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лення країни і сприяння зміцненню її зовніш�
ньоекономічних позицій.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми та перспективи соціально�

економічного розвитку країн світу та ок�
ремі аспекти використання енергетичних
ресурсів у різних галузях досліджували у
своїх працях вчені економісти Бережний Є.
[1], Давидова Ю. [2], Денисенко Л. [3], До�
лінський А. [4], Домбровський З. [5], Кур�
маєв П. [6], Михалевич М. [7], Плаксін С.
[8], Стойка С. [9].

Внесок вчених у теорію та практику функ�
ціонування енергетичного комплексу країн
світу є неоціненним. Проте, на нашу думку, в
умовах динамічного розвитку економіки країн
світу, необхідно продовжувати дослідження
світового енергетичного ринку та основних
напрямів підвищення енергоефективності
підприємств та зниження енергоємності ВВП
країн світу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз проблем та перс�

пектив розвитку системи енергетичного за�
безпечення економіки країн світу та дослі�
дження особливостей ефективного управ�
ління проектами у сфері енергоефектив�
ності.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Безперечно, розвиток фундаментальних і
прикладних наук, комп'ютеризація та інформа�
тизація суспільства визначають рівень сучасної
цивілізації, але проблемою номер один і надалі
залишається енергетика.

Енергетичний ринок на даному етапі роз�
витку оцінюється у межах трильйона доларів
США, що майже удвічі перевищує автомобіль�
ний. Однак енергетичні потреби людства про�
довжують зростати, і це спонукає до розроб�
ки та введення в експлуатацію нових модерні�
зованих енергогенеруючих потужностей [8, с.
27].

Академік НАН України Долінський А.А.,
досліджуючи аспекти енергозбереження та
екологічні проблеми енергетики робить ак�
цент на тому, що Україна належить до країн,
які частково забезпечені власними енергоре�
сурсами. Її енергетична залежність від імпор�
тних поставок органічного палива з ураху�
ванням умовно первинної ядерної енергії ста�
новила понад 60% від загальних обсягів ви�
користовуваного палива. Імпортується зде�
більшого природний газ, світова ціна якого
зростає і, на думку фахівців, зростатиме у
найближчому майбутньому (до понад 600 дол.
США за 1000 м3 у 2016—2017 рр.). Саме тому,
на його думку енергозбереження та ефек�
тивність енергоспоживання мають розгляда�
тись як найважливіший додатковий енергоре�
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1 — енергозбереження;
2 — нафта;
3 — вугілля;
4 — природний газ;
5 — біомаса і відновлювальні джерела енергії;
6 — ядерна енергія.

Рис. 1.  Світове споживання енергетичних ресурсів, млн тонн нафтового еквіваленту
Джерело: [4, с. 24].
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сурс України, не менш вагомий, аніж нафта і
газ. Розвинені країни вже давно визнали
енергоефективність глобальним енергоре�
сурсом (рис. 1) [4, с. 24].

На сучасному етапі соціально�економіч�
ного розвитку України зниження енергоєм�
ності валового внутрішнього продукту є од�
ним із основних чинників забезпечення енер�
гетичної незалежності держави та підвищен�
ня рівня її енергетичної безпеки. За розра�
хунками і висновками Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року, прогнозова�
ний потенціал енергозбереження завдяки
ефективному використанню паливно�енерге�
тичних ресурсів (ПЕР) становить понад 50%.
Його реалізація дасть змогу значно скороти�
ти споживання ПЕР і зняти гостроту пробле�
му зовнішньої енергетичної залежності [1, с.
61].

Ціни на більшість видів енергоресурсів, які
імпортує Україна, наближені нині до світового
рівня, або й перевищують їх, недосконалість
виробничих технологій зумовлює споживання
цих ресурсів у великих обсягах. Це збільшує ма�
теріальні витрати в базових галузях економіки
(чорна металургія, металоємне машинобуду�
вання, хімічна промисловість, виробництво бу�
дівельних матеріалів, агропромисловий комп�
лекс тощо). Конкурентоспроможність їхньої
продукції забезпечує здебільшого низька оп�
лата праці та застосування "тіньових" схем для
мінімізації фіскальних витрат, що загрожує
стабільності суспільства і навіть національній
безпеці [7, с. 4].

Система енергозабезпечення України фор�
мувалася під впливом попиту на енергоносії
економіки країни та її регіонів, структури видів
економічної діяльності, наявності розвіданих
запасів енергетичних ресурсів, стану виробни�
чої інфраструктури ПЕК, умов забезпечення
дефіцитними видами палива, екологічних обме�
жень і конкретних вимог до рівня енергетичної
безпеки країни.

Безпрецедентне зростання світових цін
на енергоносії виявило гостру потребу в
істотному вдосконаленні державної політи�
ки щодо забезпечення ефективного вико�
ристання паливно�енергетичних ресурсів
передусім з урахуванням досвіду держав —
членів ЄС. В умовах глобальної конкуренції
за паливно�енергетичні ресурси енергоефек�
тивність економіки і, відповідно, зниження
витрат енергетичних ресурсів на виробниц�
тво продукції, виконання робіт і послуг є од�
ним із небагатьох інструментів отримання
конкурентних переваг України на світових

ринках та зростання добробуту громадян [1,
с. 66].

На думку вчених [2, с. 167], ефективне
управління проектами у сфері енергоефектив�
ності на регіональному та локальному рівнях в
зарубіжних країнах досягалось унаслідок роз�
витку таких основних напрямів:

— розвиток систем централізованого теп�
лопостачання;

— розвиток комбінованого вироблення теп�
лової й електричної енергії;

— використання місцевих відновлюваних
енергетичних ресурсів.

Досягненню політики енергоефектив�
ності слугують також нетехнічні методи. На�
приклад, енергетичні компанії часто працю�
ють в інформаційному просторі не напряму,
а через відповідні компанії. Так, в Австрії та
Швейцарії асоціації промислових спожи�
вачів енергії надають поради своїм членам
стосовно можливостей заощадження енер�
гії. До інформаційних інструментів, крім ін�
шого, також належить енергетичний аудит,
який у різних країнах або виконується при�
ватними фірмами на комерційній основі, або
надається безкоштовно чи за зниженою вар�
тістю за рахунок державних надходжень [2,
с. 167].

Інший шлях інформування — самостійний
моніторинг енергоспоживання. У багатьох
країнах окремі компанії та муніципалітети
мають відповідні схеми, методи та програм�
не забезпечення, що дають змогу відслідко�
вувати рівні енергоспоживання. У деяких
країнах така практика є обов'язковою для
найбільших енергоспоживачів, найчастіше із
обов'язком звітувати перед енергетичною ад�
міністрацією. Інформування споживачів про
енергоефективність нової техніки чи навіть
будівель — ще один істотний спосіб інфор�
мування, найчастіше здійснюваний через мар�
кування [2, с. 167].

На підставі практичного досвіду щодо
удосконалення управління енергокомпанія�
ми, зокрема проектами, Домбровський З.І.
зробив висновок, що потрібно приділяти
більше уваги питанню тривалої і стійкої
організації виконання проектів та у меншій
мірі покладатися на системи планування
підштовхуючого типу. Необхідно також уз�
годжувати окремі проектні завдання із за�
гальним процесом проектування, та зосеред�
жувати управляючі зусилля на висхідних про�
цесах. Суть удосконалення управління про�
ектами в тому, що радикальні зміни будуть
досягнуті, коли замінити систему управлін�
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ня проектами на "витягаючого" типу, яка
уможливить зміну вимог календарного пла�
ну з урахуванням висхідних процесів, що ре�
алізовують практично миттєво. При цьому є
припущення, що виконуючи кілька проектів
потоком без їх зупинки з метою контролю, а
також управління процесом проектної діяль�
ності, прискорить прийняття рішень і відпо�
відно процес проектування з меншими зат�
римками [5, с. 56].

Для цього він пропонує синтез структу�
ри управління проектами та методи її функ�
ціонування з у два рази більшим ефектом.
Нова структура удосконалює управління та
поліпшує якість проектів, шляхом зменшен�
ня черги на виконання робіт та підвищення
продуктивності. Порівняння переваг та не�
доліків функціонування тимчасової групи
показує, що у випадку, коли для розробки
проектних заходів виникає потреба водно�
час і генерації ідей, і пошуку фактів, і роз�
робки альтернатив за критерієм витрати, то
ефективною формою реалізації удоскона�
лення управління є створення постійно дію�
чого центру. Постійна діяльність дозволить
розширити компетенцію персоналу розроб�
ки проектів, та створити систему заходів
соціально�організаційного сприяння впро�
вадженню інновацій, забезпечити її довгос�
трокову підтримку та ефективність. Потре�
ба у створенні такого центру обумовлена не
тільки новими знаннями, аналітичними умі�
ннями, заходами та методичними підходами,
а й тим, що центр буде формувати стратегію
розвитку в складних умовах прискорення
змін [5, с. 56].

Денисенко Л.О. та Малогловець Р.Л. дос�
лідили поняття "енергетичний менеджмент".
На їх думку, шляхом впровадження енерго�
менеджменту можна одержати більш де�
тальну картину споживання енергоресурсів,
що дозволить оцінити проекти економії
енергії, заплановані для впровадження на
підприємствах, установах та організаціях.
Вчені дійшли висновку, що енергетичний ме�
неджмент — це постійно діюча система уп�
равління енергопотоками у виробництві і
споживанням енергоресурсів; це управлінсь�
ка і технічна діяльність персоналу об'єкту
господарювання, що спрямована на раціо�
нальне використання паливно�енергетичних
ресурсів, з урахуванням соціальних, техніч�
них, економічних і екологічних аспектів [3].

