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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз постулатів класиків інституціоналі�

зму висвітлює ключову консолідуючу роль ви�
рішення проблеми забезпечення збалансовано�
го рівня землекористування у досягненні прий�
нятного стану екологічної безпеки агровироб�
ництва. Цим обумовлюється необхідність кон�
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солідації зв'язків у системі взаємовпливів між
інституціями суспільно�економічного розвит�
ку у регіональному вимірі. Умовою ефектив�
ності зусиль зазначеного напряму є удоскона�
лення нормативно�правової бази регулювання
рівня антропогенного навантаження з позиції
забезпечення євроінтеграційних процесів.
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Тому вирішення проблеми вдосконалення
інституціональних передумов збалансованого
землекористування повинно посісти чільне
місце у спектрі пріоритетів екологічної та еко�
номічної політики держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні вчені значну увагу приділяють
дослідженню проблеми інституціонального за�
безпечення прийнятного рівня екологічної без�
пеки. В цьому напрямі працюють такі вчені, як:
Л.М. Грановська, А.М. Третяк, М.А. Хвесик,
О.Б. Ярош та ін. Питання розвитку економіч�
них зв'язків інституцій аграрного ринку дослі�
джуються в працях О.Г. Шпикуляка, Л.О. Ша�
шули. Незважаючи на певний науковий доро�
бок, інституціональна складова потребує по�
дальшого дослідження з метою забезпечення
збалансованого рівня використання земель з
врахуванням євроінтеграційних процесів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення місця і впливу

вирішення проблеми досягнення збалансовано�
го рівня землекористування у системі інститу�
ціональних зв'язків суспільно�економічного
розвитку на регіональному рівні з врахуванням
євроінтеграційних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загострення проблем досягнення збалансо�

ваного рівня землекористування в контексті
забезпечення прийнятного стану екологічної
безпеки і агроекологічної у тому числі, обтя�
жуються кризовими обставинами економічно�
го сьогодення. Це спричинює нові виклики
щодо пошуку резервних ресурсів, важелів та
інструментів для узгодження існуючих про�
тиріч між забезпеченням рентабельності ви�
робництва і стримування збільшення антропо�
генного навантаження на довкілля. На нашу
думку, одним із потенційних ресурсів є такий
напрям економічної теорії, як інституціо�
налізм, що є "дотичним аспектом до розв'язан�
ня економіко�соціальних проблем суспільства
постіндустріального типу" [7, с. 142]. Згідно шз
загальновживаними підходами [6], складовими
поняття "інституціоналізму" прийнято розгля�
дати "інституції" тобто, норми та суспільні зви�
чаї, що закріплені у вигляді "інститутів" — за�
конів, організацій, установ. Тобто інституціо�
налізм покликаний аналізувати економічні про�
блеми у взаємодії з іншими аспектами життє�
діяльності людини, у тому числі і в контексті
досягнення збалансованого рівня землекорис�

тування як передумови забезпечення агроеко�
логічної безпеки регіону будь�якого таксоно�
мічного рівня.

Засновуючись на теоретичному підгрунті
концепцій класиків інституціоналізму Т. Веб�
лена, Дж. Коммонса, У. Мітчела, проблема до�
сягнення прийнятного рівня агроекологічної
безпеки і збалансованого рівня землекористу�
вання набуває статусу центральної у системі
зв'язків між інституціями суспільно�економіч�
ного розвитку. Ключова її роль пояснюється
мірою впливу результатів землекористування
на всю систему взаємозв'язків в цілому. Слід
відмітити, що вказані впливи мають різновек�
торний характер, адже процеси і результати
використання природних ресурсів і земельних
у тому числі, інтегровані у всі сфери життє�
діяльності, а значить у різній мірі впливають на
її ефективність.

З позицій концепції американського дослі�
дника Веблена [2], який розглядав поступаль�
ний суспільний розвиток на основі протиріччя
між процесом виробництва і бізнесовою діяль�
ністю, відкриваються можливості пошуку
інструментів залучення інвестицій з метою
підвищення інтенсифікації агровиробництва.
Адже кожна із складових ставить за мету отри�
мання прибутку від своєї діяльності, але на
відміну від інвестування технологічного роз�
витку та підвищення продуктивності праці за
умов виробничої діяльності, бізнес націлюєть�
ся на максимізацію прибутків від біржово�кре�
дитних операцій. Узгодження цих, на перший
погляд, різних складових та пошук компромі�
су між їх інтересами надає економічний ефект
більш високого рівня. У контексті мети досяг�
нення збалансованого рівня землекористуван�
ня, максимізація прибутків від інституцій
"бізнесової" компоненти дозволяє підвищити
інтенсифікацію "виробничої", тобто організу�
вати сировинну, технічну, технологічну компо�
ненти агровиробничого процесу таким чином,
щоби мати постійну можливість отримувати
високий ефект від землекористування, тобто —
високі показники врожайності.

