементів
видів прав. Застосувавши його до найпоширеніших на даний час форм
господарювання, сформованих на земельних угіддях різних форм власності
будо встановлено, що найвищу оцінку при існуючому землекористуванні
отримала приватна власність на землю.
Використання даного методичного підходу уможливлює визначення
шляхів підвищення ефективності форм землекористування за допомогою
оцінки, розширення кількості та законодавчого закріплення складових пучка
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прав, які забезпечують умови їх функціонування, створення умов для
повнішого прояву видів прав.

Висновки до 5-го розділу
1. Встановлено, що землекористування являє собою найважливішу
підсистему

національної

економіки,

трансформаційні

процеси

в

якій

характеризуються досить істотними особливостями. В даний час саме в сфері
земельних відносин відбуваються безпрецедентні за ступенем інструментарнометодологічної складності і соціально-економічної суперечливості інституційні
перетворення. Формування землекористування це складний процес щодо
визначення

багатоаспектності

багатофункціональності

відносин

використання

і

власності
охорони

на

землю

земельних

та

та

інших

природних ресурсів. Йому притаманні просторове поєднання окремих
земельних ділянок з різними функціями, їх об’єднання щодо одного або більше
типів землекористування, але розділених в часі і у просторі.
2.

Доведена

формування

недостатність

багатоукладної

інституційного
економіки

та

забезпечення

процесів

багатофункціонального

землекористування, які в даний час у повній мірі не визначені та розглядаються
в контексті переділу земельних благ як об’єктів власності. У зв’язку з цим у
розрізі прав на землю та інші природні ресурси й майно суб’єктів державної
комунальної й приватної власності були доповнені. Зокрема: для держави в
особі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування доповнено
приналежність на право одержання земельного податку від величини земельної
ренти І; для громадян – доповнено право правами на участь в управлінні
землекористуванням, переданих в оренду ділянок, на продаж та іпотеку
земельних

ділянок

сільськогосподарського

призначення

для

товарного

виробництва, на відшкодування збитків при зниженні якості земель або їх
забрудненні; для орендарів сільськогосподарських підприємств – правами на
366

участь в управлінні при використанні земель в корпоративних об’єднаннях, на
купівлю продаж та іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського
призначення для товарного виробництва; на дохід від використання земель в
корпоративних об’єднаннях; для агрохолдингів правами на використання
земель за цільовим призначенням, на управління землекористуванням, на
екологічно

безпечне

використання

земель,

на

розподіл

доходу

від

землекористування.
3 Розроблено пропозиції щодо видів прав у системі відносин власників
земельних

ділянок,

їх

орендарів

та

корпоративного

об’єднання.

У

корпоративному договорі пропонується передати права в частині користування,
управління, одержання доходу, безпеки, в т.ч. екологічної, інвестицій у
земельні поліпшення, дотримання цільового призначення земель. За таких умов
учасники угоди зможуть ефективно захистити свої права, зберегти права на
об’єкти власності, що сприятиме їх ефективнішому використанню.
4. Запропоновано ноосферний підхід до кадастрового обліку, яким
передбачено науково-обґрунтований принцип реалізації прямої залежності
власного капіталу землекористувача від його внеску у відтворення природного
капіталу країни як частини національного багатства. Для цього необхідно
здійснювати облік земель за типами землекористування з формуванням
відомостей, які відображають родючість та екологічний стан ґрунтів.
5. Визначено за необхідне відображати в балансі підприємств, які
використовують земельні ділянки на праві власності, оренди чи інших прав,
інформацію про зміну вартості землекористування як екологічного активу
(екологічне виснаження, екологічний приріст) на основі даних екологічної і
антиекологічної земельної ренти. Це уможливить попередження негативних
явищ деекологізації господарської діяльності та забезпечить ефективне
природокористування.
6. Розроблено методичний підхід оцінки ефективності форм власності та
землекористування за повнотою функціонування елементів видів прав. Він
дозволяє визначити механізми підвищення ефективності їх функціонування
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шляхом законодавчого закріплення складових пучка прав, які забезпечують
умови повнішого їх проявлення.
Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в
наукових працях [102, 105, 109, 110, 111, 118, 129, 187, 333].
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення
та розроблено авторський підхід до вирішення важливого наукового і
практичного завдання – формування й функціонування економічних та
екологічних

відносин

прав

власності

на

землю

на

засадах

багатофункціональності землекористування. На основі отриманих наукових
результатів зроблено висновки теоретичного, методологічного та прикладного
характеру.
1. Встановлено, що відносини власності на землю є складною і
багатогранною категорією, а їх економічний та екологічний зміст становить
основу правових відносин при первинному базисному стані. З’ясовано, що
внутрішня їх будова розкривається через аналіз взаємодії економічних відносин
у сфері привласнення і відчуження земельних ділянок, отримання доходу від
господарської діяльності на них та екологічних відносин в аспекті гарантування
безпеки землекористування. За таких умов визначення юридичного змісту
відносин власності щодо правомочностей суб’єктів на об’єкт земельної
власності формується через їх економічну й екологічну сутність.
2. Запропоновано

парадигму

та

концептуальну

модель

новітньої

інституціонально-поведінкової економічної теорії розвитку економічних і
екологічних відносин прав власності на землю, яка передбачає поєднання
теорій неоінституціональної та поведінкової економік і зобов’язана вивести на
новий, більш високий рівень еколого-економічну ефективність функціонування
відносин

прав

власності

на

землю

й

інші

природні

ресурси

та

землекористування загалом. Досліджено, що відносини власності тісно
переплітаються з окремими управлінськими рішеннями щодо розподілу і
перерозподілу земель, їх розмежування, державної реєстрації земельних
ділянок, прав на них, відновлення та охорони земель. У зв’язку з цим
наголошено на зростанні значення права на управління, яке з метою активізації
економічних і екологічних відносин прав власності на землю необхідно
виокремити та сертифікувати.
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3. Обґрунтовано, що в теоретичному і прикладному аспекті власність на
землю й інші природні ресурси реалізується через систему відносин
привласнення як основної економічної категорії та повинна включати:
суспільну власність українського народу – національну і територіальних
громад; державну власність підприємств та установ – державну, спільну
часткову, спільну сумісну, корпоративну; комунальну власність підприємств та
установ територіальних громад – комунальну, спільну часткову чи спільну
сумісну, корпоративну; приватну власність громадян та юридичних осіб –
довічне успадковане володіння, колективну власність, приватну власність
громадян, спільну часткову чи спільну сумісну власність на земельну ділянку;
приватну власність іноземних держав.
4. З’ясовано, що рівень законодавчого забезпечення у процесі здійснення
земельної реформи недостатній для підтримки ефективного функціонування
різних форм власності й похідних від них прав, управління земельними та
природними ресурсами, що призвело до негативних еколого-економічних
наслідків у сільськогосподарському землекористуванні. Виявлено, що розподіл
земельних ресурсів за їх господарським використанням відбувся без достатньої
обґрунтованості як з економічного, так й екологічного погляду. Для
вдосконалення інституціонального забезпечення середовища форм власності та
землекористування і, як наслідок, економічних й екологічних відносин прав
власності на землю рекомендовано розробити та ухвалити Стратегію розвитку
відносин власності на земельні та природні ресурси в Україні, що
передбачатиме концепцію управління власністю на землю та природні ресурси
на національному, регіональному і місцевому рівнях, сприятиме ефективному
функціонуванню різних господарюючих суб’єктів на засадах визначених форм
власності.
5. Удосконалено наукові засади інституціонального середовища введення
вартості прав на землю в економіку землекористування в частині обліку земель,
земельних ділянок і прав на них, формування та функціонування системи
визначення балансової вартості, земельної ренти в системі оподаткування,
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управління збитками (шкодою), завданими землекористуванню. За таких умов
інституціональне середовище відносин становитиме формуючий базис в
економіці землекористування, сприятиме забезпеченню комплексного підходу
до становлення системи екологічних та економічних відносин прав власності.
6. Запропоновано методологічний підхід до оцінки права управління
землекористуванням та його ефективності шляхом визначення економічної
доданої вартості, одержаної в результаті здійснюваних управлінських рішень
щодо земельних поліпшень. Комплексне використання запропонованих методів
дозволить сформувати заходи з удосконалення механізмів господарської
діяльності, забезпечити зміну наявного інструментарію методів оцінки і
показників ефективності землекористування, спрямованих на збільшення його
вартості.
7. Удосконалено методичний підхід нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення, яким передбачено визначення нормативу
капіталізованого рентного доходу за показниками на рівні природносільськогосподарського району областей України та подальшим алгоритмом
розрахунку, зважаючи на бал бонітету на регіональному та національному
рівнях. Із використанням запропонованої методики отримано достатньо
достовірні значення нормативної грошової оцінки земель, які збільшують
надходження до місцевих бюджетів та сприятимуть покращенню земельних
відносин.
8. Розроблено методичний підхід до визначення вартості земельної
ділянки сільськогосподарського призначення в умовах ринкових відносин, який
ґрунтується на використанні правил нечіткої логіки та дає змогу: розраховувати
її вартість за будь-якою кількістю ознак, виконати оцінювання в найкоротші
терміни з найменшими витратами часу і ресурсів; дотримуватися послідовності
й логічності розрахунків; мінімізувати виконання ручних процедур і
використання людського фактору; застосовувати лінгвістичні експертні знання
про оцінювану ділянку; якнайповніше врахувати відмінності характеристичних
ознак оцінюваної ділянки і відображати їх в отриманих результатах;
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використовувати автоматизовані моделі; забезпечувати багатокритеріальність,
прозорість і об’єктивність процесу оцінки.
9. Обґрунтовано наукові засади відносин приналежностей у базовому і
допоміжному типі землекористування в розрізі прав на землю, інші природні
ресурси й майно суб’єктів державної, комунальної та приватної власності. Їх
реалізація обумовлює можливість розширити пошук нових форм або
модифікацій пучка прав власності для формування оптимального правового
режиму розпорядження та використання земельних і природних ресурсів, а
також

розмежувати

і

розподілити

відповідним

чином

правомочності

користування ними.
10. Сформовано методологічний підхід до кадастрового обліку земель на
основі ноосферного світогляду щодо збалансованого землекористування,
повного обліку отриманого від нього за рахунок екологічної та антиекологічної
земельної

ренти

екологічного

ефекту

(позитивного

й

негативного),

орієнтованого на відтворення і стале використання природних ресурсів.
Акцентовано увагу на доцільності врахування показника екологічної земельної
ренти (антиренти) у процесі прийняття рішення про отримання кредитних
ресурсів,

податкових

пільг,

величину

орендної

плати,

укладення

та

продовження договорів користування земельними ділянками тощо.
11. Запропоновано методологічні підходи до формування економічних та
екологічних

відносин

сільськогосподарськими

між

власниками

підприємствами

користування, управління, одержання

в

земельних

часток

(паїв)

