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INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE SUPPORT FEATURES OF THE MARKET FARMLAND

Грунтуючись на основних постулатах інституціональної економічної теорії, обгрунтовано необхідність інфра$
структурного забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення на основі побудови
структурної моделі, яка забезпечуватиме сталість і незмінність правил функціонування суб'єктів господарювання за
умови державного регулювання та контролю. Визначено основні суб'єкти інфраструктурного забезпечення ринку
сільськогосподарських земель, головними завданнями яких є гармонізація взаємодії між продавцями і покупцями
при переміщенні фінансово$грошових та інформаційних потоків, пов'язаних зі здійсненням операцій із сільськогос$
подарськими землями.
Based on the basic postulates of institutional economic theory, the necessity of infrastructure functioning agricultural
land market on the basis of structural models that provide consistency and immutability rules of functioning entities
subject to state regulation and control. The main subjects of the infrastructure software market of agricultural land
whose main task is to harmonize interaction between buyers and sellers when moving financial cash flows and information
related to transactions with agricultural lands.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин в економіці Ук
раїни вимагає формування інституціональних за
сад функціонування ряду специфічних ринків, зок
рема ринку сільськогосподарських земель. Суттєві
інституційні недоліки в сфері регулювання земель
них відносин [1] сьогодні обумовлюють не
обхідність здійснення урядом заходів по безпосе
редньому інфраструктурному забезпеченню фун
кціонування ринку сільськогосподарських земель,
що також передбачає вдосконалення правових ме
ханізмів зміни права власності на землю, подолан
ню бюрократичної протидії, підвищенню ефектив
ності аграрного виробництва тощо. Актуальність
дослідження інфраструктури ринку землі обумов
Передплатний індекс 21847

лена безпрецедентними масштабами його станов
лення та розвитку в вітчизняній економіці: з'яви
лися нові елементи інфраструктури, існуючі інсти
тути наповнилися новим змістом. У центрі держав
ної політики на даному етапі повинен стояти ком
плекс заходів, спрямованих на формування дієвої
інфраструктури ринку сільськогосподарських зе
мель, створення умов для його оптимального фун
кціонування, що сприяє вільному руху землі, що
не суперечить національним інтересам.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У ході проведення земельної реформи в Ук
раїні проблемам формування ринку землі сіль
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ськогосподарського призначення приділяється
значна увага. Різні аспекти та інституційні особ
ливості формування такого ринку розглянуто в
працях таких вітчизняних вчених, як О. Гуторов,
І. Кирилюк, М. Малік, Л. Новаковський, Б. Пасха
вер, П. Саблук, А. Третяк, М. Федоров, А. Щапов.
Однак, незважаючи на зростаючу потребу врегу
лювання відносин на ринку сільськогосподарських
земель в умовах трансформації інституціональні
аспекти в науковій літературі висвітлено недостат
ньо повно тому вони потребують подальших дос
ліджень.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування інституціональ
ної структури інфраструктурного забезпечення
функціонування ринку земель сільськогоспо
дарського призначення.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За умов ринкових трансформацій, які відбува
лись в Україні відбулося розпаювання земель на
ділянки зі статусом приватної власності, тобто у
власність новостворених недержавних сільсько
господарських підприємств безоплатно передано
28,3 млн га сільгоспугідь, а 678,2 тис. жителів села
стали власниками сертифікатів на право на земель
ну частку (пай). Ухвалення Верховною Радою Ук
раїни 25 жовтня 2001 року Земельного кодексу Ук
раїни створило базис інституціональних переду
мов для ефективного становлення та розвитку аг
рарного підприємництва. Важливо відмітити вне
сення змін до існуючих форм власності на земельні
ділянки сільськогосподарського призначення, що
призвели до створення таких суб'єктів права влас
ності на землю, як:
а) громадяни та юридичні особи — на землі
приватної власності;
б) територіальні громади, які реалізують це
право безпосередньо або через органи місцевого
самоврядування, — на землі комунальної влас
ності;
в) держава, яка реалізує це право через від
повідні органи державної влади, — на землі дер
жавної власності [2].
