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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сфері сільськогосподарського підприє�

мництва в умовах ринкової економіки особ�
ливе місце займає проблема державної
підтримки ефективного землекористування
сільськогосподарських господарюючих су�
б'єктів. Методи здійснення державного регу�
лювання земельних відносин, які склалися за
часів винятково державної власності на зем�
лю, значною мірою збереглись і до сьогодні,
проте вони не відповідають сучасним вимо�
гам економіки, не задовольняють потреб
фізичних та юридичних осіб та гальмують
розвиток підприємництва на селі. Тому дер�
жавне регулювання ефективного землекори�
стування сільськогосподарських підприємств
повинно здійснюватися на основі ринкових та
демократичних засобів, які відповідатимуть
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законодавству держави та загальному напря�
му здійснення земельної реформи. Об'єктив�
на необхідність такого державного ре�
гулювання зумовлена економічним значен�
ням землі для життєдіяльності суспільства та
сільського господарства, зокрема, з власти�
вою їй просторовою обмеженістю і незамін�
ністю у сфері матеріального виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Про необхідність державного регулюван�
ня функціонування сільськогосподарських
землекористувачів в Україні веде мову багато
вчених�економістів, зокрема такі: Голова�
тюк М.С. [1], Дем'яненко М.Я. [2], Михасюк І.Р.
[3], Третяк А.М. [4], Черевко Г.В. [5] та ін. Од�
нією з важливих причин, через яку сільськогос�
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подарські підприємства не�
ефективно використовують
належні їм земельні ділянки,
науковці називають саме від�
сутність належної уваги до цієї
проблеми з боку держави, що
потребує глибших досліджень
у цій сфері.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням даної статті є

з'ясування суті державно�
го регулювання ефективного
землекористування сільсько�
господарських підприємств та
аналіз методів державного ре�
гулювання земельних відносин
в аграрній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державне регулювання ефективного земле�

користування сільськогосподарських підпри�
ємств розглядається нами як цілеспрямована та
системна діяльність державних органів в особі
уряду країни та центральних органів влади, яка
має визначатися основними завданнями політи�
ки земельних відносин та покликана врегульо�
вувати за допомогою комплексу політичних,
правових, економічних, адміністративних та
інших методів відносини з приводу раціональ�
ного використання земель аграрних виробників
у напрямі підвищення їх родючості та покра�
щення на цій основі результатів господарюван�
ня суб'єктів.

Слід зазначити, що у законодавстві багать�
ох розвинутих країн на сьогодні досить чітко
простежуються тенденції посилення держав�
ного регулювання земельних відносин, у пер�
шу чергу, відносин земельної власності. Разом
з тим, треба відмітити, що державне регулюван�
ня земельних питань складалося впродовж три�
валого історичного періоду і здійснювалось
шляхом застосування відповідних законодав�
чих норм або положень на практиці. Таке ре�
гулювання переслідувало дві головні мети: з
одного боку — юридичний захист земельної
власності і державні гарантії прав землевлас�
ників, з другого боку — державне корегування
способу використання земель. У сучасних умо�
вах державне регулювання спрямоване знач�
ним чином на врегулювання відносин власності
на землю. У першу чергу, це стосується ко�
лишніх республік Радянського Союзу та країн
постсоціалістичного табору Східної Європи.

Виходячи з цього, державне регулювання
земельних відносин сільськогосподарських

підприємств, яке стосується окремих господа�
рюючих суб'єктів як власників та користувачів
земельних ділянок, у загальному вигляді має
охоплювати такі три основні напрями:

1) регулювання фізичних параметрів окре�
мих земельних ділянок. Сюди належить вста�
новлення процедури вилучення (викупу) земель
підприємців для загальнодержавних потреб, а
також напрацювання нормативної бази для
формування оптимальних розмірів сільсько�
господарських підприємств;

2) встановлення порядку використання зе�
мель, який передбачає цільове призначення і
спосіб використання окремої земельної ділян�
ки у напрямі збереження її природних власти�
востей, а також врахування дії обмежень та
обтяжень користування ділянкою, якщо вони
існують;

3) обмеження повноважень розпорядження
власника у напрямі запобігання спекуляціям із
землею та надання земель у користування за
ознаками фахової відповідності землекористу�
вача.

При цьому державне регулювання земель�
ної ділянки відбувається за схемою, зображе�
ною на рис. 1.