Енергетичний менеджмент, на їх думку,
базується на проведенні типових енерготех�
нологічних вим ірюваннях,  п еревірках,

аналізі енерговикористання і впровадженні
енергозберігаючих заходів. Стандартною
позицією організації енергоменеджменту є
енергоаудит, який виявляє закономірності
витрати енергоносіїв на одиницю продукції.
Енергетичний менеджмент починається з
призначення на підприємстві відповідальної
особи — енергетичного менеджера та фор�
мулювання основних цілей і результатів на
наступні декілька років. Основні обов'язки
енергетичного менеджера полягають в на�
ступному: участь у складанні карти спожи�
вання енергії на підприємстві; збирання да�
них зі споживанням ПЕР; складання плану
встановлення додаткових лічильників і кон�
трольно�вимірювальної апаратури; розраху�
нок пільгових даних з підвищення ефектив�
ності використання в цілому і по окремих ви�
робництвах; складання схеми аварійної зу�
пинки устаткування і варіантів енергопоста�
чання у випадках аварійного припинення
подачі енергії; впровадження нових техно�
логій для підвищення енергоефективності
виробництва; визначення, оцінка пріоритет�
ності заходів з економії енергії, що потре�
бують інвестицій (значних чи незначних);
участь у розробці бізнес�планів і виробни�
чої стратегії підприємства щодо енергетич�
ної ефективності. Енергетичний менеджер
зобов'язаний слідкувати за змінами в об�
ласті енергетичної політики і сукупних ас�
пектів, наприклад, нового законодавства з
оподаткування, субсидій, захистом навко�
лишнього середовища тощо [3].

ВИСНОВКИ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У сучасних умовах господарювання од�
ним з пріоритетних напрямів розвитку еко�
номіки країн світу є підвищення рівня енер�
гоефективності. Це спричинено низкою
проблем, які потрібно вирішувати негайно,
зокрема необхідністю зниження наванта�
ження на навколишнє середовище в частині
споживання енергоресурсів і пов'язаних зі
споживанням утворень відходів, викидів,
скидів, а також підвищенням вимог до рівня
енергетичної ефективності у світовій еко�
номіці.

З метою підвищення енергоефективності
багато підприємств планують або вже вико�
ристовують систему енергетичного менедж�
менту на основі міжнародного стандарту
ISO 50001, створеного Міжнародною орган�
ізацією зі стандартизації для управління
енергосистемами. Компанії, що впроваджу�



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2016

7

ють систему енергетичного менеджменту,
отримують можливість скоротити витрати
на споживання енергії і знизити вплив на на�
вколишнє середовище.

Енергетичний м енеджмент на  рівні
управління промисловими підприємствами
почав досить активно застосовуватися з
кінця 80�х і початку 90�х рр. XX століття, що
спричинило за собою розробку відповідних
стандартів, програм і процедур. Особливої
актуальності питання розвитку системи
енергетичного менеджменту, якісного уп�
равління проектами у сфері енергоефектив�
ності, самостійного моніторингу енергоспо�
живання та запровадження альтернативної
енергетики в Україні набувають у сучасних
умовах, коли собівартість видобутку ре�
сурсів постійно зростає, а рівень викидів
шкідливих речовин залишається надзвичай�
но високим.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під час розгляду галузей народного госпо�

дарства мимоволі привертає увагу аграрна сфе�
ра. Це обумовлено тим, що саме вона є досить
швидкоокупною, а відтак, і однією із потенцій�
но привабливих для проведення неспостережу�
ваних економічних процесів. Слід відзначити,
що у час, коли пріоритетним завданням нашої
держави є забезпечення стійкого економічно�
го розвитку, неспостережувані процеси при�
зводять до ефекту "соціально�економічного
землетрусу". Необхідно підкреслити, що термін
"соціально�економічний землетрус" викорис�
тано нами, як спроба описати зміст та наслідки
неспостережуваних економічних процесів за
аналогіями наступного: через розуміння при�
сутності неспостережуваних економічних про�
цесів як об'єктивної реальності, але при цьому
за проблематичності адекватного оцінювання
цих процесів; зазначене має місце на фоні ви�
сокої вірогідності виключно негативних
наслідків їхнього прояву, в окремих випадках
на зразок лавиноподібних неконтрольованих
процесів. Таким чином, складність задач, що
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нині виникли в аграрній сфері та потребують
негайного вирішення, в умовах обмежених ре�
сурсів та високого рівня економічної турбулен�
тності, спонукає нас до пошуку потенціальних
можливостей державного регулювання еконо�
міки як основного інструмента реалізації інте�
ресів соціуму, в основі яких, як вважаємо, зна�
ходяться процеси забезпечення умов якісно
нового та стійкого рівня розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами державного регулювання еко�
номіки займалися В.І. Авдійський [1], Т.К. Бек�
жанова [2], О.О. Бренделева [3], В.В. Криворо�
тов [4], Ю.В. Латов [5], В.Л. Тамбовцев [6] та
ін. Саме цими авторами було висловлено бага�
то глибоких та корисних думок, у т. ч. щодо ме�
ханізмів протидії неспостережуваній еко�
номіці. Разом з тим, будь�які теоретико�мето�
дологічні положення повинні неминуче до�
повнюватися та / або коректуватися сучасною
науковою думкою на основі аналізі життєвого
досвіду.
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У теперішній час заслуговують на особливу
увагу неспостережувані процеси аграрної сфе�
ри, оскільки вони вимагають нестандартних
методичних підходів та рішень. Слід відзначи�
ти, що проблеми неспостережуваних економі�
чних процесів в аграрній сфері, як правило, не
хвилювали вітчизняних економістів ХХ ст.
Саме життя не давало підстав до їх постанов�
ки. Нині ж, у час швидкого розвитку ринкових
відносин, реформування аграрного сектору та
інтеграційних процесів ситуація кардинально
змінилася. Підвищена активність суб'єктів гос�
подарювання сприяла посиленню впливу не�
спостережуваних процесів на економіку. Вва�
жаємо, що збагачення життя соціуму вимагає і
розвитку економічної науки. Саме тому ак�
туальною задачею стає розробка, нефантастич�
них, а реально працюючих методів та інстру�
ментів державного регулювання економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити основні тенденції та перспекти�

ви розвитку державного регулювання аграрної
сфери України в умовах зростаючого впливу
неспостережуваних економічних процесів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У зв'язку із тим, що Вінниччина є аграрним

регіоном, то саме аграрна сфера найбільше ха�
рактеризується масштабністю та різнорідністю
прояву прихованих процесів, які, по суті, вис�
тупають гальмівною силою суспільного розвит�
ку. Доказом цього, до речі, опосередковано
може свідчити, як наявність відповідних нор�
мативно�правових документів, так і заходи, які
вживає влада у боротьбі із неспостережувани�
ми економічними процесами. Наприклад,
18.05.2016 р. у Вінницькій ОДА (лист Вінниць�
кої ОДА від 23.05.2016 р. № 01.01�55/3266)
відбулась нарада щодо проблемних питань не�
законного використання на території Віннич�
чини сільськогосподарської землі державної
власності (у т. ч. земель запасу та резервного
фонду), непереоформлених (невитребуваних)
земельних паїв тощо. Інший типовий приклад,
що підтверджує тривожний характер функці�
онування аграрного сектору економіки Віннич�
чини: розпорядження Головного управління
ДФС України від 13.06.2016 р. № 195�р щодо
проведення операції "Урожай — 2016", яка
мала на меті збільшення бюджетних надход�
жень за рахунок виявлення агентів ринку, котрі
порушують податкове законодавство в аг�
рарній сфері. Таким чином, як бачимо, саме
приховані економічні процеси можуть виступа�
ти одним із основних факторів загострення су�

часних соціально�економічних проблем на
сільських територіях.

Цілком логічно виглядає те, що органи вла�
ди щороку проводять моніторинг щодо обсягів
реалізації сільськогосподарської продукції
(довідка: лише у 2015 р. сільськогосподарськи�
ми товаровиробниками Вінницької області
було задекларовано до перерахування на спе�
ціальні рахунки ПДВ на суму близько 2510,8 млн
грн.), кількості працюючих та задіяних в агро�
промисловому комплексі (довідка: у 2015 р. в
агропромисловому комплексі Вінниччини пра�
цювало майже 37,7 тис. чол.), законності та
відповідності використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення (довідка:
площа сільськогосподарських угідь Вінниччи�
ни займає понад 1200 тис. га). Безперечно, що
влада намагається встановлювати потенційні
ризики в діяльності суб'єктів господарювання
аграрної сфери стосовно невідповідності об�
сягів вироблення та / або реалізації продукції
кількості працюючим, наявним площам сіль�
ськогосподарської землі, обсягам сплати по�
датків та ін.

І хоча влада, як ми бачимо, постійно оголо�
шує "хрестові походи проти тіньової економі�
ки", проте, нині можна впевнено констатувати,
що питанням визначення сутності основних
протиріч між бізнесом та владою, що врешті�
решт і визначає "долю" ринкової економіки в
Україні, не приділяється достатня увага. Більше
того, систематична ідентифікація збитків від
неспостережуваних економічних процесів не
проводиться, по причині відсутності відповід�
них методик. Ті ж методики, що на сьогодні
діють в Україні, наприклад затверджені нака�
зом Мінекономіки від 18.02.2009 р. № 123 "Про
затвердження Методичних рекомендацій роз�
рахунку рівня тіньової економіки" [7] базують�
ся на відносних інтегральних показниках.

