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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально�економічна система існує в певному

інституціональному полі, а тому її становлення перед�
бачає наявність відповідних соціальних та економіч�
них інститутів, через які система конкретизується і
пристосовується до умов реформувань. Тому форму�
вання сучасного інституціонального середовища на�
ціональної економіки має створити сприятливий по�
лігон для залучення вітчизняних та іноземних інвес�
тицій, подальшої структуризації господарського ком�
плексу, скорочення регіональної асиметрії соціаль�
но�економічного розвитку. Від того, наскільки повно�
цінним буде інституціональне середовище окремих
ланок господарської системи, й залежить реалізація
економічних і соціальних пріоритетів [4].

Інституціональне середовище землекористу�
вання являє собою сукупність інститутів, інститу�
ціональних форм та важелів регулювання земле�
користування, об'єднаних в інституціональний
механізм і спрямований на вдосконалення інсти�
туціональної системи землекористування, а також
зовнішніх і внутрішніх чинників, що визначають
темпи і пропорції залучення земельних ресурсів в
господарський обіг. Зосереджуючи увагу на акту�
альних проблемах розвитку земельних відносин в
умовах агломераційних систем, слід зазначити, що
їх стримує відсутність чіткого налагодженого ме�
ханізму їх регулювання.
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елементів інституціонального середовища земле�
користування відображена в наукових працях І.К.
Бистрякова, В.А. Голяна, Д.С. Добряка, О.С. Но�
воторова, М.Г. Ступеня, А.М. Третяка, М.А. Хве�
сика. Проте дослідженню питання формування
механізму раціоналізації землекористування в умо�
вах агломерацій не приділялось належної уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета роботи полягала в розробці інститу�

ціонального механізму раціоналізації землекори�
стування в умовах агломераційних систем у транс�
формаційний період.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасних умовах урбанізаційні процеси на�

були глобального характеру та визначають про�
сторову та суспільну трансформацію, що вияв�
ляється у розповсюдженні міського способу жит�
тя. При цьому земля стає предметом інтересу всіх
без винятку категорій, груп і прошарків населен�
ня. Земельні відносини створюють умови для роз�
витку економічної діяльності в рамках простору
агломерації, де від рівня освоєнності території,
розвитку різних сфер діяльності, промисловості,
інфраструктурного забезпечення змінюється
вартість і цінність земельного ресурсу[2]. До того
ж розвиток земельних відносин в умовах агломе�
рацій відрізняється від їх розвитку в умовах
сільського господарства чи населених пунктів, ос�
кільки для агломерацій характерне поєднання кон�
центрації населення, промисловий розвиток,
інтенсивне сільськогосподарське освоєння та ви�
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користання. Відносини в умо�
вах агломерацій більш складні
через різноманітні соціально�
економічні процеси, які прохо�
дять у них.

Відносини, які розгляда�
ються в дослідженні сучасних
агломераційних систем, зумов�
лені дією інституціональних
агентів і можуть бути здійснені
з використанням інституціо�
нального підходу, який базуєть�
ся на твердженні про те, що
інститути (організаційно�пра�
вові форми господарювання,
форми власності, ринок земель,
елементи інфраструктури, пра�
вила та норми) виступають ос�
новою економічної системи та
визначають магістральний на�
прям її розвитку, забезпечують економічно об�
грунтований перерозподіл капіталу [1]. При цьо�
му інституціональні перетворення мають забезпе�
чити формування нових інститутів економічних
відносин, що систематизують процес залучення
земельних ресурсів у відтворювальний процес в
умовах формування та розвитку агломерацій Ук�
раїни.

Функціонування інституціонального механі�
зму раціонального землекористування слід роз�
глядати як систему реалізації відносин власності
на земельний ресурс та його специфіку, він по�
кликаний впорядкувати інтереси та поведінку
учасників господарських процесів за допомогою
нормативно�правових, фінансово�економічних,
екологічних, організаційних та соціальних ва�
желів впливу. Тому структурним каркасом є
інституціональний механізм, що охоплює всі
відносини, пов'язані з використанням земельно�
го фонду в контексті його раціонального вико�
ристання, а також інститути, що є носіями цих
відносин (рис. 1).

Правові новації повинні вливатись в регіо�
нальну економічну політику шляхом знаття
бар'єрів для формування повноцінного ринку
землі та його інфраструктури, ліквідації тіньово�
го сектора у сфері нерухомості, підвищення інве�
стиційної привабливості земель в агломераціях,
оптимізації структури землеволодіння як у
розрізі інституціональних власників, так і функ�
ціонального призначення. Крім того, норматив�
но�правове забезпечення потребує суттєвого
удосконалення, у тому й числі в напрямі розме�
жування прав та обов'язків суб'єктів земельних
відносин різних форм власності. При цьому клю�
чові законодавчі документи прийняті в різний час
та входять у суперечність один одному. Тому слід
згладити системну колізію в розподілі повнова�
жень між державними органами управління зе�
мельними ресурсами та органами місцевого само�
врядування. Так, органи місцевого самоврядуван�

ня мають визначити цілі та пріоритети, способи
та методи землекористування, а підрозділи
органів управління земельними ресурсами — ви�
конувати дорадчу, консультативну, методичну
функцію [3].

Доцільним також видається ввести інтегрова�
ну систему земельного кадастру та реєстрації прав
власності на землю. Така система повинна базу�
ватись на сучасних інформаційних технологіях та
бути доступною для широкого кола громадськості,
що дозволить зменшити зловживання в земельній
сфері та запобігати прояву корупційних дій.