і

частині

передачі

прав

з

доходу, безпеки, у тому числі

екологічної, інвестицій у земельні поліпшення, дотримання цільового
призначення земель. Зазначено, що їх урахування в корпоративних договорах
дозволить зберегти права на об’єкти власності та розробити механізми
ефективного використання земельних ресурсів.
12. Розроблено методичний підхід і здійснено оцінку ефективності форм
власності та землекористування за повнотою елементів видів прав. Виявлено
неповноту їх прояву, що свідчить про недосконалість законодавчо-правового
372

забезпечення. Наголошено, що підвищення ефективності функціонування форм
власності та землекористування можливе шляхом удосконалення елементів
інституціонального

середовища

через

нормативно-правове

закріплення

складових пучків прав, що забезпечить оптимальні умови функціонування,
сприятиме стимулюванню повноти прояву та покращить їх взаємодію.
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ДОДАТКИ
Додаток А. Зміна структури земельного фонду за формами власності
Роки (звітна
дата)

Загальна площа
земель на звітну
дату, тис. га

Землі, які перебувають у власності
державній
приватній
Колективній*
тис.га
%
тис.га
%
тис.га
%

01.11.1990/
60354,8
60354,8
100
–
–
–
01.01.1991
01.01.1992
60354,8
60354,8
100
–
–
–
01.01.1993
60354,8
60199,2
99,7
13,8
0,02
141,8
01.01.1994
60354,8
57822,6
95,8
910,6
1,5
1621,6
01.01.1995
60354,8
55148,5
91,4
1488,6
2,4
3717,7
01.01.1996
60354,8
36310,5
60,2
1925,4
3,2
22118,9
01.01.1997
60354,8
33141,6
54,9
2446,6
4,1
24766,6
01.01.1998
60354,8
30701,2
50,9
3090,3
5,1
26563,3
01.01.1999
60354,8
30097,0
49,9
3393,8
5,6
26864,0
01.01.2000
60354,8
29265,5
48,5
4327,3
7,2
26762,0
01.01.2001
60354,8
30166,5
50,0 29109,2
48,2
1079,1
Джерело: розраховано автором за даними форми 2-зем за відповідний рік.

–
–
0,2
2,7
6,2
36,6
41,0
44,0
44,5
44,3
1,8
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Додаток Б. Зміна структури земельного фонду за формами власності з
01.01.2001 рік по 01.01.2018 рік
Землі, які перебувають у власності
Загальна
колективній
Роки
площа
(згідно з
(звітна земель на
державній
приватній
комунальній
державними
дата)
звітну
актами)
дату
тис.га
%
тис.га
%
тис.га % тис.га %
2001
60354,8 30166,5 50,0 29109,2 48,2 1079,1 1,8
–
–
2002
60354,8 29872,2 49,5 30178 50,0 304,6 0,5
2003
60354,8 29872,2 49,5 30178 50,0 304,6 0,5
2004
60354,8 29796,8 49,4 30326 50,2 231,7 0,4
2006
60354,8 29595,6 49,0 30642,1 50,8 117,1 0,2
–
–
2007
60354,8 29549,6 49,0 30704,3 50,9 100,9 0,1
–
–
2008
60354,8 29476,9 48,9 30793,9 51,0
84,0
0,1
–
–
2009
60354,8 29357,8 48,7 30920,1 51,2
76,9
0,1
–
–
2010
60354,8 29246,5 48,5 31035,7 51,4
72,6
0,1
–
–
2011
60354,8 29151,2 48,3 31140,2 51,6
63,4
0,1
–
–
2012
60354,9 29071,3 48,2 31221,0 51,7
62,6
0,1
–
–
2013
60354,9 28950,1 48,0 31346,0 51,9
58,8
0,1
2014
60354,9 28886,0 47,9 31400,5 52,0
55,8
0,1
12,6
–
2015
60354,9 28824,6 47,8 31442,7 52,1
55,3
0,1
32,3
2016
60354,9 28758,4 47,6 31489,2 52,2
55,1
0,1
52,2
0,1
2017 60354,9** 26288,0 46,33 30358,8 53,51 40,8 0,07 52,8 0,09
2018 60354,9** 26050,1 45,91 30601,4 53,93 40,4 0,07 53,2 0,09
**інформація надана без тимчасово окупованих територій.
Джерело: розраховано автором за даними форми 2-зем за відповідний рік.
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Додаток В. Оцінка екологічного стану землекористування в розрізі регіонів України
за період 2000-2016 роки
2016
Адміністративнотериторіальних одиниць

К ек.ст.

2010
Екологічна
стабільність
території

АР Крим

К ек.ст.
0,41

Вінницька

0,33

Волинська

0,57

Дніпропетровська

0,28

Донецька

0,29

Житомирська

0,55

Закарпатська

0,71

Запорізька

0,27

Івано-Франківська

0,62

Київська

0,43

Кіровоградська

0,27

Луганська

0,41

Львівська

0,53

Миколаївська

0,28

екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
екологічно
нестабільною
екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
екологічно
стабільною
екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
стабільно не
стійкою
екологічно
нестабільною
стабільно не
стійкою
середньо
стабільна
екологічно
нестабільною

0,33
0,57
0,28
0,30
0,56
0,72
0,27
0,63
0,44
0,27
0,41
0,53
0,28

2000
Екологічна
стабільність
території
стабільно не
стійкою
екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
екологічно
нестабільною
екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
екологічно
стабільною
екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
стабільно не
стійкою
екологічно
нестабільною
стабільно не
стійкою
середньо
стабільна
екологічно
нестабільною

К ек.ст.
0,42
0,32
0,57
0,28
0,30
0,57
0,72
0,27
0,62
0,45
0,27
0,40
0,52
0,28

Екологічна
стабільність
території
стабільно не
стійкою
екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
екологічно
нестабільною
екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
екологічно
стабільною
екологічно
нестабільною
середньо
стабільна
стабільно не
стійкою
екологічно
нестабільною
стабільно не
стійкою
середньо
стабільна
екологічно
нестабільною

+-2010 до 2000

+-2016 до 2010

К ек. ст.

К ек. ст.

-

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

-0,01

-0,01

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,01

-0,01

-0,01

-0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00
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2010
2000
+-2010 до 2000 +-2016 до 2010
Екологічна
Екологічна
Екологічна
К ек.ст. стабільність
К ек.ст. стабільність
К ек.ст. стабільність
К ек. ст.
К ек. ст.
території
території
території
екологічно
екологічно
екологічно
Одеська
0,31
0,32
0,32
0,00
-0,01
нестабільною
нестабільною
нестабільною
екологічно
екологічно
стабільно не
Полтавська
0,33
0,33
0,34
-0,01
0,00
нестабільною
нестабільною
стійкою
середньо
середньо
середньо
Рівненська
0,60
0,60
0,61
-0,01
0,00
стабільна
стабільна
стабільна
стабільно не
стабільно не
стабільно не
Сумська
0,42
0,42
0,41
0,01
0,00
стійкою
стійкою
стійкою
стабільно не
стабільно не
стабільно не
Тернопільська
0,34
0,34
0,34
0,00
0,00
стійкою
стійкою
стійкою
стабільно не
стабільно не
стабільно не
Харківська
0,34
0,34
0,34
0,00
0,00
стійкою
стійкою
стійкою
стабільно не
стабільно не
стабільно не
Херсонська
0,34
0,34
0,34
0,00
0,00
стійкою
стійкою
стійкою
стабільно не
стабільно не
стабільно не
Хмельницька
0,35
0,35
0,35
0,00
0,00
стійкою
стійкою
стійкою
стабільно не
стабільно не
стабільно не
Черкаська
0,36
0,36
0,36
0,00
0,00
стійкою
стійкою
стійкою
середньо
середньо
стабільно не
Чернівецька
0,51
0,51
0,50
0,01
0,00
стабільна
стабільна
стійкою
стабільно не
стабільно не
стабільно не
Чернігівська
0,47
0,47
0,48
-0,01
0,00
стійкою
стійкою
стійкою
стабільно не
стабільно не
стабільно не
Україна
0,40
0,40
0,40
0,00
0,00
стійкою
стійкою
стійкою
Примітка: менше 0,33 – територія є екологічно нестабільною; від 0,34 до 0,50 – відноситься до стабільно нестійкої; від 0,51 до 0,66 –
переходить у межі середньої стабільності; якщо перевищує 0,67 – територія є екологічно стабільною.
Джерело: розраховано автором з використанням форми 6-зем за відповідний рік.
2016
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Додаток Г. Кількість та площа несільськогосподарських земель, з якими відбулися транзакції за 2016 рік [197]
Регіони
АР Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська
область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
І.-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м Київ
м Севастополь
Україна
в % до загальної площі
не с/г земель
(забудованих)
в % по загальної
кількості і площі

Не сільськогосподарські
Продаж
Спадщина
Кількість Площа* Кількість
2
0,1
1
3536
558
2711
2789
472,4
2176
486
1452,50 4111

Площа*
0,1
498,9
402,9
771,3

2656
3171
2913
2184
233
1481
1279
926
4518
256
5192
3518
2884
2542
146
3924
226
2587
2364
1921
2389
1178

1281,30
804,5
458,8
642,8
458,9
2756,4
245,9
395,8
604,4
600,5
746,9
919,4
658,9
335
943,3
954
461,2
592
372,9
412,7
620,4
885,9

264
2979
1244
1513
199
744
187
753
354
1527
1996
3679
214
2343
1367
28
1237
2614
212
1285
28
574

360,7
583,2
114,0
300,7
279,0
1321,4
179,0
106,5
554,3
295,4
361,3
1927,9
366,2
239,4
231,6
523,7
184,8
475,6
350,9
212,1
544,0
71,5

55301

18634,9

34340

-

0,7

35,2

28,5

Міна
Кількість
1
1415
1696
1551

Площа*
0,1
197,9
212,6
175,2

11256,4

736
1872
1674
717
193
5132
496
248
2864
617
1578
1122
1551
822
884
922
555
1255
956
1354
194
479
1
30885

-

0,4

21,9

17,2

Іпотека
Оренда
Емфітевзис
Кількість Площа* Кількість Площа* Кількість Площа*
18
9
173

68,0
59,1
33,0

1496
1839
2964

1713
777
2803

3

8,6

23

49,0

91,7
251,5
100,0
87,0
220,4
731,6
57,3
43,3
324,3
65,6
161,4
184,3
214,6
70,4
108,2
193,2
57,5
149,0
104,6
184,2
142,3
61,7
0,0
4189,9

62
134
191
156
134
881
55
2
235
85
246
16
148
54
64
191
127
53
54
99
78
237

79,7
109,9
46,3
73,8
133,0
346,6
92,6
3,4
112,3
88,9
134,0
65,1
69,3
18,2
57,8
109,0
116,6
39,6
48,0
30,8
52,6
129,1

196
1935
755
1588
144
2816
1532
796
2245
962
1658
264
2141
183
912
2582
849
111
1449
1574
1492
445

1672
893
243
1030
575
2002
1647
412
1091
671
2097
2053
609
832
933
1884
1014
1020
1162
333
859
622