Отже, враховуючи те, що в основі держав�
ного регулювання земельних відносин повинен
лежати економічний інтерес окремого земле�
власника чи землекористувача, воно, в першу
чергу, повинно бути спрямоване на захист при�
ватної власності на землю. Цього можна досяг�
ти, використовуючи в сукупності такі важелі
державного регулювання, які лежать у сфері
екології, права, політики та науки з викорис�
танням заходів адміністративного характеру.

Таким чином, механізм державного регулю�
вання слід розглядати у взаємозв'язку таких
об'єктивно притаманних земельним відносинам

Державне регулювання 

Земельна ділянка 

регулювання фізичних 
параметрів ділянки 

встановлення порядку 
використання ділянки 

обмеження повноважень 
розпорядження власника 

правові  
методи 

Рис. 1. Державне регулювання використання земельних
ділянок сільськогосподарськими підприємствами*

* Джерело: власні узагальнення.
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методів — політичних, правових, економічних,
адміністративних, соціальних та наукових. Та�
кий підхід надасть можливість теоретично
чітко розмежувати вплив політики, права еко�
номіки, адміністративних, соціальних та науко�
вих важелів на формування і розвиток земель�
них відносин у сільському господарстві.

Політичні методи державного регулювання
земельних відносин передбачають визначення
державної політики в цій сфері. Загалом, дер�
жавна політика — це напрям дій, визначений
органами державної влади для вирішення пев�
ної проблеми або сукупності взаємно пов'яза�
них проблем.

Державна земельна політика як базисна
складова соціально�економічної політики дер�
жави з використання її земельно�ресурсного
потенціалу повинна враховувати розташування
територій землеволодінь підприємств, природ�
них властивостей та товарно�грошових пара�
метрів їх земельної власності для задоволення
суспільних інтересів господарюючих суб'єктів.

Окремо слід наголосити на тому, що дер�
жавне регулювання земельних відносин знач�
ним чином повинне бути спрямоване на залу�
чення в сільське господарство інвестицій, у
тому числі іноземних. Політика залучення інве�
стицій повинна реалізовуватися як на рівні дер�
жави, так і на рівні окремих регіонів держави,
що визначає формування регіональних інвес�
тиційних програм та створення сприятливих
умов для розробки проектів інвестування сіль�
ськогосподарського виробництва.

Такі проекти повинні мати пріоритети при
наданні різних форм державної підтримки. У
проектах, наданих підприємствами, які претен�
дують на включення в інвестиційну програму,
слід: передбачати впровадження передових
технологій, розвиток сировинної бази, розви�
ток транспортної інфраструктури регіону;
мати реальні показники ефективності реалі�
зації проекту; мати високий ступінь інформа�
ційного забезпечення досліджуваного ринку
збуту сільськогосподарської продукції (обо�
в'язкове підтвердження довгостроковими до�
говорами на поставку продукції або висновком
спеціалізованих організацій); володіти певни�
ми джерелами залучення позабюджетних інве�
стицій (у тому числі підтвердження наявності
власних коштів у розмірі не менш 20% для про�
ектів, пов'язаних із капітальними вкладення�
ми); передбачати проведення переговорів із
потенційними інвесторами на рівні адмініст�
рації регіону.

Підприємства, які претендують на вклю�
чення в інвестиційну програму регіону, не по�

винні мати простроченої заборгованості із
раніше наданих коштів з державного, облас�
ного та міського бюджетів та не перебувати в
стадії реорганізації, ліквідації або банкрут�
ства.

Отже, врахування напрямів реалізації за�
гальнодержавної політики залучення інвес�
тицій у землі сільськогосподарських підпри�
ємств разом із регіональною політикою, що
базується на формуванні регіональних інвести�
ційних програм, дозволить поєднати ринкові та
державні інструменти регулювання на шляху
до покращення виробничої діяльності сільсько�
господарських підприємств.

Правове регулювання земельних відносин
забезпечується шляхом прийняття законодав�
чих актів, нормативних актів центральних та
регіональних органів влади. Воно також перед�
бачає вироблення механізму їх реалізації і кон�
тролю.

Вплив на розвиток земельних відносин під�
приємств з економічної позиції держава повин�
на здійснювати за допомогою таких важелів, як
економічно обгрунтоване оподаткування землі
сільськогосподарських товаровиробників,
пільгове кредитування їх діяльності та надан�
ня можливості землевласникам отримання кре�
дитів під заставу земельних ділянок, забезпе�
чення прозорого механізму формування рин�
кової ціни на земельні ділянки сільськогоспо�
дарського призначення, економічне стимулю�
вання раціонального й ефективного землеко�
ристування, надання земельних субсидій, суб�
венцій та дотацій підприємцям у процесі їх ви�
робничої діяльності тощо.

