
Економіка природокористування і о хорони довкілля

238

УДК 332.2
І. С. ДЕНИСЕНКО

Державна установа «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії наук України»

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
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FORMING OF ORGANIZATIONALLY -ECONOMIC SYSTEM
MANAGEMENT BY THE LANDED RESOURCES

В статті досліджуються методологічні основи формування організаційно -
економічної системи управління зем ельними ресурсами. Розглянуті особливості впливу
земельних ресурсів на забезпечення соціально -економічного розвитку країни.
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Methodological bases of forming of organizationally economic control system by the landed
resources are investigated in the article. The considered features of influence of the landed
resources are on providing of socio -economic development of country.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Серед найважливіших проблем
соціально-економічного розвитку суспільства особливе значення належить
питання ефективного використання земельних ресурсів. Від раціонального
використання земельних ресурсів залежить економічна, соціальна, екологічна
безпека держави та рівень життя населення.

В сучасних умовах розвитку суспільного буття дедалі більше проявляється
вплив регіональних особливостей економічного характеру на рівень, структуру і
ефективність землевпорядкування території та землеустрою, вимірювання площ і
визначення меж для господарського викорис тання земельних угідь. Земельна
власність тісно пов'язана з інтересами територіальної громади, держави, інших
землевласників, які поєднуються з відповідними напрямами соціально -
економічного розвитку країни, що зумовлює багатофункціональність у
використанні кожного її об'єкта. Проте сучасні форми і методи ефективного
використання земель не сприяють раціональному розподілу землі між галузями
національного господарства, різними землевласниками і землекористувачами .
За умов, коли відтворювальний процес у трансф ормаційному суспільстві
характеризується нестабільністю, держава втратила важелі на розвиток окремих
галузей, а регулювання використання земель ще не сформувалося як цілісна
система, втрачаються оптимальні структурні пропорції та просторові пріоритети
соціально-економічної сфери країни, руйнується її інфраструктурна складова,
загострюється проблема економічної та екологічної безпеки як окремих територій
так і країни в цілому.
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Україна має великі площі земельних угідь, але ефективність їх
використання залишається вкрай низькою, і змінити ситуацію, що склалася без
розробки адекватної сучасним умовам системи управління земельними
ресурсами неможливо.

Управління земельними ресурсами – явище багатогранне, і його
необхідно розглядати з різних позицій. Найбільш важ ливим питанням є
формування методології і методичних основ регулювання земельних відносин,
що відображають соціально-економічні та екологічні інтереси, що виникають
при використанні земельних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирі шення
проблем. Значний вклад в проблему управління земельними ресурсами та
нормативно-правового забезпечення даного процесу внесли ряд авторів,
зокрема Д. Добряк, М. Мартин, П. Саблук, А. Третяк, І. Бистряков, Г. Гуцуляк,
[О. Новоторов], М. Ступень.

Метою статті є дослідження методології формування та
функціонування організаційно -економічної системи управління земельними
ресурсами як складової просторового соціально -економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Земельні відносини та земельна власність
країни завжди були визначальними факторами її соціально -економічного
розвитку. Україна перебуває сьогодні на етапі трансформації соціальних і
господарських відносин, характерною ознакою яко ї є різке зниження ролі
держави в регулюванні економічних процесів, ослаблення як внутрішніх, так і
міждержавних економічних зв'язків, наслідком чого є небезпечне зростання
асиметрії територіального розвитку і порушення цілісності економічного
простору.

Земельні відносини існують у єдиній системі соціально -економічних
відносин, вони не відокремлені від інших сфер економіки. Взаємодія з цими
сферами в рамках єдиного економічного простору, фрагменти якого в
результаті приватизації землі є значною мірою ринко вими, тобто з
відносинами, формами, інстит утами інших блоків суспільного виробництва,
надає земельним відносинам неаде кватного характеру, а саме
землекористування робить незахищеним від недоліків приватної власності,
ринку і конкуренції.

Земельні відносини розвиваються за певними загальноісторичними
соціально-економічними законами, у числі яких з акон виникнення і вирішення
суперечностей; нерівномірності і циклічності розви тку; нагромадження
кількісних змін і стрибкоподібного переходу їх у якісні зр ушення; єдності
частини і цілого, форми і змісту; співвідношення старого і нового (традиції і
новації); технічного прогресу тощо. Усі перераховані загальні закони
суспільного відтворення трансформуються у специфічні закономірності
розвитку земельних відносин як ко нкретних форм суспільних процесів і явищ.

Багатосуб’єктність і різноплановість, широке проникнення земельних
відносин у структуру інших конкретних сфер і частин єдиної системи
суспільних відносин є рушійною причиною їх трансформації під впливом
загальних природно-історичних законів соціально-економічного розвитку через
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стійкі тенденції зміни змісту і форм прояву. Конкретні закономірності розвитку
земельних відносин формуються під впливом безлічі факторів, що мають
досить складну структуру, с упідрядність і механізм впливу.