2

2,5

2

8,1

14

66,3

7

15,7

3

13,8

3
2

4,9
2,0

3502

2116,7

32928

28947

59

170,9

-

0,2

-

0,1

-

1,1

-

0,0

19,7

6,4

2,2

3,2

21,0

44,3

0,0

0,3

Джерело: [197, 349].
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Додаток Д. Кількість та площа сільськогосподарських земель з якими відбулися транзакції за 2016 рік
Регіони
2
А Р Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м Київ
м Севастополь
Україна
в % до заг. площі с.г. земель)
в % ло загальної кількості і
площі

Продаж
Кількість Площа*
3

4

2966
17
3263
799
213
1524
27
1189
13956
228
339
238
1629
2472
236
1417
1923
818
3686
13
3994
2256
125
149
393
1
43871
-

1892,9
456,1
1786,6
1032,5
899,6
557,5
1442,3
579,2
5816,8
2613,9
211,5
559,3
2337,1
1315,4
560,6
255,5
741,8
231,1
3260,8
1825,1
3279,4
1570,1
359
1416,4
24,8
0,0
35025,3
0,1

3,7

0,4

252394
-

Сільськогосподарські
Міна
Іпотека
Кількість Площа*
КільПлоща*
кість
6
7
8
9
10
23,7
75931,7
96
478,7
25
7,8
26118,1
824
441,1
9
12,8
84494,2
726
573,1
29
17,7
56435,8
93
1737,5
1
7,1
49983,0
12
459,6
1
4,2
3468,8
811
269,0
6
1,6
89353,7
1223
1353,8
9
433,4
20622,5
1256
315,4
521
30,7
52931,5
4281
2619,9
8
7,0
117364,0 4177
5577,6
2
13,8
33458,9
78
24,0
27
7,8
26092,2
1754
444,6
9
5,0
48188,0
666
1635,5
11
1,8
75926,3
679
291,4
11
4,4
114551,9 567
240,6
11
0,5
48428,2
826
210,4
4
23,4
99712,4
516
240,8
19
20,9
36219,5
858
447,5
17
22,1
93778,2
99
1566,4
12
21,4
40037,5
1238
2594,5
13
4,6
73644,3
185
640,9
9
0,7
74057,1
1446
1522,9
3
0,8
11480,0
1529
527,4
3
1,3
95497,2
384
213,5
11
0,1
12,5
18
10,6
2
23,7
1
0,0
1
7,8
1447787,5 24343
24436,7
774
706,1
3,5
0,1
0,0

21,5

14,7

Спадщина
Кількість Площа*
5
3
23557
7194
1232
7666
16546
197
9166
9774
2723
1124
5271
16525
1577
15571
18447
11514
27895
17662
1321
873
22764
1759
6635
25377
21

2,1

0,2

0,1

0,0

Оренда
Кількість Площа*
11
2
11348
16823
52227
33136
6573
5383
33936
45328
79812
47886
25695
713
38795
684
9149
4295
93374
9834
52112
38318
11235
88167
21713
116988
2

12
9
569242
100446
390002
399322
378931
6899
415494
136498
495892
532615
269846
188699
352208
343706
568087
91389
462889
330685
462711
308149
465003
524475
69282
417408
5

843528
71,7

Емфітевзис
КільПлоща*
кість
13
14
948
7
1212
967
152
159
86
3
818
11
74
17
342
1438
1664
56
1424
71
721
33
179
89
721
39

1668,8
18,2
4128,4
2867,1
411,4
141,8
4151,1
5,2
1716,8
4401,8
517,6
31,4
1718,6
4198,6
4827,2
162,4
2485,1
121,9
2293,2
1279,2
382,4
2123,5
564,8
139,9

8279892
19,9

11231
-

40356,4
0,1

84,2

1,0

0,4

Джерело: [197, 349].
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Додаток Е. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної
власності
№ з/п

Адміністративнотериторіальні одиниці

1
АР Крим
2
Вінницька
3
Волинська
4
Дніпропетровська
5
Донецька
6
Житомирська
7
Закарпатська
8
Запорізька
9
Івано-Франківська
10
Київська
11
Кіровоградська
12
Луганська
13
Львівська
14
Миколаївська
15
Одеська
16
Полтавська
17
Рівненська
18
Сумська
19
Тернопільська
20
Харківська
21
Херсонська
22
Хмельницька
23
Черкаська
24
Чернівецька
25
Чернігівська
26
м.Київ
27
м.Севастополь
Всього по Україні:

Інформація про продані з початку року земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності
станом на 01.01.2016
Продано земельних ділянок:
з них:
всього
державної власності
комунальної власності
кількість,
вартість, тис.
кількість,
вартість, тис.
кількість,
вартість, тис.
площа, га
площа, га
площа, га
од
грн.
од
грн.
од
грн.
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
234
61,25
74762,90
8
14,67
1 741,43
226
46,58
73 021,47
113
58,40
21455,41
0
0,00
0,00
113
58,40
21 455,41
29
5,66
5020,61
0
0,00
0,00
29
5,66
5 020,61
53
4,65
4299,21
0
0,00
0,00
53
4,65
4 299,21
148
34,13
16222,05
13
2,47
673,31
135
31,66
15 548,73
268
45,53
35020,36
0
0,00
0,00
268
45,53
35 020,36
90
64,66
30357,17
0
0,00
0,00
90
64,66
30 357,17
226
65,39
34234,13
3
1,79
613,84
223
63,60
33 620,29
62
18,50
12709,07
2
6,76
1 689,02
60
11,74
11 020,05
55
22,40
9823,22
0
0,00
0,00
55
22,40
9 823,22
6
1,23
397,95
0
0,00
0,00
6
1,23
397,95
298
75,16
104302,59
12
6,30
2 277,81
286
68,86
102 024,78
32
7,15
3476,38
1
0,10
110,56
31
7,05
3 365,82
93
25,15
51672,35
2
1,81
1 505,92
91
23,34
50 166,43
44
13,91
21477,62
2
0,01
10,00
42
13,91
21 467,62
273
83,29
18075,49
18
8,99
1 152,88
255
74,29
16 922,61
93
20,55
6684,30
0
0,00
0,00
93
20,55
6 684,30
175
54,77
16863,24
9
9,37
1 823,91
166
45,40
15 039,33
117
25,53
54298,84
0
0,00
0,00
117
25,53
54 298,84
110
21,65
18460,54
1
4,52
937,41
109
17,13
17 523,13
214
59,19
23205,36
0
0,00
0,00
214
59,19
23 205,36
113
49,78
22702,76
0
0,00
0,00
113
49,78
22 702,76
128
15,56
15990,40
1
0,24
81,75
127
15,32
15 908,66
71
41,40
13571,71
2
22,32
9 013,53
69
19,08
4 558,18
11
2,61
70896,91
0
0,00
0,00
11
2,61
70 896,91
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
3056
877,50
685 980,59
74
79,35
21 631,38
2982
798,15
664 349,21

Джерело: [197, 349].
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Додаток Ж. Оцінка існуючого інституціонального забезпечення
системи земельних відносин та землекористування
№
п/п

Назва складових системи управління

Стан забезпечення*

Оцінка, %

1.

Земельна політика в галузі земельних відносин:

Недостатньо
задовільний

53

Повноваження Верховної Ради України, Верховної
Ради АРК, Київської і Севастопольської міських рад,
обласних рад, районних у містах рад, районних рад,
сільських, селищних та міських рад
Повноваження органів виконавчої влади (ст. 13-17)
Повноваження відносин власності на землю (ст. 78151)
Орендні відносини

Недостатньо
задовільний
–//–
–//–

1.1.
1.2.
1.3.

65
55

55
Задовільний
75
Недостатньо
1.5. Гарантії прав на землю (ст. 152-161)
задовільний
50
1.6. Містобудівні відносини власності на землю
Те саме
55
1.7. Сільськогосподарських відносин власності на землю Незадовільний
40
Недостатньо
1.8. Лісогосподарських відносин власності на землю
задовільний
50
1.9. Екологічних відносин власності на землю
Незадовільний
30
Недостатньо
2.
Земельна політика в сфері землекористування
задовільний
42
Недостатньо
2.1. Визначення цільового призначення земель (ст. 20)
задовільний
60
Планування використання земель, зонування земель Незадовільний
2.2.
(ст. 177-178)
15
2.3. Землеустрою та землевпорядкування (ст. 181-182)
–//–
35
2.4. Моніторингу земельних відносин
Незадовільний
15
Недостатньо
2.5. Державного земельного кадастру (ст. 193-204)
задовільний
50
Економічного стимулювання використання та Практично
2.6.
охорони земель (ст. 205)
відсутній
10
Відшкодування втрат сільськогосподарського та
2.7.
лісогосподарського виробництва (ст. 207-209)
Задовільний
75
2.8
Оподаткування землекористування орендної плати
Те саме
75
Недостатньо
3.
Регулювання відносин власності на землю
задовільний
48
Недостатньо
3.1. Розподіл земель за формами власності
задовільний
55
Розподіл земель за формами землекористування Недостатньо
3.2.
(господарювання)
задовільний
55
Недостатньо
3.3. Оборот прав на земельні ділянки
задовільний
45
Обмеження та обтяження прав на землю та земельні
3.4.
ділянки
Незадовільний
15
3.5. Нормування розміру власності на землю
Задовільний
65
Недостатньо
3.6. Захист прав на земельні ділянки
задовільний
50
Примітка: критерії оцінки (задовільний – 71-100 %; недостатньо задовільний – 41-70
%; незадовільний – 11-40%; практично відсутній – 0 до 10%).
Джерело: власні узагальнення автора на основі [352, 353].
1.4.
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Додаток И. Характеристика існуючого інституціонального
середовища відображення земельної ділянки у бухгалтерському обліку
№
1

2

Назва документа
Про бухгалтерський облік та
фінансову
звітність
в
Україні: Закон України від
16.07.1999 № 996-ХІV [241]
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» :
Наказ Міністерства фінансів
від 07.02.2013 № 73 [254]

3

П(С)БО 7 «Основні засоби» :
Наказ Міністерства фінансів
України від 27.04.2000 № 92
[259]

4

П(С)БО 8 «Нематеріальні
активи» : Наказ Міністерства
фінансів
України
від
18.10.1999 № 242 [236]
П(С)БО 14 «Оренда» : Наказ
Міністерства
фінансів
України від 28.07.2000 №
181 [231]
П(С)БО 27 «Необоротні
активи,
утримувані
для
продажу,
та
припинена
діяльність»:
Наказ
Міністерства
фінансів
України від 07.11.2003 №
617 [232]
План
рахунків
бухгалтерського
обліку
активів,
капіталу,
зобов’язань і господарських
операцій
підприємств
і
організацій:
Наказ
Міністерства
фінансів
України від 30.11.1999 №
291 [89]
Інструкція про застосування
Плану
рахунків
бухгалтерського
обліку
активів,
капіталу,
зобов’язань і господарських
операцій
підприємств
і
організацій:
Наказ

5

6

7

8

Сутність регулювання
Визначено об’єкти бухгалтерського обліку: земельні ділянки,
капітальні витрати на поліпшення земель, права користування
земельними ділянками.
Подано зміст і форми балансу та загальні вимоги до розкриття
його статей. Ст. «Основні засоби» - наводиться вартість власних і
отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих
цілісних майнових комплексів, вартість майна, отриманого на
праві господарського відання чи праві оперативного управління, у
тому числі вартість земельних ділянок, отриманих на праві
постійного користування.
Подано методологічні підходи формування в бухгалтерському
обліку інформації про основні засоби, а також розкриття
інформації про них у фінансовій звітності. Земельні ділянки в
бухгалтерському обліку визначені як основні засоби, що
включають земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення
земель.
Регламентовано методологію формування у бухгалтерському
обліку інформації про нематеріальні активи, у тому числі прав
користування земельними ділянками.
Регламентовано методологію формування в обліку інформації про
оренду земельних ресурсів та її розкриття у фінансовій звітності.
Зокрема, визначає облік оренди в орендаря й орендодавця, продаж
активу з укладанням угоди.
Регламентовано методологію формування в бухгалтерському
обліку інформації про необоротні активи, що утримуються
підприємством для їх подальшого продажу.