З позицій соціально�правової концепції
Джона Коммонса, який пропонував за основу
організації життєдіяльності суспільства прий�
мати правові аспекти взаємодії груп, набуває
значення законодавчо�нормативне закріплен�
ня вимог відтворення і збереження прийнятно�
го рівня екологічної безпеки і збалансованого
рівня землекористування зокрема. Згідно з ета�
пами розвитку процесів цієї взаємодії, за Ком�
монсом, початковою позицією є конфлікт інте�
ресів між різними інституціями, який розви�
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вається до усвідомлення суспільством наяв�
ності такого конфлікту до рівня проблеми, що
має розв'язатись шляхом компромісу. Концеп�
ція Д. Коммонса обгрунтовує спосіб вирішен�
ня конфліктних ситуацій шляхом закріплення
процесу взаємодії на законодавчому рівні че�
рез правові норми (інституції), які грунтують�
ся на основі законодавчого закріплення взає�
мних прав і обов'язків між групами суспільства,
між суспільством і державою. За існуючих
організаційно�правових і законодавчо�норма�
тивних умов та рівня їх дотримання при органі�
зації процесів агровиробництва в Україні, чітко
прослідковується розвиток цих етапів із заго�
стренням проблеми відтворення і збереження
родючості грунтів та збалансованого землеко�
ристування.

Важливість системи поглядів Уеслі Мітче�
ла на концепцію інституцій ринку, на нашу дум�
ку, розкривається через визнання важливості
державного регулювання економіки [7, c. 142;
4]. Окрім аналізу суто ринкових категорій як
співвідношення попиту й пропозиції, їх впливу
на ціну, окрему роль автор надає впливу дер�
жави, визнає значення координації розвитку.

Інтеграцію систем поглядів інституціона�
лізму, наведених вище, у контексті забезпечен�
ня прийнятного рівня агроекологічної безпе�
ки та збалансованого землекористування, яке
набуває статусу центральної інституції, мож�
на подати у схематичному вигляді (рис. 1).

Аналіз схеми на рисунку 1 підтверджує си�
стемо утворюючий, центральний характер про�
блеми досягнення збалансованого рівня земле�
користування як умови забезпечення прийнят�
ного рівня агроекологічної безпеки, що відкри�
ває нові перспективи пошуку потенційних ме�
ханізмів залучення фінансових ресурсів для
відновлення і збереження агроекосистем —
нових інституційних інвесторів. Погіршення

якісних характеристик грунтів на землях сіль�
ськогосподарського призначення призведе до
втрат прибутків агровиробництв, що негатив�
но відобразиться на операціях бізнесу, уне�
можливить отримання прибутків (права части�
на рис. 1) та надходження до бюджетів усіх
рівнів і державного у тому числі. Крім того, це
призведе до розбалансування системи попиту�
пропозиції, загостренню конкурентної бороть�
би, росту цін, а в решті, прискоренню інфляції,
що негативно вплине на суб'єкти і державу (ліва
частина рис. 1). У решті�решт, поглиблення про�
тиріч спричинить дисбаланс системи "держава�
суб'єкти", з'являться диспропорції функціону�
вання інституції законодавчої системи, що
може призвести до кризового стану в державі.

Як показує національний досвід агровироб�
ництва, вирішення проблем забезпечення зба�
лансованого рівня землекористування є не�
можливим шляхом залучення тільки однієї гру�
пи інституцій. Для досягнення успішного роз�
в'язання цієї проблеми є необхідним комплек�
сний підхід із використанням широкого їх ком�
плексу. Нині нормативно�правове забезпечен�
ня землекористування ще не повною мірою ви�
користовує інституціональний потенціал підви�
щення ефективності використання земельних
ресурсів, який випливає із правових меж, що
встановлені Земельним кодексом України.
Отже, питання формування правового поля
збалансованого використання земель сільсько�
господарського призначення набуває держав�
ного значення з врахуванням нормативних ви�
мог розвинутих країн Європи як до якісних
параметрів продукції агровиробництва, так і до
рівня навантаження на довкілля в результаті
цієї діяльності. За таких умов вирішення про�
блеми вдосконалення інституціональних пере�
думов збалансованого землекористування зай�
має одне з чільних місць у переліку пріоритетів
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Рис. 1. Роль процесів землекористування у системі інституціональних зв'язків

Джерело: авторська розробка.
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екологічної та економічної політики держави.
Земля є тим інституціональним центром, об'єд�
навшись навколо якого з усіма іншими пріори�
тетними сегментами ринку, можна вийти на
якісно новий рівень економічного розвитку [6,
с. 152], проте в Україні інституційне забезпе�
чення збалансованого розвитку знаходиться
лише на стадії формування [9, с. 247]. Нині
інституціональне середовище використання
природних ресурсів та охорони довкілля є сим�
біозом традиційних інститутів природокорис�
тування та нових інститутів [5, с. 33]. Оскільки
в нових реформованих земельних відносинах
старі інституціональні рамки виявилися не�
сприятливими для досягнення збалансованого
рівня землекористування [1, с. 247], то страте�
гія й тактика інституціональних перетворень у
сфері сільськогосподарського землекористу�
вання повинна полягати в поступовому русі до
такого типу організації землекористування,
який би забезпечував створення умов для ра�
ціонального, збалансованого й ефективного
використання регіонального земельного потен�
ціалу, сприяв забезпеченню економічної і со�
ціальної стабільності сільськогосподарського
виробництва [4, с. 31]. З метою узгодження су�
перечностей, які виникають у процесі залучен�
ня природно�ресурсних чинників у відтворю�
вальний процес [4, с. 33], інституціональні зміни
мають передувати заходам щодо вдосконален�
ня системи регулювання та враховувати струк�
турні зрушення на тлі євроінтеграційних про�
цесів.