Адміністративні методи регулювання зе�
мельних відносин виражають, по суті, пряме
управління з боку держави і передбачають за�
стосування державою санкцій і штрафів та зап�
ровадження норм і стандартів, які регламенту�
ють вимоги до якості робіт, послуг, продукції,
до організації виробничих процесів, операцій
на внутрішньому і зовнішньому ринку тощо.
Вони повинні виявлятися у зборі та обробці
інформації про стан земель, вилученні непро�
дуктивних земель з обороту, проведенні оцін�
ки земель, реєстрації прав власників на зе�
мельні ділянки, запровадженні державного
контролю за охороною та використанням зе�
мель сільськогосподарських підприємств, ство�
ренні інспекцій з інформаційного забезпечен�
ня підприємців у сфері земельних відносин
тощо.

Одним з найбільш важливих напрямів адмі�
ністративного регулювання має бути держав�
ний контроль за раціональним та екологобез�
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печним використанням і охороною земель,
який повинен забезпечувати дотримання сіль�
ськогосподарськими підприємствами вимог
чинного законодавства. Метою контролю має
бути не стільки констатація фактів порушення
вимог використання землі, скільки їх завчасне
виявлення або попередження та усунення. Та�
кож до сфери адміністративного регулювання
відноситься вирішення земельних спорів, які
часто можуть виникати в процесі господарсь�
кої діяльності сільськогосподарських суб'єктів
господарювання.

Загалом, адміністративні методи регулю�
вання земельних відносин поряд із економічни�
ми, політичним та правовими повинні в сукуп�
ності вирішувати основне завдання — захист
прав власності та користування земель
сільськогосподарських підприємств. Через те і
державний контроль, і вирішення земельних
спорів, і формування реєстрації земель, і інші
заходи з боку держави є необхідними елемен�
тами забезпечення раціонального та ефектив�
ного використання земель у сфері аграрного
підприємництва.

Розглядаючи соціальні методи державного
регулювання земельних відносин, необхідно
особливу увагу звернути на менталітет селян у
різних регіонах держави. Соціальні проблеми
розвитку земельних відносин необхідно вирі�
шувати комплексно, а саме: сприяти задоволен�
ню соціально�освітніх та побутових проблем
мешканців сільської місцевості; формувати на�
лежну соціальну інфраструктуру в сільській
місцевості, тобто закладів охорони здоров'я,
освіти, культури; сприяти узгодженню інте�
ресів підприємців та їх працівників.

Державна соціальна політика в регіонах у
цьому плані повинна обов'язково грунтуватись
на демократичних засадах добровільності і
рівноправності. Через це, реформуючи госпо�
дарські відносини на селі, слід підходити дуже
диференційовано до організації державної
підтримки нових господарських формувань.

Поряд з іншими методами державного ре�
гулювання земельних відносин наукове забез�
печення набуває окремого значення, адже воно
виступає основою для розробки програм роз�
витку земельних відносин та земельної політи�
ки держави в цілому, прийняття законодавчих
актів, економічно знаючого господарювання на
землі та екологічно безпечного землекористу�
вання. У зв'язку з цим існує потреба здійсню�
вати глобальні наукові дослідження розвитку
сільськогосподарського підприємництва за ра�
хунок коштів Державного бюджету та сприя�
ти на рівні держави поглибленню наукових дос�

ліджень у сфері раціонального використання
земель серед вітчизняних науковців.

ВИСНОВКИ
Отже, держава має регулювати земельні від�

носини між сільськогосподарськими підпри�
ємцями, і робити акцент не на адміністративний
пресинг, а на створення цивілізованої норматив�
ної бази, яка чітко регламентує дії кожного учас�
ника земельних відносин, формування економі�
чного середовища, сприятливого для здійснення
господарювання на землі, сприяння соціальному
захисту селян як основних суб'єктів господарю�
вання на землі, забезпечення ведення сільсько�
господарського підприємництва на науковій ос�
нові. Водночас держава повинна пильнувати за
дотриманням законодавства підприємцями�
землевласниками, карати винних за порушення
правових норм, створювати умови для отриман�
ня коштів суб'єктами підприємництва через зас�
таву землі, сприяти формуванню фінансових
інституцій щодо здійснення операцій із землею
тощо. Ці заходи повинні виконуватися в рамках
єдиної земельної політики, здійснюваної держа�
вою на шляху до становлення ринкових земель�
них відносин у сфері сільськогосподарського ви�
робництва, підвищення рівня конкурентоспро�
можності підприємств та покращення ефектив�
ності їх господарювання.
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