Надано коротку характеристику балансовому рахунку 10 «Основні
засоби», рахунку 12 «Нематеріальні активи», рахунку 28 «Товари»,
визначено субрахунки до них і рахунки, з якими кореспондує
рахунок, сферу їх застосування.

Визначено субрахунки 100 «Інвестиційна нерухомість», 101
«Земельні ділянки» та 102 «Капітальні витрати на поліпшення
земель» до рахунку 10 «Основні засоби», субрахунку 121 «Права
користування природними ресурсами» до рахунку 12
«Нематеріальні активи», субрахунку 286 «Необоротні активи та
групи вибуття, утримувані для продажу» рахунку 28 «Товари»,
призначених для відображення в обліку операцій земельними
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№

9

10

11

12

13

14

Назва документа
Міністерства
фінансів
України від 30.11.99 № 291
[89]
Методичні рекомендації з
бухгалтерського
обліку
основних засобів: Наказ
Міністерства
фінансів
України від 30.09.2003 №
561 [252]

Методичні
рекомендації
щодо
застосування
спеціалізованих
форм
первинних документів: Наказ
Мінагрополітики України від
27.09.07 № 701 [184]
Положення по інвентаризації
активів і зобов’язань: Наказ
Міністерства
фінансів
України від 02.09.2014 №
879 [261]
Інструкція щодо заповнення
форми
державного
статистичного
спостереження № 50–сг
«Основні
економічні
показники
роботи
сільськогосподарських
підприємств»:
Наказ
Державного
комітету
статистики
України
від
06.11.07 № 403 [250]
Порядок аналітичного обліку
земель у наукових установах,
підприємствах
та
організаціях
УААН:
Постанова Президії УААН
від 26.08.2004 (протокол №
12) [237]
Податковий кодекс України
від 02.12.2010 р. № 2755-VI
[225]

Сутність регулювання
ділянками; позабалансового рахунку 01 «Орендовані необоротні
активи».
Наведено класифікацію основних засобів, у т. ч. виділено земельні
ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом. Регламентовано облік надходження основних
засобів, облік в оренді, облік амортизації, поліпшення, порядок
проведення переоцінки, списання основних засобів і облік
незавершених капітальних інвестицій. Додано докладну
кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку операцій з
основними засобами.
Представлено спеціалізовані форми первинних документів з обліку
основних
засобів
й
інших
необоротних
активів
сільськогосподарських підприємств та надані рекомендації щодо їх
застосування.

Визначено
умови
проведення
інвентаризації,
випадки
обов’язкового проведення інвентаризації, обов’язки постійно
діючих і робочих інвентаризаційних комісій. Інвентаризацію
земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів
рекомендовано проводити один раз на три роки.
Закріплено порядок заповнення форми на підставі даних
первинного та бухгалтерського обліку, документів з обліку земель.
У довідці «Землекористування протягом звітного року» дані
заповнюються на основі державних актів на право власності на
земельну ділянку та на право постійного користування земельною
ділянкою, записів у земельно-кадастровій книзі, договорів оренди і
даних державного обліку земель.

Порядок аналітичного обліку земель у наукових установах,
підприємствах та організаціях УААН : Постанова Президії УААН
від 26.08.2004 (протокол № 12).

Визначено основні засоби для оподаткування, їх групи за
мінімально допустимими строками корисного використання (для
розрахунку амортизації капітальних витрат на поліпшення земель);
встановлено групи нематеріальних активів (для розрахунку прав
користування земельними ділянками).

Джерело: власні узагальнення автора
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Додаток К. Вихідних даних показників посівних площ
сільськогосподарських культур, витрат на їх вирощування,
середньореалізаційних цін у 2018 р. на рівні [318; 319; 321; 322; 323; 325;
326]:
К.1 – України
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі

Площа,
тис. га

Урожайність,ц/га

Витрати,
грн./1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

14839
276
6117
1319
433

47,4
508,5
23
170,5
214,3

9523
33990
9499
677
4074

431,5
74,9
931,83
374,6
444,8

К.2 – всіх категорій господарств Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі

Площа,
тис. га

Урожайність,ц/га

293,9
11,6
34,1
94,4
26,1

49,0
580,0
23,4
180,0
197,0

Витрати,
грн./1 га
10903

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц
435,8
76
835,6
371,7
440,4

48547
10992
45604
6963

К.3 – сільськогосподарських підприємствах Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі

Площа,
тис. га

Урожайність,ц/га

Витрати,
грн./1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

184,7

56,1

13998,7

371,9

11,3
34,2
1,8
1,3

585
23,4
282
193

39078,9
10992,3
45603,9
9348,9

76,3
885
566
700,7

К.4 – у фермерських господарствах Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Картопля

Овочі

Площа,
га

Урожайність,ц/га

Витрати,
грн./1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

33356

47,5

7809,0

323,2

709
563
384

522
175
244

25280,0
16705
6963

82,5
374,6
515,1
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Продовження додатку К. Вихідних даних середніх показників (20142018 рр.) посівних площ сільськогосподарських культур, витрат на їх
вирощування, середньореалізаційних цін на рівні [318; 319; 321; 322; 323;
325; 326]:
К.5 –України
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі

Площа,
тис. га

Урожайність,ц/га

Витрати,
грн/1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

14681
290
5717
1319
443

44,16
475,44
21,32
168,38
209,32

6512
26193
5604
628
3478

324,3
74,1
774,0
285,7
358,5

К.6 – всіх категорій господарств Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі

Площа,
тис. га

Урожайність,
ц/га

Витрати,
грн/1 га

300,26
12,5
24,36
94,56
25,34

46,1
515,6
23,2
198
195,8

7630
34162
9433
16705
6963

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц
329
81
789
350
440

К.7 – у сільськогосподарських підприємствах Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі

Площа,
тис. га

Урожайність,
ц/га

Витрати,
грн/1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

184,0

53,02

7809

316,14

13,4
24,4
1,9
1,5

518,6
22,46
259,8
204,6

25280
8320
16705,0
7024,0

81,16
773,27
338,93
614,05

К.8 – у фермерських господарств Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Картопля

Овочі

Площа,
га

Урожайність,
ц/га

Витрати,
грн/1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

47189

41,7

7809,0

323,2

676
582
423

491,3
178,3
227,0

25280,0
6963,0
7809,0

74,4
282.9
566.8
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Продовження додатку К. Вихідні дані показників посівних площ
сільськогосподарських культур, витрат на їх вирощування,
середньореалізаційних з позиції кращого та ефективнішого використання
на рівні:
К. 9 – України
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі
Соя

Площа,
тис. га

Урожайність,
ц/га

Витрати,
грн/1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

12311
276
6117
1319
433
2528

47,4
508,5
23
170,5
214,3
32,4

9523
33990
9499
677
4074
8257*

431,5
74,9
931,83
374,6
444,8
800

К. 10 – всіх категорій господарств Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі
Соя

Площа,
тис. га
230
11,6
34,1
94,4
26,1
62,9

Урожайність,
ц/га

Витрати,
грн/1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

49,0
580,0
23,4
180,0
197,0
29,5

10903
48547
10992
45604
6963

435,8
76
835,6
371,7
440,4
885

8257

К. 11 – у сільськогосподарських підприємствах Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі

Соя

Площа,
тис. га
124,0
13,4
24,4
1,9
1,5
60,0

Урожайність,
ц/га
56,1
585
23,4
282
193
29

Витрати,
грн/1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

10998,7

371,9

32078,9
10992,3
45603,9
9348,9
8380

76,3
889,0
566,0
700,7
885

К. 12 – у фермерських господарствах Львівської області
Культури
Культури зернові та
зернобобові
Ц/б фабричні
Картопля

Овочі
Соя

Площа,
га

Урожайність,
ц/га

Витрати,
грн/1 га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

17506

47,5

7809

323,2

700
700
350
15756

522
175
244
29

25280
16705
6963
8380

82,5
374,6
515,1
885,0
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Додаток Л. Розрахунок зернового еквіваленту на рівні Львівської області
Л.1 – Розрахунок зернового еквіваленту у категоріях всіх господарств на дату оцінки

Назва культур

1
Культури зернові та
зеронобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі
Всього

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів, грн/га
(гр.8*гр.9)

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція з
1га
(гр.2хгр.3)

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід
грн/га,
(гр.5-гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома
вага
культури в
структурі
посівів

2

3

4

5

6

7

8

9

49

293,9

435,8

21354

10903

10451

0

0,64

0

580
23,4
180
197

11,6
34,1
94,4
26,1
460,1

76
835,6
371,7
440,4

44080
19553
66906
86759

48547
10992
45604
6963

-4467
8561
21302
79796

-14918
-1890
10851
69345

0,03
0,07
0,21
0,06
1,00

-376,1
-140,1
2226,3
3933,7
5643,78

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 5643,78 / 435,8 = 13,0 ц /га
Уе = 49,0 + 13,0 = 62,0 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 62,0 * 435,8 = 26998,0 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11)
Зн = 10903/49*62 = 13784,6 грн
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 26998,0 – 13784,6= 13213,4 грн/га
4. Балансова вартість землекористування при існуючому використанні (за формулою 4.13) :
БВзі = 13213,4 грн/га /0,20 =66067 грн
Джерело: розраховано автором.
434

Л.2 – Розрахунок зернового еквіваленту у всіх категоріях господарств за середніми показниками

Назва культур

Урожайність,
(Уф),
ц/га

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція з
1га
(гр.2хгр.3)

2

3

4

5

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід
грн/га
(гр.5-гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома вага
культури в
структурі
посівів

6

7

8

9

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів, грн/га
(гр.8*гр.9)