Суть функціонування інституціонального
регулятора у напрямі забезпечення збалансо�
ваного рівня використання земель сільськогос�
подарського призначення полягає у розробці
законів і зобов'язань, здійсненні скоординова�
них землеохоронних заходів і формуванні в
суспільстві усвідомлення самої парадигми зба�
лансованого землекористування. Насамперед
необхідна інвентаризація чинного земельного
законодавства, яка забезпечила б: усунення
розбіжностей і суперечностей між окремими
нормативно�правовими актами; виявлення пра�
вових норм, що підлягають скасуванню чи пе�
регляду; виявлення прогалин у правовому ре�
гулюванні земельних відносин.

Зокрема державну підтримку екологічно
орієнтованого використання земель сільсько�
господарського призначення вбачається можли�
вим забезпечити змінами до Закону України
"Про інноваційну діяльність" у частині визначен�
ня екологічних пріоритетів. Перш за все, потре�
бує уточнення обгрунтування цілей цього зако�
ну, а саме: встановлення правових, економічних

та організаційних засад державного регулюван�
ня інноваційної діяльності в Україні, форм сти�
мулювання розвитку економіки України іннова�
ційним шляхом на природоохоронних засадах.

Крім того, важливими є функції організації
та контролю за виконанням існуючої норматив�
но�правової бази. Зокрема потребує удоскона�
лення і законодавчого закріплення система
інструментів контролю за агроекологічним ста�
ном грунтів на землях сільськогосподарського
використання та відповідальності за його по�
гіршення. Сьогодні в Україні ніхто не відпові�
дає за деградацію грунтів і контроль за їх ви�
користанням, відсутні державні бази даних про
стан грунтів. До останнього часу ще залиша�
ються міжвідомчі бар'єри щодо методики мо�
ніторингу, його метрологічного забезпечення,
що призводить до невідповідності результатів.
Для прийняття необхідних ефективних рішень
у процесі сільськогосподарського землекори�
стування, визначення граничних навантажень
на землю та їх нормативне закріплення з ура�
хуванням регіональних екологічних умов та
господарської спеціалізації, забезпечення
здійснення еколого�економічної оцінки вико�
ристання земель сільськогосподарського при�
значення необхідне створення спеціальної
інституціональної структури, а саме: інституцій
щодо організації і впровадження діяльності з
моніторингу та контролю за використанням
земель і додержанням землекористувачами
відповідних екологічних вимог, що гарантува�
тиме комплексне вирішення цього питання.
Також потребує вирішення питання щодо по�
рядку відведення земель сільськогосподарсь�
кого призначення під створення захисних лісо�
вих насаджень.

Досягнення збалансованого рівня землеко�
ристування є запорукою соціально�економіч�
ного піднесення, а його забезпечення залежить
від розвитку інституціональної взаємодії, з вра�
хуванням потенційних переваг та усунення пе�
репон.

ВИСНОВКИ
Нині контролююча роль суспільних інсти�

тутів (органів місцевого самоврядування та
громадських організацій) за використанням
земель сільськогосподарського призначення є
мінімальною, а її потенціал не використовуєть�
ся достатньою мірою. Об'єднання зусиль усіх
інститутів сприяє вирішенню ключових завдань
щодо досягнення збалансованого рівня вико�
ристання земель сільськогосподарського при�
значення. З метою забезпечення функціонуван�
ня цілісної, ефективно діючої системи управ�
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ління охороною земель сільськогосподарсько�
го призначення необхідно створити державний
орган виконавчої влади з охорони земель,
діяльність якого має поширюватись на регіони
всіх таксономічних рівнів та одночасно врахо�
вувати євроінтеграційні процеси України.

Видається необхідним затвердити Концеп�
цію переходу України на модель збалансовано�
го використання земель сільськогосподарсько�
го призначення і розпочати практичне впровад�
ження її основних положень у життєдіяльність
суспільства. Концепція збалансованого вико�
ристання земель сільськогосподарського при�
значення є основою забезпечення прийнятно�
го рівня екологічної безпеки сільськогоспо�
дарського землекористування на основі науко�
во обгрунтованого підходу. Такий підхід пови�
нен мати певну міру гнучкості щодо перманен�
тного зіставлення потреб економічного i еко�
логічного характеру, визначення можливостей
та варіантів змін щодо впровадження заходів з
охорони земель.
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