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STIMULATION OF THE RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT
IN DRAINED AREA ON TRANSBOUNDARY TERRITORIES

Встановлено, що важливою передумовою раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення на
транскордонних територіях є формування система стимулювання, яка охоплює інституціональні, бюджетно<подат<
кові та кредитно<майнові стимули. Обгрунтовано, що основними інституціональними стимулами виступають: на<
дання державою консультацій стосовно можливих форм та методів залучення осушених угідь у систему товарно<
грошових відносин; інформування власників внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд про наявність
альтернативних варіантів їх модернізації та реконструкції; консультування землевласників та землекористувачів сто<
совно зміни цільового призначення ренатуралізованих осушених сільськогосподарських угідь. Доведено, що бюд<
жетно<податковими стимулами мають виступати: надання пільг при сплаті земельного податку та орендної плати за
землю; часткове звільнення від відшкодування втрат сільського та лісового господарства; співфінансування реінжи<
нірингу осушених земель у рамках проектів транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Встановлено, що кредитно<майновими стимулами виступають: надання муніципальних гарантій; відшкодування час<
тини процентних ставок за кредитні ресурси комерційних банків; передача осушених земель державної та комуналь<
ної власності у користування українським учасникам проектів транскордонного співробітництва.

It has been established that an important prerequisite for the rationalization of agrarian nature management in
drained area on transboundary territories is the creation of a stimulation system, which covers institutional, fiscal and
lending<property incentives. It has been substantiated that the main institutional incentives are as follows: providing
state advice on possible forms and methods of attracting drained lands into the system of exchange relationships; informing
the owners of the intrafarm networks of water development facilities on the availability of alternative options of their
modernization and reconstruction; counselling of landowners and land users on the change of the purpose of renaturalized
drained agricultural lands. It has been proven that fiscal incentives should be as follows: granting of privileges upon
payment of land tax and land rent; partial exemption from compensation for losses in agriculture and forestry; co<financing
of reengineering of drained lands within the framework of cross<border cooperation projects at the expense of local
budgets. It has been established that lending<property incentives are as follows: provision of municipal guarantees;
compensation of a part of interest rates for credit resources of commercial banks; the transfer of drained lands of state
and communal ownership to the use of Ukrainian participants in transborder cooperation projects.

Ключові слова: стимулювання, осушення, домогосподарство, місцеві бюджети, транскордон4
не співробітництво, земельний податок.
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системи і повільного формування соціальноE
орієнтованих ринкових відносин значні площі
осушених сільськогосподарських угідь були
виведені із продуктивного сільськогосподарсьE
кого обороту і піддалися природній ренатураE
лізації (самозаболочення, самозаліснення). На
значній площі осушених земель ренатураліE
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раціоналізації аграрного природокористуE
вання в зоні осушення на транскордонних
територіях, оскільки ці території попадаE
ють до зони поширення багатьох проектів
ЄС і тут вже частково сформувалися переE
думови для суттєвого нарощення обсягів
залучення іноземних інвестицій.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є розроблення теоретикоE

методологічних підходів до формування сиE
стеми стимулювання раціоналізації аграрноE
го природокористування в зоні осушення на
транскордонних територіях, а також конкE
ретизація інституціональних, бюджетноEпоE
даткових та кредитноEмайнових стимулів
стосовно здійснення реінжинірингу ренатуE
ралізованих осушених земель у рамках реаE
лізації проектів транскордонного співробіE
тництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи з практики передових країн та
враховуючи наявну нормативноEправову
базу, яка регламентує інструменти та методи
стимулювання раціонального природокориE
стування в Україні, пропонується виділення
трьох груп стимулів: інституціональних, бюдE
жетноEподаткових та кредитноEмайнових
(рис. 1). Інституціональні стимули передбаE
чають внесення змін у формальні та нефорE
мальні інститути в частині отримання необхE
ідної інформації землевласниками та землеE
користувачами стосовно форм та методів каE
піталізації осушених сільськогосподарських
угідь, наявних альтернативних варіантів моE
дернізації та реконструкції мереж гідротехE
нічних споруд, інституціонального середовиE
ща консультування домогосподарств та
суб'єктів господарювання відносно створенE
ня кооперативних, асоціативних та кластерE
них об'єднань власників та користувачів осуE
шених земель.

З метою визначення цільових орієнтирів,
а також відповідних процедур стосовно реіE
нжинірингу сільськогосподарських угідь
важливим інституціональним стимулом, який
спонукатиме землевласників та землекорисE
тувачів перепрофільовувати бізнесEпроцеси,
пов'язані з використанням осушених земель,
стане реалізація пілотного проекту, а також
популяризація його результатів в зоні осуE
шення.

Дієвим інституціональним стимулом також
виступає формування сучасних служб конE

заційні процеси набули незворотного характеE
ру і фактично перетворили сільськогоспоE
дарські угіддя у ліси та лісовкриті площі. За таE
ких умов повернення цих земель у продуктивE
ний сільськогосподарський оборот не є можE
ливим через високу капіталомісткість провеE
дення відповідних природооблаштувальних заE
ходів.