1
Культури зернові
та зеронобобові
Ц/б фабричні

46,1

300,26

329

15160

7630

7531

0

0,66

0

515,6

12,5

81

41764

34162

7602

71

0,03

1,9

Соняшник

23,2

24,36

789

18273

9433

8840

1239

0,05

66,0

Картопля

198,0

94,56

350

69300

16705

52595

43755

0,21

9053,1

Овочі
Всього

195,8

25,34
457,02

440

86152

6963

79189

26594

0,06

1474,5
10595,60

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 10595,60 / 329 = 32 ц/га
Уе = 46,1 + 32 = 78,1 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 78,1 * 329 = 25755,9 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 7809/46,1*78,1 = 12962,0 грн
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 25755,9 – 12962,0= 12793,9 грн/га
4. Балансова вартість землекористування за середніми показниками (за формулою 4.13):
БВз = 12793,9 грн/га /0,20 =63969 грн
Джерело: розраховано автором.
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Л.3 – Розрахунок зернового еквіваленту у всіх категоріях господарств із врахуванням інноваційно-інвестиційних
вкладень

Урожайність
(Уф), ц/га
Назва культури
1
Культури зернові та зеронобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі
Соя
Всього

2
49
580
23,4
180
197
29,5

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція
з 1га
(гр.2хгр.3)

3
230
11,6
34,1
94,4
26,1
62,9
459,1

4
435,8
76
835,6
371,7
440,4
885

5
21354
44080
19553
66906
86759
26108

Фактичні
затрати,
грн./га

Чистий
дохід
грн./га
(гр.5гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

6
10903
48547
10992
45604
6963
8257

7
10451
-4467
8561
21302
79796
17851

8
0
-14918
13028
12741
58494
7399

Питома
вага
культури
в
структурі
посівів
9
0,50
0,03
0,07
0,21
0,06
0,14
1,00

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів, грн/га
(гр.8*гр.9)
0
-376,9
967,6
2619,9
3325,4
1013,76
7549,7

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 7549,7 / 435,8 = 17,3 ц/га
Уе = 49,0 + 17,3 = 66,3 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 66,3 * 435,8 = 28903,9 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 10903/49*66,3 = 14757,7 грн
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 28903,9 – 14757,7= 14146,2 грн/га
4. Економічну ринкову вартість землекористування (за формулою 4.13):
ЕРВз = 14146,2 грн/га /0,20 =70731,0 грн
Джерело: розраховано автором.
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Л.4 – Розрахунок зернового еквіваленту у сільськогосподарських підприємствах на дату оцінки

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція з 1га
(гр.2хгр.3)

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід
грн/га
(гр.5-гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома вага
культури в
структурі
посівів

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів, грн/га
(гр.8*гр.9)

1
Культури
зернові та
зеронобобові
Ц/б фабричні

2

3

4

5

6

7

8

9

56,1

176,6

371,9

20863,6

10998,7

9865

0

0,78

0

585

11,3

76,3

44635,5

32078,9

12557

2692

0,05

135,1

Соняшник

23,4

34,2

889,0

20802,6

10992,3

9810

-55

0,15

-8,3

Картопля

282

1,8

566,0

159612,0

45603,9

114008

104143

0,01

830,4

Овочі

193

1,3
225,2

700,7

135227,4

9348,9

125878

116014

0,01
1,00

688,7
1645,9

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 1646,0 / 371,9 = 4,4 ц/га
Уе = 56,1 + 4,4 = 60,5 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 60,5 * 371,9 = 22509,6 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 10998,7/56,1*60,5 = 11866,43 грн
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 22509,6 – 11866,43= 10643,17 грн/га
4. Балансова вартість землекористування при існуючому використанні (за формулою 4.13):
БВзі = 10643,17 грн/га /0,20 =53215,85 грн
Джерело: розраховано автором.
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Л.5 – Розрахунок зернового еквіваленту у сільськогосподарських підприємствах за середніми показниками

Назва культур
1
Культури зернові та
зеронобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі
Всього

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція
з 1га
(гр.2хгр.3)

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід
грн./га
(гр.5-гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома
вага
культури
в
структурі
посівів

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів,
грн/га
(гр.8*гр.9)

2

3

4

5

6

7

8

9

53,02

184,0

316,1

16762

7809,0

8953

0

0,82

0

518,6
22,46
259,8
204,6

13,4
24,4
1,9
1,5
225,2

81,2
773,3
338,9
614,1

42090
17368
88055
125635

25280,0
8320,0
16705,0
7024,0

16810
9048
71350
118611

7857
95
62397
109658

0,06
0,11
0,01
0,01
1,00

467,93
10,27
530,95
716,62
1725,77

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 1725,77 / 316,1 = 5,5 ц/га
Уе = 53,02 + 5,5 = 58,5 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 58,5 * 316,1 = 18487,51 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 7809/53,02*58,5 = 8613,01
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 18487,51 – 8613,01= 9874,51 грн/га
4. Балансова вартість землекористування за середніми показниками (за формулою 4.13):
БВз = 9874,51 грн/га /0,20 =49373 грн
Джерело: розраховано автором.
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Л.6 – Розрахунок зернового еквіваленту у сільськогосподарських підприємствах з позиції інноваційноінвестиційних вкладень

Назва культур
1
Культури зернові та
зеронобобові
Ц/б фабричні
Соняшник
Картопля
Овочі
Соя
Всього

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів,
тис. га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція з
1га
(гр.2хгр.3)

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід,
грн/га
(гр.5-гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома
вага
культури
в
структурі
посівів

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів,
грн/га
(гр.8*гр.9)

2

3

4

5

6

7

8

9

56,1

124,0

371,9

20864

10998,7

9865

0

0,55

0

585
23,4
282
193
29

13,4
24,4
1,9
1,5
60,0
225,2

76,3
889,0
566,0
700,7
885

44636
20803
159612
135227
25665

32078,9
10992,3
45603,9
9348,9
8380

12557
9810
114008
125878
17285

2692
-55
104143
116014
7420

0,06
0,11
0,01
0,01
0,27
1,00

160,33
-5,91
886,31
758,27
1977,10
3776,11

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 3776,11 / 371,9 = 10,15 ц/га
Уе = 56,1 + 10,15 = 66,25 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 66,25 * 371,9 = 24639,7 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 10998,7/56,1*66,25 = 12989,36 грн
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 24639,7 – 12989,36= 11650,34 грн/га
4. Економічну ринкову вартість землекористування (за формулою 4.13)::
ЕРВз = 11650,34 грн/га /0,20 =58251,69 грн
Джерело: розраховано автором.
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Л.7 – Розрахунок зернового еквіваленту у фермерських господарствах на дату оцінки

Назва культур

1
Культури зернові та
зеронобобові
Ц/б фабричні
Картопля
Овочі

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома
вага
культури
в
структурі
посівів

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів,
грн/га
(гр.8*гр.9)

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів,
га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова продукція
з 1га (гр.2хгр.3)

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід
грн/га
(гр.5гр.6)

2

3

4

5

6

7

8

9

47,5

33356

323,2

15352

7809

7543

0

0,95

0

522
175
244

709
563
384
35012

82,5
374,6
515,1

43065
65555
125684

25280
16705
6963

17785
48850
118721

10242
41307
111178

0,02
0,02
0,01
1,00

207,4
664,2
1219,4
2091,0

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 2091,0/ 323,2 = 6,5 ц/га
Уе = 47,5+ 6,5 = 54,0 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 54,0 * 323,2 = 17443,0 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 7809/47,5*54,0 = 8878,6 грн/га
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 17443,0 – 8878,6 = 8570,4 грн/га
4. Балансова вартість землекористування при існуючому використанні (за формулою 4.13):
БВзі = 8570,4 грн/га /0,20 =42851,9 грн
Джерело: розраховано автором.
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Л.8 – Розрахунок зернового еквіваленту у фермерських господарствах за середніми показниками

Назва культур

1
Культури зернові та
зеронобобові
Ц/б фабричні
Картопля
Овочі
Всього

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів,
грн/га
(гр.8*гр.9)

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів, га

Середньореалізаційні
ціни,
грн/ц

Валова
продукція з
1 га
(гр.2хгр.3)

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід
грн/га
(гр.5-гр.6)

Різниця у
доході за
зерновими,
грн/га

Питома
вага
культури
в
структурі
посівів

2

3

4

5

6

7

8

9

41,7

47189

323,2

13477

7809

5668

0

0,97

0

491,3
178,3
227,0

676
582
422,75
48870

74,4
282,9
566,8

36549
50427
128664

25280
6963
7809

11269
43464
120855

5601
37795
115186

0,01
0,01
0,01
1,0

77,50
450,11
996,42
1524,03

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 1524,03/ 323,2 = 4,72 ц/га
Уе = 41,7 + 4,72 = 46,42 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 46,42 * 323,2 = 15001,47 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 7809/41,7*46,42 = 8692,04 грн
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 15001,47 – 8692,04= 6309,43 грн/га
4. Балансова вартість землекористування за середніми показниками (за формулою 4.13):
БВз = 6309,43 грн/га /0,20 =31547,14 грн
Джерело: розраховано автором.
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Л.9 – Розрахунок зернового еквіваленту у фермерських господарствах з позиції інноваційно-інвестиційних
вкладень

Назва культур

1
Культури зернові та
зеронобобові
Ц/б фабричні
Картопля
Овочі
Соя
Всього

Питома
Різниця у
вага
доході за
культури
зерновими,
в структурі
грн/га
посівів

Різниця у
доході з
врахуванням
структури
посівів,
грн/га
(гр.8*гр.9)

Урожайність
(Уф), ц/га

Площа
посівів, га

Середньореалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція з
1га
(гр.2хгр.3)

Фактичні
затрати,
грн/га

Чистий
дохід
грн/га
(гр.5-гр.6)