При проведенні земельної реформи в аграрній
сфері головною ціллю було забезпечення ефектив
ного використання земель сільськогосподарсько
го призначення, трудових і фінансових ресурсів
села через створення відповідних умов для злагод
женого розвитку різних форм власності і госпо
дарювання на землі. Для цього було поставлено
завдання, яке полягало в передачі земель у при
ватну і колективну власність та у користування
підприємствам, установам, організаціям і грома
дянам, що забезпечувалось перерозподілом за
цільовим призначенням.
Нині в Україні не існує ефективного меха
нізму розвитку ринку земель сільськогосподар
ського призначення, що призвело до утворення
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численних обмежень обігу зазначених земель. В
наслідок чого цивільноправові земельні угоди є
непрозорими та відбуваються неконтрольовано,
що веде до економічних втрат зі сторони учас
ників, держави та місцевого самоврядування.
Наразі, недивлячись на існування мораторію,
який справедливо визнають неефективним фун
кціонально, існує можливість відчуження земель
сільськогосподарського призначення. В публіка
ціях юристів та інших фахівців неодноразово вис
вітлювались схеми що дозволяють "обійти" мора
торій цілком легально [3—5]. Однак існуючу си
туацію не можна назвати розвиненим земельним
ринком. Тому питання формування ефективного
ринку сільськогосподарських земель і його інсти
туційної структури стоїть досить гостро і вима
гає невідкладних та рішучих дій з боку держави,
що має стати логічним завершенням соціально
економічної еволюції, в якій історично розвива
ються форми землеволодіння та землекористу
вання. Тобто для досягнення розвинутого ринку
землі не вистачає балансу між земельним зако
нодавством та іншими інститутами земельного
обігу. Розвиток земельного законодавства вима
гає адекватного рівня розвитку інфраструктури
для забезпечення функціонування ринку земель
сільськогосподарського призначення. В даний час
земельні операції забезпечують кадастрові та
майнові служби, органи юстиції, а також дер
жавні і приватні землевпорядні організації, уста
нови та експерти по оцінці землі й нерухомості,
бюро технічної інвентаризації, суди, різні стра
хові і кредитні установи. Функціонування всіх цих
організацій часто невпорядковані і неузгоджені
через погану координацію їх роботи та недо
статнє інфраструктурне забезпечення.
Мартин А.Г. трактує поняття "ринкова ін
фраструктура", як інституціоналізованою транс
акцією, що випливає з товарногрошової природи
ринкової економіки, адже існують потоки товарів,
ресурсів і грошових коштів, які постійно рухають
ся через посередництво безперервно здійснюваних
угод (трансакцій). У свою чергу, трансакції укла
даються і виконуються за допомогою цілої низки
інститутів проте можуть здійснюватися і автоном
но, неінституціоналізовано, без участі інфраструк
турних елементів за певних умов [6, с. 110].
Головним завданням інфраструктури є обслу
говування учасників ринку земель сільськогоспо
дарського призначення через забезпечення ефек
тивного його функціонування за рахунок злагод
женої взаємодії суб'єктів ринкової інфраструкту
ри. Серед суб'єктів інфраструктури ринку земель
сільськогосподарського призначення варто виді
лити [7—9]:
— органи виконавчої влади та органи місцево
го самоврядування;
— нотаріальні інститути та органи юстиції;
— іпотечні банки, земельні біржі, страхові ком
панії та інші фінансовокредитні установи;
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ся торгівельному посередництві
в обмінних земельних операціях
та земельним банком для забез
ɊɂɇɈɄ
печення кредитними ресурсами
ɋȱɅɖɋɖɄɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋɖɄɂɏ
під заставу землі [7]. З огляду на
ɉɪɨɞɚɜɰɿ
ɉɨɤɭɩɰɿ
ɁȿɆȿɅɖ
нинішнє економічне становище,
(ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ, ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ)
на нашу думку, створення зе
мельних бірж ускладнено неста
чею коштів із державного бюд
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ
жету та довгим періодом станов
лення. Натомість ріелторські
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɿ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ
фірми, що функціонують по всій
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
Україні, спроможні найближ
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
чим часом виконувати вищезга
дані функції.