Значні можливості стосовно екологічноE
го реінжинірингу осушених територій маE
ють місце на транскордонних територіях,
оскільки останні попадають у зону пошиE
рення комплексу грантових програм та проE
ектів транскордонного співробітництва,
зокрема програми ЄС "Східне партнерE
ство". З огляду на це, потребують обгрунE
тування теоретикоEметодологічні підходи
до формування системи стимулювання проE
цесів раціоналізації аграрного природокоE
ристування на осушених землях транскорE
донних територій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розроблення сучасних теоретикоEметоE
дологічних підходів до формування систем
стимулювання раціонального природокоE
ристування актуалізувалося в останній час,
коли виникла необхідність у прискореній
імплементації у вітчизняну практику прироE
доохоронних директив ЄС та міжнародних
природоохоронних конвенцій. Також до
трансформації систем стимулювання раціE
онального природокористування спонукає
й надмірна уніфікованість інституціоналіE
зованих українським законодавством стиE
мулів стосовно використання окремих видів
природних ресурсів [1; 2; 7; 8]. ПершочерE
гового значення набуває диверсифікація
інструментів стимулювання аграрного приE
родокористування в зоні осушення, де маE
сове поширення процесів природної ренаE
туралізації згортає територіальний базис
розвитку базових ланок місцевої економіE
ки [4; 6]. Незважаючи на те, що протягом
останніх років українські вчені пропонуваE
ли різноманітну конфігурацію набору стиE
мулів стосовно використання осушених зеE
мель належного ефекту у більшості виE
падків так і не було отримано [3; 5]. ПрикE
метна риса пропонованих інструментів стиE
мулювання — це їх відірваність від основE
них трендів  просування українсь ких
суб'єктів господарювання у світогоспоE
дарський комплекс. У першу чергу це стоE
сується розроблення комплексу стимулів
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сультування землевласників та землекористуE
вачів стосовно зміни цільового призначення
осушених угідь, які піддалися природній ренаE
туралізації, а також подолання симетричності
інформації для різних категорій землевласE
ників та землекористувачів, зокрема й в часE
тині отримання інформації про можливість
залучення грантових ресурсів в рамках реаліE
зації проектів транскордонного співробітницE
тва.

Найбільш детермінуючими раціоналізаE
цію аграрного природокористування стимуE
лами в загальній системі стимулювання рацE
іоналізації аграрного природокористування
є бюджетноEподаткові стимули, які через
відповідні фіскальні інструменти мотивують
землевласників та землекористувачів обмеE
жувати природоEруйнівну діяльність і впроE
ваджувати сучасні природоохоронні техноE
логії. Найбільш вагомого значення в сучасE
них умовах набуває умонтування в регуляE
торний механізм такого бюджетноEподаткоE
вого стимулу як запровадження пільгових
ставок імпортного мита на ввезення в УкраїE
ну обладнання, необхідного для відновленE
ня мереж гідротехнічних споруд, що прискоE
рить модернізацію та реконструкцію меліоE
ративного фонду, а це в свою чергу сприяE
тиме відновленню традиційного для меліоE
рованих територій водноEповітряного режиE
му.

Також необхідно застосовувати бюджетноE
податкові стимули стосовно введення пільгоE
вого мита на ввезення в Україну обладнання,
необхідного для забезпечення переробки деE
ревних відходів та виробництва паливних граE
нул і брикетів, що сприятиме підвищенню рівня
фінансової віддачі самозаліснених осушених
сільськогосподарських угідь внаслідок утиліE
зації лісової рослинності.

Незважаючи на те, що окремими міжнаE
родними та європейськими конвенціями негаE
тивно сприймаються різного роду префеE
ренції, дієвим бюджетноEподатковим стимуE
лом раціоналізації аграрного природокорисE
тування в зоні осушення слід вважати наданE
ня пільг при сплаті земельного податку та
орендної плати за землю відповідно землеE
власникам та землекористувачам, які реалізуE
ють проекти реінжинірингу осушених сільE
ськогосподарських угідь, що були деградовані
і порушені у попередні періоди. Це дасть можE
ливість у короткостроковій і довгостроковій
перспективі повернути в продуктивний сільE
ськогосподарський оборот значні площі
сільськогосподарських земель без нанесення

шкоди навколишньому природному середовиE
щу.

Також потребує введення такий бюджетE
ноEподатковий стимул, як надання у корисE
тування осушених сільськогосподарських
угідь за нульовою ставкою орендної плати
суб'єктам господарювання, які використовуE
ють ці землі для здійснення на них агролісоE
меліоративних робіт, зокрема упорядкуванE
ня існуючих і створення нових захисних
лісових смуг. Створення нових захисних
лісових смуг збільшить площу сільськогосE
подарських угідь, яка буде менше піддаватиE
ся ерозії та дефляції грунтів, а також на якій
буде зведено до мінімуму втрати врожаю
унаслідок покращення водноEповітряного
режиму.