2

3

4

5

6

7

8

9

47,5

17506,0

323,2

15352

7809

7543

0

0,5

0

522
175
244
29

700,0
700,0
350,00
15756,00
35012,0

82,5
374,6
515,1
885,0

43065
65555
125684
25665

25280
16705
6963
8380

17785
48850
118721
17285

10242
41307
111178
9742

0,02
0,02
0,01
0,45

204,84
826,14
1111,78
4383,90
6526,66

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 6526,66/ 323,2 = 20,19 ц/га
Уе = 47,5+ 20,19= 67,69 ц/га
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 67,69 * 323,2 = 21878,66 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 7809/47,5*67,69 = 11128,87грн/га
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 21878,66 – 11128,87= 10749,79 грн/га
4. Економічну ринкову вартість землекористування (за формулою 4.13):
ЕРВз = 10749,79 /0,20 =53748,95 грн
Джерело: розраховано автором.
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Додаток М. Нормативна грошова оцінка ріллі в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць в Україні *
Нормативна грошова оцінка ріллі в Україні за
Адміністративнометодиками
територіальна
1995
2016
одиниця
грн/га
євро/га
грн/га
євро/га
АР Крим
36 946,33
1308,62
25 696,74
910,17
Вінницька
33 073,42
1171,45
27 078,28
959,10
Волинська
29 939,41
1060,44
21 607,36
765,32
Дніпропетровська
32 525,99
1152,06
27 078,28
959,10
Донецька
34 854,68
1234,54
31 167,66
1103,94
Житомирська
20 580,98
728,97
21 165,27
749,66
Закарпатська
26 377,87
934,29
27 520,38
974,76
Запорізька
33 838,40
1198,54
25 254,64
894,51
Івано-Франківська
28 567,62
1011,85
26 194,09
927,78
Київська
31 970,15
1132,37
26 194,09
927,78
Кіровоградська
32 096,51
1136,84
32 107,11
1137,22
Луганська
26 519,14
939,30
27 078,28
959,10
Львівська
26 622,12
942,94
22 049,46
780,98
Миколаївська
26 360,16
933,66
27 078,28
959,10
Одеська
28 114,23
995,79
31 167,66
1103,94
Полтавська
34 252,51
1213,21
30 283,47
1072,63
Рівненська
31 406,00
1112,39
22 049,46
780,98
Сумська
29 426,66
1042,28
26 636,19
943,44
Тернопільська
30 039,38
1063,98
28 901,92
1023,69
Харківська
32 505,53
1151,33
32 549,20
1152,88
Херсонська
34 698,86
1229,02
24 370,45
863,19
Хмельницька
34 495,59
1221,82
29 841,37
1056,97
Черкаська
39 810,79
1410,08
33 930,75
1201,81
Чернівецька
33 999,84
1204,26
32 991,29
1168,54
Чернігівська
24 423,15
865,06
23 873,10
845,57
В середньому
30 927,77
1095,45
27 520,38
974,76
Джерело: розрахованоа автором за даними Держгеокадастру України
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Додаток Н. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських
угідь у Радехівському районі Львівської області
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Назва сільських
рад
Радехівська
Лопатинська
Барилівська
Березівська
Бишівська
Вузлівська
Дмитрівська
Завидчанська
Корчинська
Куликівська
Кустинська
Миколаївська
Немилівська
Нивицька
Н.Витківська
Оглядівська
Павлівська
Пиратинська
Поздимирська
Розжалівська
Синьківська
Середпільцівська
Cморжівська
Стоянівська
Сушнівська
Тетевчицька
Увинська
Хмільнівська
Яструбичівська
Станинська
Стремільченська
Кривецька
Половецька
По району

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь за
методиками, грн./га
рілля
сінокоси
пасовища
1995 р.

2016 р.

1995 р.

2016 р.

1995 р.

2016 р.

42176
25046
24912
28870
32794
40955
39498
20288
39128
24912
25046
20288
22377
24002
24491
24002
40955
22377
39128
38285
22377
42176
28769
40677
24491
42176
24912
25046
38622
40955
28769
39498
24491
31666

22810
19008
19008
19008
28892
19008
22810
22810
22810
19008
19008
19008
22810
19008
22810
19008
22810
22810
22810
28892
22810
22810
19008
28892
22810
22810
19008
19008
22810
22810
22810
22810
22810
24273

6451
6451
5760
5280
11079
4710
7021
5760
5280
5280
6451
7021
5280
5280
6451
5280
4710
5280
5280
5280
5760
6451
5280
11079
6451
6451
5280
6451
5280
5760
5280
7021
6451
5760

6039
5314
5314
5314
7972
5314
6039
6039
6039
5314
5314
5314
6039
5314
6039
5314
6039
6039
6039
7972
6039
6039
5314
7972
6039
6039
5314
5314
6039
6039
6039
6039
6039
6637

8014
6945
7635
6211
7635
6983
7813
7813
7774
7635
6945
7813
7103
3698
7045
3698
6983
7103
7774
7774
7103
8014
6508
5026
7045
8014
7635
6945
7774
6983
6508
7813
7045
6892

4479
3895
3895
3895
6232
3895
4479
4479
4479
3895
3895
3895
4479
3895
4479
3895
4479
4479
4479
6232
4479
4479
3895
6232
4479
4479
3895
3895
4479
4479
4479
4479
4479
5072

Джерело: розрахованоа автором за даними Головного управління
Держгеокадастру України
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Додаток П. Розрахунок зернового еквіваленту за показниками найвищими у Самбірсько – Жидачівському
природно-сільськогосподарському районі

Назва культур

1
зернові та зернобобові
картопля
овочі

Урожайність
(Ун), ц/га

Площа
посівів,
га

Середні
реалізаційні
ціни, грн/ц

Валова
продукція з
1га
(гр.2хгр.3)

2

3

4

5

53,4
263
348

0,34
0,33
0,33
1

316
314
598

Фактичні
затрати,
грн./га

16874
27252
68674

6
13998
16705
9348

Чистий
дохід
грн./га
(гр.5гр.6)
7
2876
10547
59326

Різниця з
доходом
за
зерновими
грн./га
(гр.6-гр.
8
0
7671
56450

Питома
вага
культури в
структурі
посівів

Різниця в
доході з
врахуванням
структури
посівів
грн../га
(гр.8*гр.9)

9
0,34
0,33
0,33

0
2531,32
18628,47
21159,79

Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: 21159,79/ 316 = 66,96 ц
Уе = 53,4+ 66,96= 120,36 ц/га
Розрахунок вартості еталонної земельної ділянки:
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.10):
ВД= 120,36 * 316 = 38034,19 грн/га
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (за формулою 4.11):
Зн = 13998/53,4*66,96 = 31550,9 грн/га
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (за формулою 4.12):
ЧД = 38034,19 –31550,9= 6483,3 грн/га
4. Вартість еталонної земельної ділянки (за формулою 4.13):
Вет= 6483,3 /0,20 =32416,43 грн

Джерело: розраховано за даними [232].
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Додаток Р1. Схема розташування полів ФГ «Сяйво-Стрий» на території
Лисятицької сільської ради Стрийського району Львівської області

Джерело: Львівська філія ДУ «Держгрунтохорони»
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Додаток Р2: Картограма грунтів ФГ «Сяйво-Стрий» на території
Лисятицької сільської ради Стрийського району Львівської області

Джерело: Львівська філія ДУ «Держгрунтохорони»
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Додаток Р3 Картограма відбору грунтових проб ФГ «Сяйво-Стрий» на
території Лисятицької сільської ради Стрийського району Львівської
області

448

1-Контромас
4
178е
54
6,25

Кислотніст
ь

4,1
18,2
5
3,8
0
184,8

1
4,4
17

2
4,4
18

3
4,5
16

18

5
4,3
17

6
4,3
19

7
4,6
33

16
2
15
6
17
4
19
7
16
8
17
4
22
4

за Мачигіним

за Кірсановим

за Мачигіним

за Кірсановим

13,7
0
0,5
2
48,9
0
0,6
6
0,8
0
1,6
2
1,0
5

Cd, мг/кг грунту

Pb, мг/кг грунту

Zn, мг/кг грунту

Cu, мг/кг грунту

Co, мг/кг грунту

Mn, мг/кг грунту

B, мг/кг грунту

S, мг/кг грунту

К₂О, мг/кг грунту

Р₂О₅, мг/кг грунту

N, мг/кг грунту (азот сполук, що лужногідролізуються)

Гумус, %

Сума увібраних основ, мг-екв/100 г ґрунту

обмінна рНсол.

гідролітична, мгекв/100 г ґрунту

Площа поля, га

Шифр грунту

Номер проби

Номер-назва поля

Додаток Р4. Результати лабораторних аналізів грунтових проб ФГ "Сяйво-Стрий" Стрийського району
Львівської області(грунтові проби відібрано 31.07.-01., 02.08. 2017 року)

0,2
5

Щільність
радіоактивног
о забруднення,
Кі/км²

Cs-137

0,59

449

8

4,2

19

9

4,5

27

10

178е

8,45

11

4,1
177е

6,69

13

4,5

14

178е

8,45

4,0

15

178е

5,00

4,4

16

26
177е

4,3
5,61

17

4,4

18

177е

19

176
д

20
21

23
24

16,0
0

3,2
0

190,4
0

17,0
0
12,2
5

3,2
0
2,4
0

159,6
0
156,8
0

13,2
5

2,9
0

173,6
0

3,9

9,50

7,92

4,0

11,7
5

178е

6,69

4,0

9,25

178е

5,48

4,2

13,7
5

13

3,8
0
3,5
0
2,4
0
2,9
0

198,8
193,2
0
156,8
0
158,2
0

4,5
176
д

24

4,6
5,00
4,6

25
6-За Якубівим

159,6

30
15

9,64

22
5-За Скакуном

3,2
0

38
12

4-Біля газ
заправки

17,0
0

3,9

2-Львівська траса

3-Біля басейну

4,0

178е

27

176

33

4,05

4,3

5,37

4,2

39
37
23
20
22
25
26
20
18
15

18,7
5

3,6
0

168,0
0

4,9

26

22

17
18
16

16,8
0
17,5

4,0
0
3,0

207,2
0
179,2

2
18

16
4
14
9
17
3
10
7
13
9
13
4
16
8
16
8
16
4
21
1
217
21
3
17
0
17
0
16
4
15
0
16
9
15
5
17
6
15