А із цього випливає, що влада, як правило,
визначає загальні тенденцій тіньової економіки,
напрями покращення бізнес�клімату в країні
тощо. Натомість всі ці заходи, на жаль, не оріє�
нтовані безпосередньо на кардинальні зміни в
процесах щодо регулювання неспостережуваної
економіки, а лише направлені на вирішення її ок�
ремих проявів — мінімізація податків, політиза�
ція економіки, рентоорієнтована поведінка та ін.
Подібний підхід є вичерпним, оскільки він не�
здатний протидіяти виникненню неконтрольо�
ваному розвитку ситуації в економіці, а являє
собою своєрідну адміністративну "підпору".

Переконані, що такий підхід, по суті, слу�
гує "трампліном" максимізації вартості для
тіньових агентів ринку, оскільки, трансформує
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їх "енергію" в фінансові ресурси. Отож, все це
змушує нас шукати шляхи вирішення складної
проблеми, що обумовлена необхідністю вико�
ристання прихованих економічних процесів у
напрямі соціальної спрямованості.

На нашу думку, нерідко швидкоплинність та
масштабність неспостережуваних процесів
обумовлена, значною мірою, недосконалістю
проведення реформування аграрної сфери.
Практика свідчить, що неможливо створити
якісні перетворення, до поки для цього не буде
створено відповідних умов. Так, наприклад,
"дроблення" земельних ділянок свого часу, в
результаті реформування аграрної сфери, ви�
ступило нині фактором виникнення дефор�
мацій в аграрній економіці.

Усесторонній аналіз напрямків та масштабів
використання земель запасу і резервного фон�
ду по Вінницькій області показав (табл. 1, 2), на�
явність значних обсягів сільськогосподарської
землі, що не використовується, а це 17230,1 га.

Слід відзначити також і те, що дані таблиці
1, 2 не враховують обсяги земель за невитребу�

ваними сертифікатами та державними актами
(паями). Між тим, у 2016 р. по Вінницькій об�
ласті площа таких ділянок складала майже 10
тис. га. Тому, підійшовши критично до деяких
аспектів реформування, вважаємо, що дер�
жавні органи влади повинні в обов'язковому
порядку залучати місцеву владу (сільські та
селищні ради) до проведення систематичної
інвентаризації земель сільськогосподарського
призначення.

Безумовно, що наявність значних обсягів
невитрибуваних земельних ділянок "приманює"
суб'єктів господарювання, які бажають прово�
дити приховані операції. Отож, як бачимо про�
цеси реформування аграрної сфери мають до�
сить багато питань суперечливого характеру.

Зі сказаного випливає, що розвиток ринко�
вої економіки висуває перед владою якісно нові
задачі щодо контролю за діяльністю сучасних
агентів ринку. Наслідки ж реформування, по
суті, виступають своєрідним орієнтиром основ�
них напрямків удосконалення державного ре�
гулювання аграрної сфери економіки.
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 6518,0 4573,3 10,8 1740,9 992,9 203,8 3,1 

 5101,9 1529,7 17,7 3247,8 534,0 324,4 6,4 
 4552,4 2753,9 64,7 1576,2 1163,8 222,3 4,9 

 6112,2 3156,3 11,0 2686,9 878,0 269,0 4,4 
 7224,9 4890,7 19,0 1864,7 774,3 469,5 6,5 

 4968,8 4017,0 10,4 858,7 739,2 93,1 1,9 
 6743,3 4824,6 21,3 1873,7 1240,2 45,0 0,7 

 3753,7 2938,7 15,4 303,5 660,7 511,5 13,6 
-  6147,5 4907,8 28,2 711,2 961,1 528,5 8,6 

-  3025,8 1657,9 9,6 798,3 849,0 569,6 18,8 
 4170,6 977,0 12,6 2007,4 981,0 1186,2 28,4 

 4730,0 2754,0 25,3 1713,2 1010,5 262,8 5,6 
 3015,6 1528,6 31,8 1278,7 913,3 208,3 6,9 

 5560,7 1295,4 13,0 3938,3 829,0 327,0 5,9 
 6371,3 5234,9 17,9 973,3 1136,7 163,1 2,6 
 3621,0 1605,5 8,7 1925,3 781,6 90,2 2,5 

 4586,6 3000,2 9,3 1563,3 953,6 23,1 0,5 
 3652,1 2243,8 36,5 1318,8 1053,5 89,5 2,5 

 3599,1 1931,0 93,6 1509,6 935,5 158,5 4,4 
 5968,2 3430,3 10,1 2177,6 960,7 360,3 6,0 

 1689,4 933,0 23,3 586,3 1194,3 170,1 10,1 
 3977,0 1968,6 28,3 1649,1 904,2 359,3 9,0 
 5759,1 3979,3 10,0 1341,2 684,6 438,6 7,6 

 4081,0 2745,0 17,9 596,0 1234,0 740,0 18,1 
.  161,0 98,5 30,0 346,5 32,5 20,2 

 131210,9 81242,3 23,4 41181,3 900,9 8787,3 6,7 

Таблиця 1. Інформація щодо використання земель запасу
по Вінницькій області станом на 2016 р.*

Примітка: * — станом на 01.04.2016 р.
Джерело: власні дослідження.
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Безумовно, що реформування аграрної
сфери — це процес більш�менш досить трива�
лий в історичному плані, який передбачає по�
слідовну роботу, але водночас він не може
відбуватися десятиліттями. Оскільки в сучасній
економіці набуває надзвичайної важливості
критерій — швидкості змін.

Отож, як свідчить історична практика, ігно�
рування та неврахування фактору швидкості
проведення реформ призводить не лише до
гальмування процесу соціально�економічного
розвитку, а й може навіть сприяти виникненню
дисфункціональних явищ в економіці, таких як
неспостережувані процеси. Парадокс, але саме
інститути державного регулювання економіки,
по суті, заклали основи до виникнення склад�
нощів та проблем аграрної сфери, все те, з чим
нині йде активна боротьба, зародилось у ре�
зультаті реформування.

Форсоване реформування аграрного секто�
ру економіки завдало серйозних збитків свідо�
мості соціуму, продемонструвало колосальний
розрив між теорією та практикою.

Очевидно, що для забезпечення дієвого дер�
жавного регулювання аграрної сфери еконо�
міки потрібні нові підходи та методи управлін�
ня. Відсутність ж чітких пріоритетів у діяль�
ності органів влади, за умови використання за�
старілих способів управління, затримує розви�
ток економічної та соціальної сфери. Еко�
номічні інструменти все частіше підміняються
популярними, але безвідповідальним адмініст�
руванням та / або політичним фактором.

Можливо, реформи аграрної сфери і були
наповнені реальним змістом, але ступінь їх
зрілості та характер проведення викликає насто�
рогу. Необхідно відзначити, що розмитість про�
ведення реформуванні яскраво проглядається
навіть при аналізі діяльності державних органі�
зацій. Безумовно, що у нас є чимало негативних
прикладів; як вважаємо, буде достатнім розгля�
нути установи, які належать до сфери управлі�
ння Національної академії аграрних наук Украї�
ни, і де проглядалися виникнення деформацій
під час забезпечення контролю за сплатою по�
датків та використанням землі державними суб�

Таблиця 2. Інформація щодо використання земель резервного фонду
по Вінницькій області станом на 2016 р.*

Примітка: * — станом на 01.04.2016 р.
Джерело: власні дослідження.
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 5441,7 3798,3 31,2 1255,4 440,4 388,0 7,1 
 9875,2 3977,2 39,4 5231,7 1257,7 666,3 6,7 

 2490,7 1570,3 31,6 900,9 653,7 19,5 0,8 
 7096,5 5352,8 10,6 1648,5 1076,1 95,2 1,3 

 5349,7 2639,2 17,7 1922,5 500,0 788,0 14,7
 5266,9 2887,4 53,5 2216,9 1191,4 162,6 3,1 

 4979,4 3026,1 11,0 1765,5 863,0 187,8 3,8 
 7327,0 4805,9 18,0 1977,8 927,4 543,3 7,4 

 3899,5 3058,7 10,6 762,4 724,0 78,4 2,0 
 8506,7 5703,6 21,3 2753,3 1375,3 49,8 0,6 

 3543,0 2558,3 15,3 683,1 751,6 301,6 8,5 
-  5056,5 3457,5 28,2 1278,8 994,5 320,2 6,3 

-  4335,0 1977,6 10,0 1262,2 831,0 1095,2 25,3
 2881,8 650,5 12,6 1855,8 1061,0 375,5 13,0

 5475,7 2756,8 25,4 2163,8 1127,0 555,1 10,1
 3450,6 1959,7 31,8 1120,0 976,9 370,9 10,7 

 5757,8 1416,4 12,8 4185,9 864,0 155,5 2,7 
 5759,2 4794,1 20,2 867,0 1238,0 98,1 1,7 
 2290,0 1147,5 8,7 910,6 611,6 231,9 10,1

 5780,6 5362,0 9,3 414,3 1063,3 4,3 0,1 
 5086,2 1940,5 36,5 3059,9 996,1 85,8 1,7 

 5177,6 3521,2 94,1 1431,8 940,9 224,6 4,3 
 8947,0 6767,6 10,7 2069,7 832,9 109,7 1,2 

 2868,2 1728,0 23,3 971,2 1128,7 169,0 5,9 
 3421,7 1415,5 28,3 1244,5 1182,4 761,7 22,3
 7133,4 4484,7 10,0 2458,6 645,3 190,1 2,7 

 4593,6 3282,0 15,7 962,7 1220,0 348,9 7,6 
.  228,1 130,3 32,0 500,0 65,8 28,9

 142019,3 86169,7 22,8 47406,8 976,7 8442,8 5,9 
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'єктами господарювання, що здійснюють науко�
во�дослідницьку діяльність (наприклад, лист
Міністерства аграрної політики та продоволь�
ства України від 31.05.2016 р. № 37�18�1�6/7937
щодо сплати земельного податку науково�дос�
лідними установами Національної академії аг�
рарних наук України, що перебувають на тери�
торії Вінниччини), що стосуються розпоряджан�
ня земельними ділянками, по яким або не про�
ведена нормативно�грошова оцінка, або спосте�
рігається звільнення від сплати земельного по�
датку (в окремих випадках можна відзначити і
заборгованість щодо його сплати до бюджету).
Таким чином, очевидно, що без усунення дефор�
мацій та негативних явищ у системі державного
регулювання, досягнути ефективного функціо�
нування аграрної сфери не представляється
можливим. Варто відзначити, що головною за�
вадою на цьому шляху виступає відсутність на�
лежної системи контролю за неспостережува�
ними економічними процесами.