З метою надання додаткових стимулів
стосовно розбудови інфраструктури попеE
редження підтоплень сільськогосподарських
угідь важливого значення набуває часткове
звільнення від відшкодування втрат сільськоE
го та лісового господарства суб'єктів госпоE
дарювання, які використовують окремі териE
торії лісового фонду та сільськогосподарські
угіддя для формування технікоEтехнологічE
них комплексів по упередженню підтоплень
та зміцненню стійкості агроE та лісоландE
шафтів.

Дієвим бюджетноEподатковим стимулом
раціоналізації аграрного природокористуE
вання, зокрема відновлення водноEболотних
угідь як акумуляторів вуглекислого газу та
емітентів кисню, є співфінансування за рахуE
нок коштів місцевих бюджетів проектів
відновлення цих угідь, які реалізуються в
рамках транскордонного співробітництва та
грантових програм. Такий бюджетний інструE
мент стимулюватиме землевласників та земE
лекористувачів стосовно участі в проектах
транскордонного співробітництва, зокрема в
частині відновлення природної спадщини, і
забезпечуватиме залучення природоохоронE
них інвестицій у відтворення та охорону осуE
шених земель.

Чільне місце в системі стимулювання проE
цесів раціоналізації аграрного природокорисE
тування в зоні осушення на транскордонних
територіях мають зайняти кредитноEмайнові
стимули, які спрямовуватимуться на подоланE
ня інвестиційного дефіциту у землевласників та
землекористувачів стосовно реалізації прироE
доохоронних проектів, а також формування
просторового базису для активізації процесів
реінжинірингу осушених земель. До кредитноE
майнових стимулів слід віднести надання муніE
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ципальних гарантій суб'єктам приватного
бізнесу, які разом з комунальними підприємE
ствами реалізують проекти відтворення та охоE
рони осушених земель на основі угод державE
ноEприватного партнерства в частині відшкоE
дування втрат, пов'язаних з відновленням агроE
та лісового біорізноманіття.

З метою підвищення мотивації землевласE
ників та землекористувачів щодо реалізації
проектів модернізації, реконструкції та техE
нічного переоснащення мереж гідротехнічних
споруд органам місцевого самоврядування неE
обхідно забезпечити відшкодування суб'єктам
господарювання частини процентних ставок за
кредитні ресурси комерційних банків за рахуE
нок коштів бюджетів розвитку, які сформовані
як спеціальні фонди в бюджетах місцевого
самоврядування.

Каталізатором ділової активності в частині
відновлення традиційної сільськогосподарсьE
кої спеціалізації в зоні осушення і тим самим
зміцнення агроландшафтів є надання переваE
ги при передачі осушених сільськогосподарсьE
ких земель комунальної власності (розгляE
дається варіант, коли осушені сільськогоспоE
дарські землі державної власності поза межаE
ми населених пунктів будуть передані у комуE
нальну власність територіальних громад) субE
'єктам господарювання, які відновлюють траE
диційну спеціалізацію, що в кінцевому підсумE
ку забезпечує диверсифікацію місцевої еконоE
міки.

Дієвим кредитноEмайновим стимулом таE
кож слід вважати пріоритетну передачу україE
нським учасникам проектів транскордонного
співробітництва незатребуваних паїв, земель
запасу та порушених сільськогосподарських
угідь для створення територіального базису
реалізації проектів формування біоенергетичE
них систем.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Активізація процесів раціоналізації аграрE
ного природокористування в зоні осушення на
транскордонних територіях є неможливою без
формування сучасної системи стимулювання.
Така система стимулювання має охоплювати
інституціональні, бюджетноEподаткові та креE
дитноEмайнові стимули.

Інституціональними стимулами виступаE
ють форми та методи, а також інституції конE
сультування землевласників та землекористуE
вачів стосовно можливих варіантів залучення
осушених угідь у систему товарноEгрошових
відносин, а також стосовно альтернативних

варіантів модернізації і реконструкції внутріE
шньогосподарських мереж гідротехнічних
споруд.

Основними бюджетноEподатковими стимуE
лами виступають: надання пільг при сплаті зеE
мельного податку та орендної плати за землю,
на якій реалізуються проекти реінжинірингу
осушених сільськогосподарських угідь, а таE
кож часткове звільнення від відшкодування
втрат сільського та лісового господарства суE
б'єктів господарської діяльності, які викорисE
товують окремі території лісового фонду та
сільськогосподарські угіддя для формування
технікоEтехнологічних комплексів по упередE
женню підтоплень та зміцненню стійкості агроE
ландшафтів.

Серед кредитноEмайнових стимулів слід
виділити надання муніципальних гарантій
суб'єктам підприємницької діяльності, які реE
алізують проекти відтворення та охорони осуE
шених земель на основі угод державноEприE
ватного партнерства, а також відшкодування
частини процентних ставок за кредитні ресурE
си комерційних банків, отриманих для реаліE
зації проектів модернізації, реконструкції та
технічного переоснащення мереж гідротехніE
чних споруд, за рахунок коштів бюджетів розE
витку.
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