7,70

0,9
9

42,5
0

0,6
6

0,9
0

1,4
7

0,8
4

0,2
0

0,59

11,3
0

0,8
3

38,2
0

0,8
8

0,8
0

1,0
5

1,0
5

0,2
0

0,59

12,5
0

0,9
9
0,5
2

42,5
0
47,9
0

0,6
6
1,1
0

0,9
0
0,8
0

1,4
7
1,6
8

0,8
4
1,2
6

0,2
0
0,2
5

13,3
0

1,0
9

48,0
0

0,8
8

0,7
0

1,8
0

1,0
5

0,2
5

14,0
0

1,0
6
0,7
5
0,1
7
0,7
5

47,1
0
50,4
0
58,1
0
63,6
0

0,8
8
1,1
0
1,3
2
1,3
2

0,7
0
0,9
0
0,7
0
0,7
0

1,6
2
1,7
1
1,3
8
1,0
5

1,2
6
1,4
7
1,2
6
1,4
7

0,2
5
0,3
0
0,3
0
0,2
5

17,2
0

0,4
8

58,2
0

1,1
0

0,6
0

1,2
9

1,0
5

0,2
5

20,4
0
6,50

1,7
3
1,7

45,6
0
45,7

1,1
0
1,1

0,7
0
0,6

1,2
0
1,1

1,0
5
0,8

0,2
0
0,1

7,70

8,50
7,70
5,30

0,59
0,59

0,59

0,59
0,59
0,59
0,59

0,59

0,59
0,59

450

д

0

28

0

4,7

29

4,0
178е

30

0

4,05
3,9

19
16,8
0

4,0
0

207,2
0

15
20

7
11
3
25
8
15
9

20,4
0

7

0

0

0

7

4

5

1,7
3

45,6
0

1,1
0

0,7
0

1,2
0

1,0
5

0,2
0

0,59

Джерело: Львівська філія ДУ «Держгрунтохорони»
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Додаток С. Вартість земельних ділянок ФГ «Сяйво-Стрий» на території Лисятицької сільської ради
Стрийського району
Характеристичні показники оцінюваних ділянок*
№
λ
Взд
ділянки а1 а2
а3 а4 а5
а6 а7
а8 а9
а10 а11 а12 а13
а14 а15
а16 а17
1 36
1
0 1,3
1 2,2 10,9
0 0,59 54
1 0,52
1
1
1
1
1,4
0,719 23307,4
2 31
1
0 1,3 1,1 2,6
11
0 0,59 54
1 0,52
1
1
1
1
1,4
0,718 23275,0
3 36
1
0 1,3
1 4,1
13
0 0,59 100
1 0,52
1
1
1
1
1
0,81 26257,3
4 26
1
0 1,3
1 4,1 8,8
0 0,59 54
1 0,52
1
1
1
1
1
0,692 22432,2
5 30
1
0 1,3 1,05 3,4 7,4
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1
0,793 25706,2
6 33
1
0 1,3 1,05 2,6 7,4
0 0,59 100
1 0,52
1
1
1
1
1
0,808 26192,5
7 38
1
0 1,3 1,05 3,2 8,9
0 0,59 100
1 0,52
1
1
1
1
1
0,81 26257,3
8 30
1
0 1,3 1,6 2,2 7,2
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1,4
0,793 25706,2
9 28
1
0 1,3 1,15 2,1 6,2
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1,4
0,773 25057,9
10 38
1
0 1,3 1,05 1,2 7,6
0 0,59 100
1 0,52
1
1
1
1
1,2
0,81 26257,3
11 28
1
0 1,3 1,1
3 9,3
0 0,59 30
1
1
1 0,5
1
1
1,2
0,582 18866,4
12 26
1
0 1,3 1,45 1,2 7,4
0 0,59 26
1
1 0,5
1
1
1
1,2
0,566 18347,7
13 22
1
0 1,3 1,3 1,8 13,2
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1
0,52 16856,5
14 30
1
0 1,3 1,3
2 10,4
0 0,59 23
1 0,52
1
1
1
1
1
0,746 24182,7
15 35
1
0 1,3 1,01
3 10,7
0 0,59 100
1 0,52
1
1
1
1
1,4
0,81 26257,3
16 26
1
0 1,3
1 2,2 7,7
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1
0,727 23566,7
17 38
1
0 1,3 1,15 2,3 10,7
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1,4
0,81 26257,3
18 29
1
0 1,3 1,24 3,6 11,3
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1
0,787 25511,7
19 26 1,1
0 1,3 1,52 3,1 11,7
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1
0,727 23566,7
20 37
1
0 1,3
1 3,5 11,2
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1
0,81 26257,3
21 26 1,15 1,5 1,3 1,48 4,3 11,7
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
0,8
0,727 23566,7
22 23 1,15 1,5 1,3 1,21 4,8 12,1
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
0,8
0,563 18250,5
23 24 1,21
2 1,3 1,05 5,6 12,5
0 0,59 100
1
1 0,5
1
1
1
0,8
0,543 17602,1
452

№
ділянки
24
25
26
27
28
29
30

а1 а2
а3 а4
24 1,21
2 1,3
28 1,05
1 1,3
26 1,1
0 1,3
30
1
0 1,3
38
1
0 1,3
38
1
0 1,3
24
1
0 1,3

Характеристичні показники оцінюваних ділянок*
а5
а6 а7
а8 а9
а10 а11 а12 а13
а14 а15
а16 а17
1,52 5,7 13,2
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
0,8
1 5,8 12,4
0 0,59 100
1
1 0,5
1
1
1
0,8
1,27 5,6 13,9
0 0,59 100
1
1 0,5
1
1
1
1
1,32 4,4 12,7
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
0,8
1,28 4,3 12,4
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1
1,41
3 10,6
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
1,2
1,58
5 12,6
0 0,59 100
1
1
1
1
1
1
0,8

λ
0,609
0,544
0,5
0,792
0,81
0,81
0,625

Взд
19741,6
17634,5
16208,2
25673,8
26257,3
26257,3
20260,3

Джерело: розраховано тором.
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Додаток Т. Функціонування форм землекористування за формами власності у законодавчих та
нормативних документах

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Види прав

Володіння
Користування
Розпорядження
Управління
На дохід
Зміни цільового
призначення
Право на іпотеку (заставу)
Право на капітал
Право на інвестиції у
земельні поліпшення
На отримання ренти
На екологічну безпеку
На забезпечення охорони
земельних та природних
ресурсів
На забезпечення безпеки
власності
Право оренди
На сервітут
На емфітивзис
На внесення в статутний
фонд

Землекористування
фермерського
Особисте селянське
Товариство з обмеженою
Кооператив
господарства на праві
господарство
відповідальністю
власності
комукомукомукомудержавдержавдержавнальна
нальна
нальна
нальна державна
приватна на
приватна на
на на
приватна
на
приватна
на
на
на праві
на
праві
на
праві
праві
на
праві
праві
праві
праві
оренди
оренди
оренди
оренди
оренди
оренди
оренди
оренди
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-*
-*
-*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+**
+**
+**
+
+
+
+*
+*
-***
-***
-***
-***
-***
-***
+
+
+

+****

+****

+
+
+

+****

+****

+**

+**

+**

+

+****

+****

+
+

+
+*

+
+*

+
+

+
+*

+
+*

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
-

+
-

+
+
+
-

+
-

+
-

+
+
+
+

+
+*

+
+*

+
+
+
+

+
+*

+
+*

Примітка: -* самі члени кооперативу; +** за згодою членів кооперативу; -*** регулюється чинним законодавством; +**** за згодою
орендодавців
Джерело: розраховано автором.
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Бал оцінки виду
права

Бал оцінки виду
права

Оцінка виду права у
%

6
6
6
0
5
5

100
100
100
0
83
83

+
+*
+

0
0
6
0
5
6

0
0
100
0
83
100

+
+
+
+
-

6
6
0
6
6
0

100
100
0
100
100
0

+
+*
+

0
0
6
0
3
6

0
0
100
0
50
100

+
+
+
+
-

6
6
0
6
6
0

100
100
0
100
100
0

+
+
+*
+
+
+*

6
6
4
4
4
5

100
100
67
67
67
83

+

6

100

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

+
+

6
6

100
100

+**
+*

4
5

67
83

+*

0
3

0
63

+**
+*

2
2

33
33

+*

0
4

0
67

+***

0
1

0
17

+

0
6

0
100

+
+

6
6

100
100

-

0
2

0
20,8

+
+

3
3

50
50

-

0
0

0
0

+

0
3

0
50

+

6

100

+

6

100

+*

3

63

+

3

50

+*

5

83

+

3

60

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

1

17

+

6

100

+

3

50

+
+
+
+

6
6
6
6

100
100
100
100

-

0
0
0
0

0
0
0
0

+
-

0
5
0
0

0
83
0
0

-

0
0
0
0

0
0
0
0

+
-

0
6
0
0

0
100
0
0

-

0
3
0

0
50
0
-

88

1467
86

50

833
49

36

750
44

29

483
28

45

750
44

42

710
42

Колективна

Право постійного
користування
(обмежена власність)

+
+
+
+*
+*

Оцінка виду права у
%

Оцінка виду права у
%

14
15
16
17

Бал оцінки виду
права

13

Комунальна форма
власності

12

Оцінка виду права у
%

10
11

Бал оцінки виду
права

8
9

Право постійного
користування
(обмежена власність)

7

Оцінка виду права у
%

Володіння
Користування
Розпорядження
Управління
На дохід
Зміну цільового
призначення
Право на іпотеку
(заставу)
Право на капітал
Право на інвестиції
у земельні
поліпшення
На отримання ренти
На екологічну
безпеку
На забезпечення
охорони земельних
та природних
ресурсів
На забезпечення
безпеки власності
Право оренди
На сервітут
На емфітивзис
Право внесення в
статутний фонд
Середньозважені
Z

Бал оцінки виду
права

1
2
3
4
5
6

Бал оцінки виду
права
Оцінка виду права у
%

Види прав

Приватна форма
власності

№

Державна форма
власності

Додаток У.1. Оцінка форм власності на землю за повнотою функціонування видів прав власності

Примітка: *регулюється законодавчо-нормативними актами; ** право на капітал при відчуженні земельної власності; *** за згодою
співвласників
Джерело: розраховано автором.
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Додаток У.2. Оцінка функціонування землекористування фермерських та особистих селянських
господарств за формами власності та видами прав (в балах та відсотках)
бал оцінки
виду права

Оцінка виду
права у %

державної на
праві оренди

бал оцінки
виду права

Оцінка виду
права у %

+
+
+
+
+
+*

6
6
6
6
6
4

100,0
100
100
100
100
67

+
+
+
+
-

6
6
0
5
6
0

100
100
0
83
100
0

+
+
+
+
-

6
6
0
4
6
0

100
100
0
67
100
0

+
+
+
+
+
+*

6
6
6
6
6
4

100
100
100
100
100
67

+
+
+
+
-

6
6
0
4
6
0

100
100
0
67
100
0

+
+
+
+
-

6
6
0
4
6
0

100
100
0
67
100
0

+

0
0
6

0
0
100

+****

0
0
3

0
0
50

0
0
3

0
0
50

+
+
+

6
6
6

100
100
100

+****

0
0
3

0
0
50

+****

0
0
3

0
0
50

+
+

0
6
6

0
100
100

+
+*

0
3
3

0
50
50

+***
*
+
+*

0
3
3

0
50
50

+
+

0
4
4

0
67
67

+
+*

0
3
4

0
50
67

+
+*

0
3
4

0
50
67

+

6

100

+

3

50

+

3

50

+

6

100

+

6

100

+

4

67

+
+
+
+

6
6
6
6

100
100
100
100

+
-

0
3
0
0

0
50
0
0

+
-

0
3
0
0

0
50
0
0

+
+
+
-

6
6
6
0

100
100
100
0

+
-

0
6
0
0

0
100
0
0

+
-

0
6
0
0

0
100
0
0

82 1366,7
80

38

633
37

37

на праві
приватної
власності
бал оцінки
виду права

комунальної
на праві
оренди

14
15
16
17

Оцінка виду
права у %

13

Оцінка виду
права у %

10
11
12

бал оцінки
виду права

7
8
9

державної на
праві оренди

Володіння
Користування
Розпорядження
Управління
на дохід
Зміну цільового
призначення
Право на іпотеку (заставу)
Право на капітал
Право на інвестиції у
земельні поліпшення
На отримання ренти
На екологічну безпеку
На забезпечення охорони
земельних та природних
ресурсів
На забезпечення безпеки
власності
Право оренди
На сервітут
На емфітивзис
Право внесення в статутний
фонд
Середньозважені
Z