Особливо яскраво стагнація державного
регулювання аграрного сектору проглядаєть�
ся під час аналізу діяльності підприємств, які
займаються вирощуванням зернових та техні�
чних культур. Переходячи від загальних тезисів
до конкретних проблем, хотілося б на конкрет�
ному прикладі продемонструвати, як можуть
проявлятися неспостережувані процеси в
аграрній сфері. Так, ТОВ "Селищанське"
(ЄДРПОУ 03734760), було зареєстроване у с.
Селище Тиврівського району Вінницької об�
ласті. Основний вид діяльності — вирощуван�
ня зернових, бобових та олійних культур. Не�
обхідно відзначити, що починаючи з 2009 р. цей
агент ринку перебуває на спеціальному режимі
оподаткування. Іншими словами: відповідно до
вимог ст. 209 Податкового кодексу України [8]
користується пільгами з оподаткування у ви�
гляді несплати до бюджету сум ПДВ з реалі�
зації власно вирощеної сільськогосподарської
продукції. У той час як суми ПДВ від реалізації
продукції невласного виробництва, відповідно
до вимог чинного законодавства повинна зара�
ховуватися до державного бюджету. У 2015 р.
цей суб'єкт господарювання задекларував у
наявності земельні ділянки території Вінниць�
кої області близько 1785 га (на території
Вінницького району — 155 га та на території
Тиврівського району — 1630 га).

Цікаво відзначити, що відповідно до наяв�
них даних, підприємством ТОВ "Селищанське"
у 2015 р. було засіяно 1709 га, у т.ч. 527 га —
пшениця; 440 га — ріпак; 284 га — соняшник;
374 га — соя; 84 га — ячмінь. Отож, провівши
елементарне зіставлення даних, враховуючи

урожайність верхньої межі середнього збору
сільськогосподарських культур по Вінницькій
області, можемо встановити приблизний вало�
вий збір зернових та технічних культур, яке
здійснило ТОВ "Селищанське" у 2015 р.:

1) пшениця — 527 га х 6 т = 3162 т;
2) ріпак — 440 га х 2,5 т = 1100 т;
3) соняшник — 284 га х 3,5 т = 994 т;
4) соя — 374 га х 2,5 т = 935 т;
5) ячмінь — 84 га х 4 т = 336 т.
Проаналізувавши документацію ТОВ "Сели�

щанське" можна відзначити, що у 2015 р цей
суб'єкт господарювання реалізував: 1) пшеницю
— 4254,38 т, сума ПДВ 2268,4 тис. грн., що в по�
над 1,5 рази перевищує можливий обсяг зібра�
ного врожаю; 2) ячмінь — 595 т, сума ПДВ 299,8
тис. грн., що близько в 1,5 рази перевищує мож�
ливий обсяг зібраного врожаю; 3) соняшник —
2131 т, сума ПДВ близько 299,8 тис грн. — в 2
рази перевищує можливий обсяг зібраного вро�
жаю; 4) соя — 1184 т, сума ПДВ 1616,3 тис. грн. у
межах похибки можливого обсягу зібраного
врожаю; 5) ріпак — 2085 т, сума ПДВ 3113,5 тис.
грн. — у 2 рази перевищує можливий обсяг
зібраного врожаю. Таким чином, за 2015 р. у
підприємства спостерігався 2�х кратне зростан�
ня обсягу продажу зернових та / або технічних
культур при незмінній кількості посівної площі.
Отже, у діях службових осіб ТОВ "Селищансь�
ке" проглядалися ознаки заволодіння грошови�
ми коштами у вигляді ПДВ на загальну суму по�
над 2 млн грн. Небезпідставно і в діях представ�
ників органів влади, які повинні здійснювати
контроль за правомірністю нарахування та спла�
тою суб'єктами господарювання податків та
зборів вбачалися окремі ознаки кримінального
правопорушення за ст. 364 ККУ [9] (ЄДРД №
42016020000000257). Безперечно, що будь�яка
особа вважається невинуватою, допоки її вину
не буде доведено судом. Разом з тим, евристич�
ний аналіз свідчить, що довести подібні еко�
номічні порушення у вітчизняній аграрній сфері
надзвичайно складно в силу лібералізації зако�
нодавства. Отож, не можна не бачити того, що
відсутність чіткої залежності обсягу сільсько�
господарської продукції від площі землі, яка
знаходиться в обробітку сучасних підприємств
є наслідком "успіхів" державного регулювання
в умовах ринку.

Безспірно, що за окремими напрямам влада
демонструє значні абсолютні прирости. Наприк�
лад, у 2015—2016 рр. на Вінниччині спостеріга�
лося збільшення доходів до бюджетів різних
рівнів (індикативні показники виконання бю�
джету, як правило, забезпечувалися на належ�
ному рівні), але в умовах наявних здобутків така
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"реклама успіху", по суті, приховує у собі і про�
вали економічного регулювання. Оскільки, умо�
ви для забезпечення чіткого контролю за діяль�
ністю агентів ринку не створені. Так, станом на
01.01.2016 р. у Вінницької області було зареєст�
ровано 56281 підприємець (платники загальної
системи оподаткування), між тим станом на
01.06.2016 р. до органів влади було подано 28791
декларація про майновий стан та доходи за 2015
р., тобто лише 51 %. При цьому занепокоєння,
на нашу думку, обумовлює та обставина, що із
загальної кількості декларацій про майновий
стан і доходи за 2015 р. (28791 од.) з нульовими
показниками було подано 25903 декларацій, тоб�
то 90 %. Отож, радіти немає чому — це невдачі
роботи органів влади.

На відміну від влади, яка володіє достатнім
обсягом та повнотою інформації щодо соціаль�
но�економічної ситуації в суспільстві, більша
частина соціуму, на жаль, не знає реальний стан
справ в економіці. Неповна ж публічна інфор�
мація створює умови для помилкової оцінки
економічної ситуації, а також перешкоджає
повноцінно оцінити реальні економічні проце�
си, що відбуваються на конкретній території.
Простий приклад: станом на 01.06.2016 р. за�
гальна сума податкового боргу по Вінницькій
області до зведеного бюджету складала 522,6
млн грн., що на 0,53 млн грн. або 0,1 % менше у
порівнянні з 01.05.2016 р. У пересічного обива�
теля може скластися враження, що ситуація
щодо ліквідації податкового боргу може кар�
динально змінитися на краще в найближчі роки.
Проте, як нам здається, це не зовсім так! Якщо
ж вникнути в деталі формування боргу, то мож�
на помітити, що основна частина боргу (а це
більше 244 млн грн. ) сформована підприємства�
ми�банкрутами. При цьому, із 119 боржників
(станом на 01.06.2016 р.) процедура банкрутства
триває вже понад три роки по 64 підприєм�
ствам, а це, у свою чергу, свідчить про низьку
перспективність повернення боргу. Наявність
таких даних висуває перед нами ряд важливих
та складних задач щодо забезпечення функ�
ціонування системи ефективного контролю за
вітчизняними агентами ринку.

Очевидним є те, що соціум повинен мати мож�
ливість у повній мірі спостерігати за економічни�
ми дисфункціями, адже саме на цьому, і базують�
ся основні традиції демократичного розвитку. В
іншому випадку, ми можемо отримати передумо�
ви для виникнення корупційних діянь.

На нашу думку, потрібно негайно припини�
ти політику використання механізмів ринкової
саморегуляції. Ринок чітко демонструє нам те,
що без запровадження дієвих та жорстких

інструментів державного регулювання екстре�
не виправлення економічної ситуації в державі
не представляється можливим.

Задамося питанням, що слугувало причиною
подібних дисфункцій в діяльності суб'єктів гос�
подарювання: звичайна підприємницька невда�
ча, чи можливо свідома економічна поведінка
агентів ринку, за якою криються неспостережу�
вані економічні процеси? Не претендуючи жод�
ним чином на повну доказовість, хотілося б
відзначити свою, можливо і спірну думку, сто�
совно історичної ролі та впливу неспостережу�
ваної економіки на формування соціально�еко�
номічного розвитку нашої держави.

В умовах ринкової економіки, коли є поділ
соціуму на класи, ключовим інструментом в
реалізації прискореного економічного розвит�
ку є чітка та ефективна економічна політика
держави. Цілком очевидно, що без цього не
можливо досягнути не лише пришвидшення,
але й забезпечити стійкого зростання еконо�
міки. Проте, на все це державі потрібно значні
фінансові ресурси. Джерелом цих ресурсів, на
нашу думку, можуть виступити потенційні
можливості (резерви), що приховує у собі не�
спостережувана економіка. Переконані, що
протидія неспостережуваній економіці — це
стратегічний засіб щодо забезпечення соціаль�
ної справедливості шляхом перерозподілу ре�
сурсів. Тому подолання негативних наслідків
соціально�економічної диференціації в соціумі
можливо лише шляхом запровадження прямо�
го та безпосереднього контролю за діяльністю
суб'єктів господарювання з метою недопущен�
ня неспостережуваних операцій.