Щодо організаційного впорядкування від�
носин володіння, користування та розпоряджен�
ня землями, то, насамперед, потребує чіткого роз�
межування державний, комунальний та приватний
сектор землекористування. При цьому існуюча
система земельних відносин має формуватися в
контексті впорядкування інтересів різних суб'єктів
— землекористувачів та землевласників — з вра�
хуванням реальної цінності земельних ресурсів,
виробничих, економічних, соціальних та екологі�
чних факторів землекористування. Крім того, при�
ватний сектор повинен формуватися з метою ак�
тивізації розбудови виробничої та невиробничої
інфраструктури.

Фіскальна складова потребує диференціації
щодо застосування окремих видів податків і зборів
та уніфікації підходів для визначення бази оподат�
кування. Величина рентного доходу має бути ос�
новним чинником для встановлення ставок оподат�
кування. Платність землекористування має розви�
ватися в напрямі удосконалення системи земель�
них платежів. Зокрема, актуальними стають пи�
тання щодо визначення об'єктивної економічної та
нормативної грошової оцінки земель, які повинні
враховувати рентну прибутковість існуючих нині
землеволодінь і землекористувань. При цьому слід
розширити поле оподаткування землекористу�
вачів та зробити плату за землю диференційова�
ною. Фіскальне регулювання землекористування
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Рис. 1. Інституціональний механізм раціоналізації
землекористування агломераційних систем
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агломераційних систем повинне бути стимулюю�
чим щодо формування інвестицій в охорону та
відтворення земельних ресурсів.

Екологічна складова повинна включати захо�
ди збереження та відтворення родючості грунтів,
збереження ландшафтної біорізноманітності, за�
ходи щодо охорони особливо цінних земель, роз�
ширення екологічної мережі окремих територій.
Повинна бути прийнята на регіональному рівні
програма охорони земель на перспективу та роз�
роблені процедури отримання економічного
відшкодування землекористувачам і землевласни�
кам, які ведуть раціональне екологобезпечне зем�
лекористування.

Соціальні пріоритети повинні знайти своє ви�
раження в постійному моніторингу земельних
ділянок, що знаходяться в місцях концентрації
населення та поблизу їх тимчасового скупчення.
Вимагають подальшої конкретизації умови земле�
користування в місцях реорганізації рекреаційно�
го бізнесу та дозвілля.

Вдосконалення інституціональних переду�
мов землекористування вимагає, в першу чергу,
залучення земель, особливо земель в агломера�
ційних системах в інтенсивний ринковий обіг.
При цьому очікувати значного соціально�еконо�
мічного ефекту можна лише тоді, коли купівля�
продаж земель набуде чітких інституціональних
абрисів, коли будуть встановлені уніфіковані
правила гри. Першоосновою при цьому повин�
но стати формування організаційно�економіч�
них засад становлення ринку нерухомості, який
забезпечить імплементацію коштів земельної
ренти в активну форму капіталу. При цьому важ�
ливою складовою інституціонального механізму
землекористування є інфраструктура ринку зе�
мель, що повинна обслуговувати процес пере�
розподілу земельних ресурсів як за функціо�
нальними призначенням, так і галузевими особ�
ливостями.

Розвиток інфраструктури як самостійного
елемента економічної системи можна розгляда�
ти як результат поглиблення суспільного поділу
праці, який передбачає виділення двох підсис�
тем: одна створює продукт основного виробниц�
тва — це економіка виробничих відносин, а інша
задовольняє потреби усієї економіки — це
інфраструктура. Оскільки ринок землі є складо�
вою частиною ринку факторів виробництва, то
є сенс виділяти інфраструктуру ринку землі як
його підсистеми. Інфраструктура ринку землі —
це сукупність організаційно�правових форм,
різних інститутів, організацій, що обслуговують
ринок землі, а також таких, що забезпечують
його функціонування. Чим розвиненіша інфра�
структура і чим більше на ринку різноманітних
інститутів, чим різноманітніші умови угод на
ринку землі, тим більше він розвинений. Завдя�
ки наявності інфраструктури ділові взаємовід�
носини суб'єктів ринку землі ведуться на цілес�
прямованій основі.

З метою розвитку організаційно�правових еле�
ментів інфраструктури ринку землі пропонуємо
наступні заходи:

— вдосконалення інститутів державних га�
рантій недоторканості й захисту приватної влас�
ності на землю, захисту прав власників землі при
здійсненні угод із землею;

— розробка єдиного систематизованого зве�
дення відомостей і документів про нерухоме май�
но;

— збільшення кількості угод із землею у виг�
ляді торгів і земельних аукціонів, угод оренди дер�
жавних і муніципальних земель;

— створення інституту сервітутів (обтяжень);
— розробка цільових програм, наприклад, про�

грами консервації земель, раніше переданих в при�
ватну власність;

— спрощення процедури підготовки межової
справи для ставлення ділянок на кадастровий
облік з різною мірою деталізації їх опису за уз�
годженням з власником;

— формування державного замовлення на
проведення значних землевпорядних проектів, які
не фінансуватимуть приватні власники;

— надання субсидій з муніципального бю�
джету на частину витрат із землеустрою.

ВИСНОВКИ
Магістральним напрямом трансформації інсти�

туціонального механізму раціонального землекори�
стування в агломераційних системах повинна ста�
ти модернізація нормативно�правової, організацій�
ної, екологічної, соціальної, ринкової та фіскаль�
ної складових. В іншому випадку зміни втрачають
системний характер і породжують нові проблеми.
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