комунальної
на праві
оренди
бал оцінки
виду права

1
2
3
4
5
6

Оцінка виду
права у %

Види прав

на праві
приват-ної
власності
бал оцін ки
права

№

Особисте селянське господарство

Оцінка виду
права у %

Землекористування фермерського господарства

617
36

84

1400
82

44

734
43

42

701
41

Джерело: розраховано автором.
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Додаток У.3. Оцінка функціонування форм землекористування кооперативів та товариств з обмеженою
відповідальністю за формами власності (в балах та відсотках)

№

Види прав

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

комунальної на
праві

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

державна

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

приватної

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

комунальної на
праві оренди

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

державна праві
оренди

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

Товариство з обмеженою відповідальністю

приватної

Кооператив

1
2
3
4
5
6
7
8

Володіння
Користування
Розпорядження
Управління
На дохід
Зміну цільового призначення
Право на іпотеку (заставу)
Право на капітал
Право на інвестиції у земельні
поліпшення
на отримання ренти
На екологічну безпеку
На забезпечення охорони
земельних та природних ресурсів
На забезпечення безпеки
власності
Право оренди
На сервітут
На емфітивзис
Право внесення в статутний
фонд
Середньозважені
Z

+
+
+***
+
+**
+*
+***
+***

6
6
3
5
4
3
3
3

100
100
50
83
67
50
50
50

+
+
+
+**
+**
+**
+**

6
6
0
6
4
3
2
2

100
100
0
100
67
50
33
33

+
+
+
+**
+**
+**
+**

6
6
0
6
4
3
2
2

100
100
0
100
67
50
33
33

+
+
+
+
+*
+*
+*

6
6
0
6
6
5
5
5

100
100
0
100
100
83
83
83

+
+
+
+
+**
+**
+**

6
6
0
6
6
3
3
3

100
100
0
100
100
50
50
50

+
+
+
+
+**
+**
+**

6
6
0
6
6
3
3
3

100
100
0
100
100
62,5
62,5
62,5

+***

3

50

+**

2

33

+**

2

33

+

6

100

+**

3

50

+**

3

62,5

0
6

0
100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+
+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+

6

100

+
+
+

6
6
6

100
100
100

+
-

0
6
0

0
100
0

+
-

0
6
0

0
100
0

+
+
+

6
6
6

100
100
100

+
+
-

6
6
0

100
100
0

+
+
-

6
6
0

100
100
0

+

6

100

+*

4

67

+*

4

67

+*

4

67

+

6

100

+

6

100

78

1300
76

53

883
52

53

883
52

79

1317
77

66

1450
85

66

1450
85

9
11
12
13
14
15
16
17

Джерело: розраховано автором.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

+
+
+
+
+

6
6
6
6
6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

+
+
+
+
+

6
6
6
6
6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

+
+
+
+
+

6
6
6
6
6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

+
+
+*

0
6
4
6
4

0,0
100,0
66,7
100,0
66,7

+
+
+*

0
6
4
6
4

0,0
100,0
66,7
100,0
66,7

+*

6

100,0

+*

4

66,7

+*

4

66,7

**

4

66,7

+*

4

66,7

-

4

66,7

-

4

66,7

-

0

0,0

+*

6

100,0

+*

6

100,0

+

6

100,0

+*

6

100,0

-

4

66,7

-

4

66,7

-

0

0,0

+*

6

100,0

+*

6

100,0

+

6

100,0

+*

6

100,0

-

4

66,7

-

4

66,7

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+***

4

66,7

+***

4

66,7

-

0

0,0

-

0

0,0

-

0

0,0

-

0

0,0

-

0

0,0

-

0

0,0

-

0

0,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+
-

0
6
0

0,0
100,0
0,0

+
+
+

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
+
+

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
+
+

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
+
+

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
-

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
+
-

6
6
6

100,0
100,0
100,0

-

0

0,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

-

6

100,0

-

6

100,0

94

1566,7
92

94 1566,7
92

94 1566,7
92

78 1300,0
76

Оцінка виду права у
%

корпоративна форма
власності
юридичних осіб
приватної власності
бал оцінки виду
права

6
6
6
6
6

1566,7
92

Оцінка виду права у
%

корпоративна форма
власності
юридичних осіб
державної власності
бал оцінки виду
права

+
+
+
+
+

Приватна форма
власності громадян
бал оцінки виду
права

100,0
100,0
0,0
100,0
0,0

94

Оцінка виду права у
%

6
6
0
6
0

Комунальна форма
власності
бал оцінки виду
права

+
+
+
-

54 900,0
53

Оцінка виду права у
%

Оцінка виду права у
%

8

бал оцінки виду
права

7

Приватна форма
власності
юридичних осіб

6

Володіння
Користування
Розпорядження
Управління
на дохід
на зміну цільового
призначення
Право на іпотеку
(заставу)
Право на капітал
Право на інвестиції
у земельні
поліпшення
На отримання ренти
На екологічну
безпеку
на забезпечення
охорони земельних
та природних
ресурсів
На забезпечення
безпеки власності
Право оренди
На сервітут
На емфітивзис
Право внесення в
статутний фонд
Середньозважені
Z

Форми власності

Оцінка виду права у
%

1
2
3
4
5

Види прав

Державна форма
власності
бал оцінки виду
права

№

Суспільна форма
власності
бал оцінки виду
права
Оцінка виду права у
%

Додаток У.4. Оцінка функціонування форм власності з врахуванням пропозицій автора (в балах та %)

78 1300,0
76

Примітка: + * за виключенням видів цільового призначення земельних ділянок, які визнвчені тільки для громадян; +** за
виключенням видів цільового призначення земельних ділянок, які визнвчені тільки для юридичних осіб.
Джерело: розраховано автором.
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Додаток У.5. Оцінка функціонування землекористування фермерських та особистих селянських
господарств за формами власності та видами прав з врахуванням пропозицій автора (в балах та відсотках)
Оцінка виду
права у %

приватної

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

комунальної на
праві оренди

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

державна на
праві оренди

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

17

бал оцінки
права

13
14
15
16

державна на
праві оренди

12

Оцінка виду
права у %

9
10
11

бал оцінки
права

7
8

комунальної на
праві оренди

6

Володіння
Користування
Розпорядження
Управління
На дохід
На зміну цільового
призначення
Право на іпотеку
(заставу)
Право на капітал
Право на інвестиції у
земельні поліпшення
На отримання ренти
На екологічну безпеку
На забезпечення
охорони земельних та
природних ресурсів
На забезпечення безпеки
власності
Право оренди
На сервітут
На емфітивзис
Право внесення в
статутний фонд
Середньозважені
Z

Оцінка виду
права у %

1
2
3
4
5

Види прав

бал оцінки
права

№

Особисте селянське господарство

приватної

Землекористування фермерського господарства на праві власності

+
+
+
+
+

6
6
6
6
6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

+
+
+
+

6
6
0
6
6

100,0
100,0
0,0
100,0
100,0

+
+
+
+

6
6
0
6
6

100,0
100,0
0,0
100,0
100,0

+
+
+
+
+

6
6
6
6
6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

+
+
+
+

6
6
0
6
6

100,0
100,0
0,0
100,0
100,0

+
+
+
+

6
6
0
6
6

100,0
100,0
0,0
100,0
100,0

+*

4

66,7

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+*

4

66,7

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+

6

100,0

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+

6

100,0

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+

6

100,0

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+

6

100,0

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+

6

100,0

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+

6

100,0

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

6

100,0

+*

4

66,7

+*

4

66,7

+

6

100,0

+*

4

66,7

+*

4

66,7

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+
+
+

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
+
-

6
6
0

100,0
100,0
0,0

+
+
-

6
6
0

100,0
100,0
0,0

+
+
+

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
+
-

6
6
0

100,0
100,0
0,0

+
+
-

6
6
0

100,0
100,0
0,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

-

0

0,0

-

0

0,0

-

0

0,0

94

1566,7
92

70

1166,7
69

88

1466,7
86

64

1066,7
63

64

1066,7
63

70,0 1166,7
69

Примітка: +* регулюється чинним законодавством; +** за згодою територіальної громади або відповідного органу виконавчої влади;
+*** за згодою членів кооперативу; +**** за згодою орендодавців.
Джерело: розраховано автором.
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Додаток У.6. Оцінка функціонування землекористування кооперативів та товариств з обмеженою
відповідальністю за формами власності з врахуванням пропозицій автора (в балах та відсотках)
бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

приватної

бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

6
6
3
5
4
3
3
3

100,0
100,0
50,0
83,3
66,7
50,0
50,0
50,0

+
+
+
+**
+**
+**
+**

6
6
0
6
4
3
2
2

100,0
100,0
0,0
100,0
66,7
50,0
33,3
33,3

+
+
+
+**
+**
+**
+**

6
6
0
6
4
3
2
2

100,0
100,0
0,0
100,0
66,7
50,0
33,3
33,3

+
+
+
+
+*
+*
+*

6
6
0
6
6
4
4
4

100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
66,7
66,7
66,7

+
+
+
+
+**
+**
+**

6
6
0
6
6
3
3
3

100,0 +
100,0 +
0,0
100,0 +
100,0 +
50,0 +**
50,0 +**
50,0 +**

6
6
0
6
6
3
3
3

100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
50,0
50,0
50,0

+***

3

50,0

+**

2

33,3

+**

2

33,3

+

6

100,0

+**

3

50,0

+**

3

50,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

0
6

0,0
100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+

6

100,0

+
+
0

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
-

0
6
0

0,0
100,0
0,0

+
-

0
6
0

0,0
100,0
0,0

+
+
+

6
6
6

100,0
100,0
100,0

+
+
-

6
6
0

100,0
100,0
0,0

+
+
-

6
6
0

100,0
100,0
0,0

+

6

100,0

+*

4

66,7

+*

4

66,7

+*

4

66,7

+

6

100,0

+

6

100,0

78

1300,0
76

59

983,3
58

59

983,3
58

82

1366,7
80

72

1200,0
71

72 1200,0
71

Оцінка виду
права у %

державна

державна
праві оренди
бал оцінки
права

Оцінка виду
права у %

+
+
+***
+
+**
+*
+***
+***

Оцінка виду
права у %

бал оцінки
права

комунальної
на праві
оренди
бал оцінки
права

комунальної
на праві

Володіння
Користування
Розпорядження
Управління
На дохід
На зміну цільового призначення
Право на іпотеку (заставу)
Право на капітал
На інвестиції у земельні
поліпшення
На отримання ренти
На екологічну безпеку
На забезпечення охорони
земельних та природних
ресурсів
На забезпечення безпеки
власності
Право оренди
На сервітут
На емфітивзис
Право внесення в статутний
фонд
Середньозважені
Z

Оцінка виду
права у %

Види прав

бал оцінки
права

№

Товариство з обмеженою відповідальністю

приватної

Кооператив

Примітка: +* регулюється чинним законодавством; +** за згодою територіальної громади або відповідного органу виконавчої влади;
+*** за згодою членів кооперативу; +**** за згодою орендодавців.
Джерело: розраховано автором.
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