Проведення лібералізації та гуманізації за�
конодавства в умовах, коли в широких масш�
табах спостерігаються неспостережувані еко�
номічні процеси — це щось загадкове. Сьогод�
нішня практика свідчить, що недооцінювання
неспостеруваних процесів в умовах лояльного
законодавства відкриває безмежний простір
для свавілля агентів ринки під час сплати по�
датків та зборів. Неспостережувані процеси в
аграрній сфері — це не абстрактні поняття, а
реальні явища, а тому досягнути "зрілості"
форм ринкової власності неможливо без ство�
рення раціональної та оптимальної системи
державного регулювання.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки проведеного дослід�

ження деяких аспектів державного регулюван�
ня аграрної сфери в умовах неспостережува�
них економічних процесів, можна зробити такі
висновки:
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1. Неспостережувані економічні процеси в

аграрній сфері приховують у собі значні резер�
ви щодо збільшення та розширення джерел
надходження до бюджетів різних рівнів.

2. Система заходів, що вживають органи
влади під час боротьби з прихованими еконо�
мічними процесами, більше схожа на відволі�
кання уваги соціуму від гострих соціально�еко�
номічних конфліктів, аніж на кроки влади,
котрі здатні послабити та / або ліквідувати не�
гативні явища обумовлені неспостережуваною
діяльністю агентів ринку.

3. Зменшення та / або ліквідація неспосте�
режуваних економічних процесів можлива
лише при умові тільки тоді, коли агент ринку
нестиме суттєву економічну збитковість за їх
проведення.

4. До факторів, сприяючих виникненню дефор�
мацій в економіці можна віднести дерегулювання
економіки аграрної сфери. Тому значну небезпе�
ку представляє собою процес інфільтрації ідей
лібералізації та гуманізації в регулюванні. Пере�
конані, що лише застосування багатомодального
та ризик�орієнтованого підходів у системі держав�
ного регулювання економіки може створити умо�
ви до поступального руху вперед.
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ВСТУП
Упродовж останніх років Україна незмінно

зміцнює свої позицій на світовому агропродо�
вольчому ринку як виробник сільськогосподарсь�
кої продукції. Не дивлячись на несприятливі
фінансово�економічні та політичні умови в 2014
р., аграрному сектору вдалось зібрати рекордний
урожай зернових та зернобобових культур і на�
ростити обсяги експорту. Зокрема в 2014 р. Ук�
раїна зайняла сьоме місце з виробництва пшениці
у світі [8] (у 2012 р. Україна посідала 10 місце),
п'яте з виробництва кукурудзи та третє по ячме�
ню. Найбільшими за останні 23 роки стали фізичні
обсяги та валовий дохід від експорту соняшни�
кової олії. В цілому, частка агропромислового
комплексу в структурі загального обсягу експор�
ту України в 2014 р. зросла до 27%, випередивши
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продукцію металургії (21,6%), яка завжди була
лідером зовнішньої торгівлі.

Однак, не дивлячись на позитивні зрушен�
ня, експортна орієнтація зосереджена на вузь�
кому продуктовому сегменті, а загальна про�
дуктивність виробництва не дозволяє говори�
ти про серйозну структурну перебудову. Про�
блеми, з якими зіштовхуються експортоорієн�
товані виробники можуть гальмувати не тільки
темпи зростання експорту але й загрожують
скороченням валютних надходження, що ста�
новить небезпеку для зовнішньоторговельно�
го балансу країни. Саме тому дослідження
та вирішення проблем, які нині постали перед
агротрейдерами та агровиробниками, є акту�
альним завданням як для держави, так і для га�
лузевих асоціацій та громадськості в цілому.
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АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність розвитку агробізнесу в кон�
тексті нарощування експортного потенціалу
зумовила значну кількість наукових дос�
ліджень в цьому напрямі. Зокрема чинники
розвитку аграрного підприємництва вивчали
О. Кундицький [4], Ю. Лупенко [5], П. Саблук,
О. Шубравська [6] і ін. І. Бураківський [1],
С. Кваша і В. Власов [3] займалися питаннями
стимулювання бізнесу та розвитку експортно�
го потенціалу, зокрема, в контексті асоціації
України з Європейським Союзом. О. Яценко [7]
досліджувала зовнішні та внутрішні чинники
виходу вітчизняних агровиробників на ринки
країн Перської затоки. Однак досі не було
здійснено комплексного апостеріорного ана�
лізу середовища агробізнесу, орієнтованого на
зовнішні ринки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення маркетин�

гового макро� та мікросередовища експортоо�
рієнтованих виробників сільськогосподарської
продукції та визначення ключових проблем
українських виробників та експортерів аграр�
ної продукції методом експертного опитуван�
ня. Предметом цього дослідження є система
організаційно�економічних відносин щодо ви�
робництва та експорту продукції аграрного
сектору.

У ході дослідження були сформовані на�
ступні завдання: з'ясувати перелік актуальних
проблем, які гальмують нарощування темпів
виробництва та експорту товарів аграрного
сектору; намітити найбільш ефективні шляхи
(механізми) їх запобігання та вирішення; оці�
нити ефективність впливу регуляторної політи�
ки на агроекспорт, а також виявити рівень
сприяння держави виробникам�експортерам.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті моніторингу аналітичних ма�

теріалів, новин, коментарів, а також інтерв'ю з
експертами�аналітиками ДП "Держзовнішін�
форм", "Украгроконсалт" та "АПК�інформ"

нами було сформовано ряд наступних пробле�
ми у сфері виробництва та експорту продукції
товарів аграрного сектора, які було покладено
в основу гіпотези цього дослідження: дефіцит
фінансових ресурсів (як програм розвитку, так
і оборотного капіталу); нестабільність регуля�
торної політики (податки, мита, законодав�
ство); обмеженість потужностей інфраструк�
тури; високий рівень конкуренції на світових
ринках, недосконалість маркетингового комп�
лексу; значний вплив негативних макроеконо�
мічних факторів; недостатній рівень державної
підтримки агроекспорту.

Першоджерелом даних про проблеми та
перепони будь�якого сектору економіки є
бізнес, тобто безпосередньо компанії, які є опе�
раторами на ринку. На основі гіпотези, цілей
та завдань нами була сформована анкета досл�
ідження, розрахована на 20�хвилинне інтерв'ю.
Домінантними були прямі закриті запитання
анкети. Відкриті запитання використовувались
для: перевірки відповідей респондентів; визна�
чення самопозиціонування підприємств, в яких
працюють респонденти тощо. До репрезента�
тивної вибірки увійшли великі (агрохолдинги)
та середні компанії, а також агротрейдери,
адже за обсягами експорту саме на їх долю
припадає біля 80% експортних поставок.

Експертами виступали фінансові директо�
ри та їх заступники, керівники відділів зовніш�
ньоекономічної діяльності та аналітики. Таким
чином, більше половини опитаних — представ�
ники багатопрофільних агрохолдингів, 17%
респондентів представляють великі трейдин�
гові компанії, 1/3 експертів — представники
агробізнесу середнього рівня. На нашу думку,
це цілком відповідає структурі експорту то�
варів агарного сектора.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі обробки результатів опитування

нами було виділено три блоки ендогенних фак�
торів, які, на думку експертів, перешкоджають
інтенсивному розвитку експортоорієнтовано�
го виробництва (табл. 1). Зокрема першочерго�
вою проблемою експерти вважають недоско�
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Таблиця 1. Ендогенні фактори



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2016

17

налість нормативно�правової бази, що наразі
регулює виробництво і експорт сільськогоспо�
дарської продукції. З нею безпосередньо пов'я�
заний фактор надмірного оподаткування опе�
раторів ринку.

Головним ризиком у сфері державного ре�
гулювання 2/3 респондентів назвали корупцію
(рис. 1). На думку експертів, головною вадою
податкової системи України є навіть не високі
ставки податків, а саме корупція в податковій
та митних органах. Друге місце в сфері держав�
ного регулювання посідає проблема нестабіль�
ності податкового законодавства — 60% екс�
пертів вважають цей ризик ключовим у веденні
експортоорієнтованого агробізнесу.

Разом з тим, лише половина опитаного топ�
менеджменту великих та середніх компаній
вважає податки у аграрній сфері зависокими.
Вочевидь, тут відіграє роль наявність спроще�
ної системи оподаткування та спеціального ре�
жиму відшкодування ПДВ при здійсненні екс�
портних операцій. Крім того, лише 27% екс�
пертів стурбовані можливим скасуванням ви�
щенаведених податкових пільг. Зауважимо, що
найбільш резонансна у політичній площині про�
блема скасування спецрежиму ПДВ для агра�

ріїв для самих виробників опинилася на остан�
ньому місці — тільки 6,7% респондентів вважа�
ють ризик скасування спецрежиму ПДВ таким,
що суттєво загрожує бізнесу.

На перший погляд, українські агровиробни�
ки та експортери не вважають підтримку дер�
жави дієвою в процесі виходу на зовнішні рин�
ки. Такий висновок можна зробити, виходячи
з того, що тільки 7% опитаних вказали держав�
ну підтримку як фактор, що впливає на конку�
рентоспроможність їх продукції на зовнішніх
ринках. Разом з тим, відсутність ефективних
державних механізмів підтримки, на думку 57%
опитаних, обмежує конкурентоспроможність
продукції АПК за кордоном. На нашу думку,
відповідаючи на перше запитання, респонден�
ти керувалися фактом відсутності підтримки з
боку держави. А у другому випадку експерти в
переважній більшості зазначили, що пов'язу�
ють процес активізації експортоорієнтованої
діяльності із сучасними механізмами держав�
ної підтримки в аграрній сфері.