Серед повноважень органів
ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɧɞɢ ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
виконавчої влади та місцевого
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ
самоврядування варто виділити
[8]:
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ
— розроблення і забезпе
чення
виконання державної
Ȼɸɞɠɟɬɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ
програми приватизації земель
державної власності та розвит
Ⱥɝɪɚɪɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ
ку ринку сільськогосподарських
земель;
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
— розробка і затвердження
в
межах
своїх повноважень нор
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɚɜɚ (ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɭɝɨɞ)
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨмативноправових актів з питань
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
організації та регулювання рин
Ʉɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ)
ку сільськогосподарських зе
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɭɝɨɞ (ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ/ ɪɨɡɪɢɜɚɧɧɹ)
мель;
— прийняття рішень про
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ
продаж земельних ділянок дер
жавної (комунальної) власності;
Рис. 1. Інфраструктурне забезпечення функціонування ринку
— організація здійснення
сільськогосподарських земель
державного
контролю за дотри
Джерело: сформовано автором.
манням законодавства у сфері
— земельні суди, консалтингові та ріелторські обігу сільськогосподарських земель;
підприємства та організації;
— координація діяльності державних органів
— суб'єкти оціночної діяльності, які проводять земельних ресурсів з питань організації та забез
експертну грошову оцінку земельних ділянок;
печення функціонування інфраструктури ринку
— навчальні заклади, які готують спеціалістів сільськогосподарських земель;
з питань землевпорядкування, земельного кадас
— інформування населення про заходи, перед
тру та оцінки земель;
бачені програмами приватизації земель державної
— інші суб'єкти підприємницької діяльності, власності та ціноутворення на ринку сільськогос
які діють на ринку земель, визначені законом.
подарських земель.
При детальному розгляді ролі окремих суб'єктів
Варто відмітити, що інфраструктурне забезпе
інфраструктури ринку земель сільськогос чення функціонування ринку земель сіль
подарського призначення варто зосередити увагу на ськогосподарського призначення (рис. 1) має пе
діяльності земельних (іпотечних) банків та органів редбачати структурну модель, яка забезпечувати
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
ме стабільність і незмінність правил поведінки
На нашу думку, провідну роль на ринку земель суб'єктів господарювання, проте, ми вважаємо, що
сільськогосподарського призначення мають дана модель дає лише загальне уявлення про
відігравати земельні банки, що будуть забезпечу структуру земельного ринку в сільському госпо
вати довгострокове кредитування під заставу дарстві. Зокрема в сферу діяльності земельного
землі. За умови неможливості залишення у влас ринку можуть залучатися функціональні підсис
ності землі, права на яку переходять до них у ви теми таких державних органів виконавчої влади,
падку неповернення кредиту.
як Міністерства аграрної політики та продоволь
На думку О. Кашенко, варто розділити функції ства України, Міністерства екології та природних
між земельною біржею, яка буде спеціалізувати ресурсів України тощо, а також органи місцевого
Ⱦɟɪɠɚɜɚ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ
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самоврядування, громадські об'єднання та інші ін
ституції.
Отже, інфраструктура є важливим елемен
том, який забезпечує формування ринку сіль
ськогосподарських земель. Передбачається
створення інфраструктури у складі земельних
банків, бірж, земельних судів, страхових ком
паній, юридичних фірм, агентств оцінювачів зе
мельної власності, об'єднань фермерів, реклам
них агентств тощо, які надаватимуть консульта
тивні, інформаційні та посередницькі послуги
всім учасникам.
Крім того, ефективне функціонування ринку
земель сільськогосподарського призначення по
требує дотримання низки принципів, які мають
бути основою, центральною ідеєю і фундаментом
ринкової земельної системи [9; 10]. Серед голов
них принципів формування та стабільного функ
ціонування такого ринку мають бути: державне ре
гулювання та контроль; саморегулювання влас
ності; самофінансування; свобода діяльності
суб'єктів господарювання; економічна та правова
відповідальність за результати господарювання;
конкуренція.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нині існує гостра необхідність формування
інституціональної структури ринку сіль
ськогосподарських земель, адже недосконалість
законодавчого забезпечення регулювання ринку
та наявність напівтіньових схем можуть призвес
ти до негативних соціальноекономічних наслідків.
Провідну роль в даному питанні відіграє гнучке та
ефективне інфраструктурне забезпечення, побу
доване із врахування специфіки товару (земельні
ділянки), особливо на етапі становлення ринку.
Специфіка земельних ділянок проявляється у не
можливості фізичного переміщення. Тобто зав
даннями інфраструктурного забезпечення ринку
сільськогосподарських земель є гармонізація взає
модії між продавцями і покупцями при пере
міщенні фінансовогрошових та інформаційних
потоків, пов'язаних зі здійсненням операцій із зем
лею.
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