Досить неефективною є робота держави,
щодо лобіювання національних інтересів че�
рез відділи з економічних питань при посоль�
ствах України в іноземних країнах. Зокрема

Рис. 2. Основні джерела фінансування розвитку
експортоорієнтованого виробництва

Рис. 1. Ризики пов'язані із державним регулюванням
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73% опитаних не зверталися туди в процесі
виходу на зовнішні ринки, а 16% навіть не зна�
ють про їх існування [2]. Друге місце в рейтин�
гу ендогенних факторів посідає проблема не�
стачі оборотного капіталу та висока вартість
кредитних ресурсів. Таким чином, можна зро�
бити висновок, що вагомим комплексним фак�
тором після держрегулювання є дефіцит
фінансових ресурсів.

Головним джерелом фінансування експор�
тоорієнтованого виробництва спеціалісти вже
традиційно вважають власні коштів та бан�
ківські кредити (рис. 2). Цікавим при здійсненні
аналізу виявляється той факт, що 63% експертів
джерелом додаткового фінансування вважа�
ють залучення іноземних інвестицій, а у вихід
на ринки публічного капіталу вірять лише 13%.
Це може означати, що, по�перше, агроекспор�
тери віддають перевагу прямим іноземним інве�
стиціям в капітал українських компаній — тоб�
то продаж частки бізнесу стратегічним інвес�
торам. І по�друге, більшість українських аг�
раріїв, наразі, не готові продовжити тренд
2006—2012 рр. по залученню коштів на ринках
публічного капіталу — тобто, скоріше за все,
не готові стати публічними компаніями. Необ�
хідно зазначити, що в фінансову підтримку дер�
жави агробізнес не вірить — тільки 7% опита�
них вважають реальними програми державної
підтримки (зокрема й гарантії державного ек�
спортно�імпортного агентства).

Третім блоком факторів є висока вартість
необхідних для сільгоспвиробництва основних
засобів, добрив, пального тощо (№5 у рейтин�
гу) і девальвація національної валюти (№6 у
рейтингу), що є причиною несвоєчасного онов�

лення технологій та збільшення частки змінних
витрат в структурі собівартості продукції. Дер�
жавне регулювання цін на окремі види сільсько�
господарської продукції не дуже обходить ек�
спортерів, що і не дивно. Наразі держава май�
же не регулює експортні ціни, а лише контро�
лює їх відповідність ринку в процесі трансфер�
тного ціноутворення.

Що стосується екзогенних чинників пов'я�
заних із зовнішніми ринками (табл. 2), то пер�
шочерговими для виробників�експортерів є
проблеми валютних ризиків, а також труднощі
пов'язані із кон'юнктурою світового агропро�
довольчого ринку — посилення конкуренції та
волатильність цін. Незважаючи на певні конку�
рентні переваги (географічне положення, деше�
ва робоча сила, родючі грунти), українським
аграріям важко конкурувати із високотехноло�
гічними західними конкурентами.

Необхідно відмітити, що українські аграрії
вірять у свій експортний потенціал. 64% екс�
пертів вважають, що стабілізація та зростання
в аграрній сфері можливі саме за рахунок роз�
витку експортоорієнтованого виробництва
(рис. 3). Ще 23% вважають, що однаково важ�
ливим є як експортний, так і внутрішній ринок.
І тільки 7% бачать розвиток агросектору вик�
лючно в межах України.

Найбільш перспективним експерти, перш за
все, вважають виробництво зернових та олій�
них, що є традиційною картиною сьогодення
(рис. 4). На 3�му місці — м'ясна та молочна про�
дукція — 23%. Такий підхід демонструє одну з
основних проблем аграрного сектора — спе�
ціалізація на світовому ринку на товарах з низь�
кою доданою вартістю.

   
  1

 2
      3 

  4

Таблиця 2. Екзогенні фактори

Рис. 3. Перспектива розвитку експортоорієнтованого
виробництва
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Щодо потенційних ринків збуту, то рес�
пондентам було поставлено відкрите запитан�
ня. Переважна більшість експертів визначила
перспективними ринки Євросоюзу (51%), Ки�
таю (43%), Близького Сходу (зокрема Сауді�
вську Аравію, Єгипет, Пакистан, Іран — 33%
відповідей). Згадувалися також Туреччина,
Корея, Індія та Північна Африка. Однак щодо
прогнозів активізації зовнішньоторговельних
відносин з Євросоюзом з огляду на підписан�
ня Угоди про зону вільної торгівлі, експерти
були досить обережні — лише 20% однознач�
но позитивно оцінили її вплив на розширення
ринків збуту для українського аграрного сек�
тора і 33% — скоріше позитивно. Не дивлячись
на те, що це більше половини опитаних, відчу�
вається насторога та невпевненість. Таку си�
туацію можна пояснити великою кількістю
виробників�експортерів, яким ще важко пере�
орієнтуватися на ринок ЄС. Крім того, 47%
вважають, що угода з ЄС не сприятиме
збільшенню обсягів їх експорту. Вочевидь,
мова йде про значну кількість технічних
бар'єрів для сільськогосподарської продукції
та високий рівень конкуренції. Головними
проблемами при виході на ринки Азії експер�
ти також вважають технічні перепони, а також

недостатність інформації та інформаційно�
торговельних майданчиків.

Конкурентоспроможність українських
продуктів на світовому ринку, на думку пере�
важної частини експертів (57%), в першу чер�
гу, визначає їх якість (рис. 5). Наступним фак�
тором є відповідна маркетингова політика
(47% відповідей). Технологія виробництва, пе�
реробки і зберігання продукції замикає топ�3
позицій, що впливають на конкурентоспро�
можність. Цікаво, що сертифікація та стандар�
тизація, яка так турбує вітчизняний агробізнес
на ринках Європи та Азії, опинилася н 4�му
місці — тільки 13% опитаних вважають її важ�
ливим фактором.

Головним обмежувальним фактором для
розвитку експорту продукції аграрного секто�
ра, на думку 73% експертів, є значні транс�
портні витрати (рис. 6). На перший погляд, це
викликає подив, оскільки вигідне географічне
розташування України повинно здешевлювати
транспортну складову. Але все пояснюється,
коли бачимо проблему №2 — недостатній роз�
виток транспортної інфраструктури України
(57% опитаних). Основними складовими транс�
портної проблеми є нестача зерновозів, високі
залізничні тарифи, непрозорі тарифи в портах

Рис. 5. Фактори, що визначають конкурентоспроможність продукції
на зовнішніх ринках

Рис. 4. Галузі, перспективні для розвитку
експортоорієнтованої діяльності
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тощо. Ще одним обмежувальним чинником є
відсутність ефективних державних механізмів
підтримки експортерів (57% експертів).

Блок проблем, пов'язаних із маркетинговою
політикою: просуванням, каналами збуту,
ціною, повинен вирішуватися на рівні підприє�
мства, самостійно або на умовах аутсорсингу,
залучаючи відповідні консалтингові та марке�
тингові агенції. Державна ж підтримка повин�
на здійснюватися комплексно та бути направ�
лена не тільки на покращення ринкової інфра�
структури, але й на створення фінансових
інструментів та механізмів стимулювання, пра�
вової та дипломатичної підтримки тощо. Адже
наступним фактором виступає протекціоні�
стська політика держав�імпортерів, а узгод�
ження торговельних бар'єрів є безпосередньо
функцією держави. В тому числі і технічних
бар'єрів, що є ще одним вагомим обмежуваль�
ним фактором для українського агроекспорту.
На конкретне питання про те, яка ж саме під�
тримка від держави була б найбільш бажаною,
експерти в переважній більшості акцентують на
пільговому оподаткуванні, фінансовій підтрим�

ці та вдосконаленні нормативно�правової бази
(рис. 7).

На низькому рівні оцінили експерти і робо�
ту структур громадянського суспільства, які
мають бути посередниками між державою та
бізнесом, а в цьому випадку між відповідними
державними інституціями та бізнесом, що пра�
цюють у напрямі підтримки агроекспортерів.
Так, на думку 73% експертів, галузеві бізнес�
асоціації не здійснюють дієву підтримку роз�
витку експортного виробництва в аграрному
секторі. І тільки 23% респондентів можуть
відзначити їх окремі дії, називаючи при цьому
Українську зернову Асоціацію, Українську
Асоціацію аграрного бізнесу та Американську
торговельну палату.

Досліджуючи макросередовище розвитку
експортоорієнтованої діяльності, доцільно та�
кож визначити основні тенденції та макропа�
раметри, притаманні стану національної еконо�
мічної системи в цілому. Згідно з доповіддю
СОТ з торговельної політики України, опублі�
кованій у березні 2016 р. [10], Українська еко�
номіка має ознаки затяжної рецесії, яка роз�

Рис. 6. Фактори, що обмежують
конкурентоспроможність української аграрної продукції

на зовнішніх ринках

Рис. 7. Види підтримки, яку експортоорієнтовані виробники
очікують від держави
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почалась у 2008 р. у зв'язку із розгортанням
глобальної фінансової кризи з певним еконо�
мічним пожвавленням протягом 2010—2011 рр.,
і посилюється в наші дні під впливом політич�
ної дестабілізації, подій в Криму та військово�
го конфлікту на Сході України. Головну роль в
економічній системі продовжує відігравати
держава, реформи якої ускладняються приват�
ними інтересами фінансово�промислових груп
та корупційною складовою. Це серйозно впли�
ває на погіршення бізнес — клімату, формує не�
прозорі інституційні структури, породжує
прийняття неправомірних судових рішень з ко�
мерційних суперечок тощо. В таблиці 3 наведе�
но основні макроекономічні показники еконо�
мічного розвитку України.

Не дивлячись на погіршення макроеконо�
мічного клімату, що не може не вливати на ви�
робників агропродовольчих товарів, прямі іно�
земні інвестиції в цей сектор відновили тенден�
цію до зростання, що говорить про зацікав�
леність з боку крупного іноземного капіталу.
Підтвердження цьому є оцінка бізнес�середо�
вища на основі індексу Світового банку "Doing
business", який підняв Україну з 140 місця в 2013 р.
до 112 у 2014 р. та на 96 у 2015 р. На думку світо�
вого банку [9], це зумовлено спрощення систе�
ми отримання дозволів на будівництво, проце�

дури реєстрації та отримання кредитів для
бізнесу. Однак, даний показник все ще зали�
шається найнижчим у регіоні, а найбільшу про�
блему для бізнесу складають процедури під�
ключення до систем енергопостачання, систе�
ма оподаткування та міжнародна торгівля. Ук�
раїнський клуб аграрного бізнесу склав свій
рейтинг "Doing agribusiness in Ukraine, 2016". На
рисунку 8 наведено головні перепони для ве�
дення бізнесу в аграрному секторі.

 Таким чином, на основі апостеріорного
аналізу бізнес�середовища ведення агробізне�
су та експертного оцінювання проблем
здійснення експортоорієнтованої діяльності за
допомогою PESTL підходу можна згрупувати
основні можливості та загрози здійснення ек�
спортоорієнтованої діяльності в аграрному
секторі (табл. 4).

ВИСНОВКИ
Таким чином, дослідження бізнес�середо�

вища експортоорієнтованих товаровиробників
сільськогосподарської продукції за допомогою
експертного методу та оцінка макроекономіч�
них умов дали можливість визначити ключові
проблеми українських виробників та експор�
терів аграрної продукції. До них відносяться:
недосконалість нормативно�правової бази, ви�

 2015 .  
2011 ., % 2011 2012 2013 2014 2015 

  ,  . 62,3 64,4 59,1 50,6 26,1 41,9 
  ,  . 80,4 86,3 81,2 56,7 28,1 35,0 

   ,  ., 7,2 8,2 4,5 0,8 3,1 43,1 
     0,7 0,7 0,8 0,6 1,0 142,9 

 , % 8,0 0,6 -0,3 12,1 49,9   6,2 . 

Таблиця 3. Макроекономічні показники розвитку України,
2010—2015 рр.

Джерело: сформовано автором.

Рис. 8. Рівень впливу негативних факторів на умови ведення
агробізнесу в Україні

Джерело: сформовано автором за даними [8].
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сокий рівень оподаткування, дефіцит фінансо�
вих ресурсів, валютні ризики та волатильність
цін на продукцію АПК на світових ринках. Го�
ловними обмежувальними фактори для інтен�
сифікації експортоорієнтованої діяльності є:
значні транспортні витрати, недостатній роз�
виток транспортної інфраструктури України,
відсутність державної підтримки як прямої, так
і опосередкованої, протекціонізм держав�
імпортерів, у тому числі технічні бар'єри.

Значна частина проблем та обмежувальних
факторів здійснюють негативний вплив внас�
лідок неефективного державного регулювання
та підтримки виробників�експортерів аграрної
продукції. Саме тому наступні дослідження
будуть направлені на вивчення існуючих та роз�
робку перспективних напрямків політики дер�
жавного регулювання, які повинні базуватися
на механізмах фінансової підтримки та пільго�
вого оподаткування, заходах покращення

Таблиця 4. PESTLEMаналіз середовища експортоорієнтованої діяльності
аграрного сектора України

Джерело: розроблено автором.
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інфраструктури, яка повинна відповідати су�
часним технологічними та ринковим вимогам,
інтенсифікації консультаційно�інформаційно�
го забезпечення операторів ринку та лобіюван�
ня інтересів держави на міжнародній арені.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання вимагають від

наукової спільноти активних дій. Реформування
економіки нашої країни з огляду на складну еко�
номічну ситуацію сягає свого піку та потребує
рішучих кроків від уряду, при чому забезпечення
раціональності та ефективності таких кроків мож�
ливе лише за рахунок їх наукового обгрунтуван�
ня, точності та недвозначності.

Необхідною умовою для забезпечення збалан�
сованої ефективності прийняття управлінських
рішень у сільськогосподарській галузі є формуван�
ня високого рівня технічного та інформаційного
забезпечення, який забезпечується організацією
документації з землеустрою та оцінки земельних
ресурсів. Саме документація з землеустрою забез�
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THE ESSENCE OF LAND MANAGEMENT: THE CONCEPTUAL APPROACH

У статті розкрито особливості використання понять "землеустрій" та "землевпорядкування". Визначено причи�
ни виникнення суперечностей та надано рекомендації щодо вдосконалення понятійного апарату вітчизняного зако�
нодавства в сфері землеустрою. Чинне законодавство нашої країни трактує ці два терміни як синоніми, хоча деякі
науковці вказують на хибність такого підходу та розглядають їх як окремі категорії. Подолання термінологічного
протиріччя підвищить ефективність наукового обгрунтування землевпорядкування в Україні та забезпечить раціо�
налізацію заходів з землеустрою. В статті запропоновано вживати терміни "землеустрій" та "землевпорядкування"
наступним чином: коли мова йде про заходи, які направлені на регулювання земельних відносин, організацію певних
територій, то доцільно вживати термін "землеустрій", якщо ж мова йде про процес перетворення земельних відно�
син, зміну якісних чи кількісних показників розвитку земельних відносин та організації ефективного використання
земельних ресурсів, то такий процес доцільно називати "землевпорядним".

In the article author described the features of using the concepts of "land management" in Ukraine. Determined
causes of contradictions and described the possible ways for improving the conceptual apparatus of national legislation
in the part of land management. Current legislation of our country treats these two terms interchangeably, although
some scientists point to the fallacy of this approach, and consider them as separate categories. Overcoming terminological
contradictions improve the efficiency of land management in Ukraine and provide rationalization of land management
measures. The author proposed to separate two meaning of "land use": when it means the measures that aimed at land
relations regulating or certain areas organization, it is the firs meaning. When it means the process of transformation of
land relations, shift quality or quantity indicators of land relations development and an efficient use of land resources,
then the process is advisable to call "land management" in its second meaning.

Ключові слова: земля, землеустрій, землевпорядкування, земельні відносини, термінологія.
Key words: land, land management, land relations, terminology.

печує ефективну організацію земельних відносин
між суб'єктами господарювання, державою та сус�
пільством від загальнодержавного рівня до окре�
мої земельної ділянки зі своїми характеристика�
ми. Окрім цього, документація з землеустрою
здатна забезпечити встановлення меж об'єктів зе�
мельної власності, формування територій приро�
до�заповідного, історико�культурного, оздо�
ровчо�рекреаційного призначення, обмеження
видів господарської діяльності з метою збережен�
ня якісних характеристик земельних ресурсів та
забезпечення сталого розвитку.

На жаль, так і невирішеним лишається питан�
ня застосування термінів "землеустрій" та "земле�
впорядкування" в сучасній науковій літературі.
Деякі автори наголошують на повній ідентичності
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даних понять та стверджують, що їх можна засто�
совувати одночасно, інші ж — стверджують, що ці
поняття відрізняються своєю суттю, а неправиль�
не їх застосування матиме негативні наслідки для
ефективності діяльності економічних механізмів в
аграрній сфері. Тому сьогодні неймовірно важли�
во визначити суть кожного з понять та висвітлити
різницю між "землеустроєм" та "землевпорядку�
ванням".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням землеустрою та землевпорядку�
ванням в Україні та за кордоном займаються
С.М. Волков [2], Т.В. Лісова [4], Л.Я. Новаковсь�
кий, Р.В. Тихенко [5], А.М. Третяк [6] та інші.

Т.В. Лісова в своїх роботах висвітлювала роль
землеустрою як засобу охорони земель сільсько�
господарського призначення. В той же час, автор
застосовувала поняття "землевпорядкування"
відносно необхідності застосування землевпоряд�
них робіт на ділянках землі. Р.В. Тихенко розгля�
дав землеустрій як наукову основу організації еко�
логічного використання та охорони земельних ре�
сурсів. На його думку, саме землеустрій повинен
стати головним інструментом держави в питанні
забезпечення економічного та екологічного вико�
ристання землі. Окрім цього, автор застосовує і
поняття землевпорядкування, розуміючи під ним
стан використання земельних ресурсів, який мож�
на досягти шляхом землеустрою, описує землевпо�
рядні заходи та рішення. А.М. Третяк в своїх пра�
цях розглядає землеустрій та землевпорядкуван�
ня як дві окремі категорії, прив'язуючи проведен�
ня землеустрою до сільських територій, а земле�
впорядкування до новостворених сільськогоспо�
дарських підприємств.

Проте навіть дослідники, що розглядають у
своїх працях обидві категорії, не приділяють дос�
татньої уваги визначенням та поняттям, не розк�
ривають їх суть та, що найголовніше, не зазнача�
ють відмінності між двома поняттями.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аналіз наукових досліджень виявив недо�

статній рівень висвітлення проблеми застосуван�
ня термінів "землеустрій" та "землевпорядкуван�
ня". Основним завданням дослідження є визначен�
ня особливостей використання в науковій літера�
турі термінів "землеустрій" та "землевпорядкуван�
ня", розкриття їх економічної сутності та дореч�
ності застосування в тому чи іншому випадку в
наукових дослідженнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання землеустрою та землевпорядкування
далеко не нові, а мають глибокі коріння в історії.
В найпростіших формах землеустрій почав своє
існування одночасно з початком використання

землі для задоволення потреб суспільства. Більш
чіткі форми землеустрій отримав ще в XVII
столітті, коли за допомогою нього вирішувались
межові, картографічні, облікові та статистичні
питання. Розвиток земельних відносин лише по�
силив важливість ефективно організованого зем�
леустрою, особливо сьогодні, в процесі побудови
ринкових відносин на території нашої країни. Ви�
никають все нові і нові задачі, рішення яких мож�
ливо знайти лише за рахунок ефективної органі�
зації землеустрою.

Перш за все, потрібно звернутись до офіційних
джерел та розглянути позицію держави стосовно
цього питання. Закон України "Про землеустрій"
[1] розкриває поняття "землеустрій" як сукупність
соціально�економічних та екологічних заходів,
спрямованих на регулювання земельних відносин
та раціональну організацію території адміністра�
тивно�територіальних одиниць, суб'єктів господа�
рювання, що здійснюються під впливом суспільно�
виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Поняття "землевпорядкування" в Законі не
пояснюється взагалі, проте неодноразово зга�
дується професія інженер�землевпорядник, а до�
кументація з землеустрою має також і іншу назву
— землевпорядна документація. Тобто законодав�
ство нашої країни трактує ці два терміни як сино�
німи, хоча науковці розглядають їх як окремі ка�
тегорії.

Одночасно з розвитком земельних відносин
відбувався розвиток землеустрою та зростала
кількість присвячених його розвитку наукових
праць. Оскільки досі існує певна неоднозначність
в підходах до трактування поняття землеустрою
та землевпорядкування, сьогодні, в період істот�
них змін у формуванні та розвитку земельних
відносинах на території нашої країни, виникла
необхідність наукового обгрунтування викорис�
тання понять землеустрою та землевпорядкуван�
ня, їх значення в системі суспільно�економічних
відносин в Україні.

На сьогодні опубліковано безліч наукових
праць, в яких поняття землеустрою та землевпо�
рядкування абсолютно синонімічні. Проте також
є вчені, які приділяють особливу увагу цьому пи�
танню. Наприклад, Добряк Д.С. у своїй праці [3]
піднімав питання термінологічного та понятійно�
го апарату в сфері землеустрою та землевпоряд�
кування. В своїх працях вчений зазначає, що існу�
ють різні трактування поняття землеустрою, а
саме: землеустрій та землевпорядкування, терито�
ріальний землеустрій, комплексний державний
землеустрій та землевпорядкування, еколого�лан�
дшафтний землеустрій тощо.

Причиною відсутності єдиного підходу до тлу�
мачення поняття та сутності землеустрою на сьо�
годнішній день є певна особливість української
мови в частині повноцінного перекладу слів іно�
земного походження. В цьому випадку виникає
протиріччя, коли однаковий сенс мають такі по�
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няття, як "землеустрій" та по�
няття "землевпорядкування".
Потрібно констатувати факт,
що в сучасній економічній на�
уковій літературі поняття
"землевпорядкування" засто�
совується не зовсім коректно,
оскільки, згідно контексту, ав�
тори мають на увазі "земле�
устрій". Це вносить плутанину
в саму сутність землеустрою та
функціонування його системи
в цілому, оскільки подібні не�
точності в понятійному апа�
раті не лише розхитують те�
оретичні основи методології та
методики виконання різних
видів робіт із землеустрою, а й
значно ускладнюють процес
розвитку та удосконалення
системи землеустрою в Україні. Вирішувати ці пи�
тання потрібно комплексно на різних рівнях зем�
леустрою, коли всі складові знаходяться у тісно�
му взаємозв'язку. Це дозволить розробити ефек�
тивний методичний підхід до впровадження про�
ектних рішень із землеустрою. Ефективне земле�
впорядкування неможливе без правильної орган�
ізації землеустрою на всіх рівнях, від стадії про�
ектування та прогнозування до стадії контролю за
виконанням прийнятих рішень. Це дозволить по�
вністю розкрити потенціал надзвичайно багатих
територій нашої держави, які при цьому характе�
ризуються значною багатоманітністю природних
умов.

Як зазначає С.М. Волков [2], "землевпорядку�
вання — це визначений законом процес з техніч�
ного, економічного і юридичного оформлення ви�
ставлення і вилучення земель, утворення нових,
впорядкування існуючих і визначення меж спец�
іальних земельних фондів, землеволодінь і земле�
користувань, внутрішньою будовою їх території,
покликаний привести використання землі у
відповідність з існуючим земельним ладом".

На нашу думку, таке протиріччя виникає в ре�
зультаті перекладу радянського законодавства
після набуття Україною незалежності. Якщо роз�
глянути сучасні закони Російської Федерації, то
можна зробити висновок, що в Росії не існує двох
окремих понять, а має місце лише одне — "земле�
устройство", що в українському перекладі звучить
як "землеустрій", а професія людини з "инжене�
ра�землеустроителя" в перекладі перетворилась на
"інженера�землевпорядника".

У світлі цього стає зрозумілою позиція чинно�
го законодавства, де документи з землеустрою
називають також і землевпорядними. По�суті, це
одні і ті ж документи, а терміни "землеустрій" та
"земплевпорядкування" в цьому випадку — сино�
німи. Такої ж думки дотримуються і ті вчені, які
ототожнюють ці поняття та в одному випадку пе�

рекладають "землеустройство" як "землеустрій",
а в іншому — як "землевпорядкування".

Проблема криється в тому, що російське сло�
во "устройство" має подвійне значення і в залеж�
ності від контексту може означати і "устрій", що
описує статичний стан об'єкта в конкретний час
та в конкретному місці, і "впорядкування", що опи�
сує динамічний процес перетворення об'єкта під
дією зовнішніх сил з метою задоволення більшої
кількості потреб.

З огляду на це, вважаємо за доцільне вжива�
ти терміни "землеустрій" та "землевпорядкуван�
ня" наступним чином: коли мова йде про захо�
ди, які направлені на регулювання земельних
відносин, організацію певних територій, то доц�
ільно вживати термін "землеустрій". Якщо ж
мова йде про процес перетворення земельних
відносин, зміну якісних чи кількісних показників
розвитку земельних відносин та організації
ефективного використання земельних ресурсів,
то такий процес доцільно називати "землевпо�
рядним".

Для ефективного забезпечення охорони зе�
мельних ресурсів необхідно створити та впрова�
дити системний комплекс природоохоронних за�
ходів, на що і покликаний землеустрій. Такі захо�
ди здатні забезпечити найважливіші напрями роз�
витку: планування та організацію раціонального
використання та охорони земельних ресурсів, за�
безпечення процесів науково�обгрунтованого зо�
нування території, визначення правових адмініст�
ративних зон, забезпечення землевпорядкування
та всебічного розвитку територій. Втілення в жит�
тя запланованих заходів з землеустрою дозволить
підвищити ефективність використання земельних
ресурсів у сільськогосподарському виробництві,
раціонально використовувати природній та еконо�
мічний потенціал території, забезпечити справед�
ливий розподіл земельних ресурсів між різними
галузями та адміністративними рівнями, врахову�
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Рис. 1. Порядок використання понять "землеустрій"
та "землекористування" в наукових дослідженнях

Джерело: власна розробка автора.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2016

27

ючи особливості кожного регіону при плануванні
заходів з землеустрою.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Економічний механізм регулювання земельних

відносин з приводу користування земельними ре�
сурсами для задоволення потреб суб'єктів госпо�
дарювання та суспільства складається з багатьох
елементів та систем. Він регулює організаційні,
економічні, територіальні, екологічні та соціальні
аспекти земельних відносин за допомогою взаємо�
пов'язаних важелів, інструментів, стимулів, чин�
ників та напрямів діяльності, які за умови ефек�
тивної взаємодії здатні забезпечити реалізацію оч�
ікуваного результату. Не останню роль в органі�
зації роботи такого надзвичайно важливого еко�
номічного механізму відіграє понятійний апарат у
складі теоретичного забезпечення функціонуван�
ня механізму.

Згідно з результатами нашого дослідження,
встановлено причини та наслідки виникнення про�
тирічь у понятійному апараті стосовно термінів
"землеустрій" та "землевпорядкування", визначе�
но рамки та приклади використання кожного з цих
термінів. Подолання термінологічного протиріч�
чя підвищить ефективність наукового обгрунту�
вання землевпорядкування в Україні та забезпе�
чить раціоналізацію заходів з землеустрою.

Ситуація, яка склалась сьогодні, частково зу�
мовлена відсутністю комплексного підходу до за�
безпечення теоретичної складової економічних
механізмів, які функціонують у галузі сільського
господарства, оскільки для забезпечення розвит�
ку сільськогосподарського виробництва необхід�
но приймати науково обгрунтовані управлінські
рішення. Інформація для успішного управління
територіями формується, накопичується та уза�
гальнюється в державних кадастрах, на основі цієї
інформації розробляються та плануються заходи
з землеустрою. Достовірність та наукове обгрун�
тування такої інформації — запорука ефективно�
го розвитку землевпорядкування та земельних
відносин взагалі.

Землеустрій необхідно розглядати як сталу
категорію, як інструмент забезпечення ефектив�
ної організації земельних відносин з приводу ви�
користання землі для задоволення матеріальних
потреб. При цьому землевпорядкування — кате�
горія динамічна, яка характеризує зміни в земель�
них відносинах та демонструє підвищення ефек�
тивності розподілу, організації та використання
земельних ресурсів.

Тобто можна ствердити, що землеустрій — це
інструмент забезпечення землевпорядкування, і
правильно організований землеустрій є запорукою
ефективного здійснення землевпорядкування. Та�
кий підхід дозволить уникнути протирічь у про�
цесі удосконалення теоретичного та практичного
забезпечення організації землеустрою та ефектив�
ного здійснення процесу землевпорядкування.
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