Таким чином, вимальовується наступна загальна методологічна
структурна схема послідовності впливу соціально -економічного простору на
стан i розвиток земельних відносин: стан соціальної системи суспільства в
цілому, його політико-економічний уклад (політичний устрій держави);
ідеологічна основа, соціальний механізм і цільова орієнтація економіки;
конкретна модель організації і стан економічного простору; загальні параметри
єдиної ринкової системи, її рівень розвитку, склад, структура, стан п оєднаних із
земельним простором підсистем; вузлові характеристики земельних відносин.

Об’єктивний характер ринкових трансформацій у регіонах України
обумовлює пріоритетні завдання просторового розвитку з метою
врівноваження пропорцій регіональних процесів  та необхідність реформування
земельних відносин в усіх сферах регіонального господарського комплексу.
Важливим напрямом розв’язання регіональних проблем соціально -
економічного розвитку є ефективне регулювання використання всіх категорій
земель. Питання необхідності формування механізму регулювання земельних
відносин у регіонах України зумовили доцільність розробки його
методологічного та методичного забезпечення на основі об’єктивної оцінки
проблемності регіонів за певною сукупністю ознак з екологічною ада птацією
до навколишнього природного середовища та збереження довкілля, розробки
нових принципових підходів до виявлення існуючих резервів розширеного
відтворення земельного фонду, котрі базуються на вдосконаленні
інституціональних та організаційних основ в икористання потенціалу
регіональних господарських систем.

Розвиток земельних відносин відбувається на основі й у тісній вза ємодії
із сукупністю соціальних, економічних, екологічних, історико -культурних,
психологічних і багатьох інших факторів територіально го простору. Ці фактори
мають складну функціонально -ієрархічну диференціацію, досить витончений
механізм впливу на процес розподілу, викор истання і відновлення земельних і
територіальних ресурсів.

Конкретні закономірності динаміки зем ельних відносин відображаються
у базових загальноісторичних соціально -економічних процесах. Вони активно
впливають на їх перебіг, продуктивність і наслідки.

Обумовлено це тим, що земельні ресурси включені практично в усі сфери
економічного розвитку. Так, на стадії власне вироб ництва життєвих засобів і
ресурсів (включаючи споживчі товари і послуги, засоби виробництва і робочу
силу) земля входить до витратної складової, визначаючи через свої цінові
параметри величину суспільно необхідних й індивідуальних витрат.

Об’єктивний аналіз впливу сучасного стану, місця, ролі та характеру
земельних відносин на формування соціально -економічного простору країни
дає підстави стверджувати, що територіально -земельні ресурси є не
периферійним, а центральним, базовим об'єктом суспільних відносин;
регулятором всієї сукупності суспільних зв'язків і залежностей, включаючи не
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тільки економічну, але і соціал ьно-демографічну, політичну, екологічну, інші
сфери і складові суспільного відтв орення.

Взаємодія природно-ресурсного простору і простору соц іально-
економічного розвитку необхідно розглядати у рамках моделі просторових
взаємозв'язків вигляду трансакція -форма (трансакція – від лат. transaction –
звершення, дія, перетворення, вплив, операція, угода та ін.) . У рамках
зазначеної моделі структуру руху господарської системи можна уявити як
процес впливу трансакцій на просторовий стан (форму) господарської системи і
цієї форми на характер трансакцій. Відчуття зв'язку між трансакцією і формою
підводить нас до розуміння просторових компенсаторних механізмів у
господарській системі, що забезп ечують її внутрішню динамічну рівновагу. У
зв'язку з цим стає очевидним лінійно -вузловий характер просторового
поєднання землегосподарського простору і про стору соціально-економічного
розвитку.

Механізм взаємодії землегосподарського простору і простору соціально -
економічного розвитку дозволяє визначити модель каркасної структури
економічного простору, відповідно до якої економічний простір розвивається
на основі опорного земельно-територіального каркаса у вигляді сукупност і
функціональних каркасів трьох типів: екологічного, господарс ького та
економічного. Зазначені каркаси структурують природно -господарський
простір, простір соціально-економічного розвитку та економічний простір.
Найважливішою функцією опорного каркаса є орга нізація економічного
простору відповідно до специфіки й особливостей зазначених трьох
функціональних каркасів. Визначальну роль у формуванні економічного
простору відіграє економічний каркас, який структурує складно організований
простір усталених у часі основних напрямів і каналів реалізації сукупності
земельних і першу чергу економічних відносин.

Одним з напрямків державної політики стосовно соціально -економічних
процесів в сфері землекористування є формування земельного ринку й
економічна оцінка земель.

Прийняття закону «Про плату за землю» поклало початок формуванню в
України земельного ринку. Призначення ринку – представляти землю як
предмет особливої цінності, використовуваний максимально ефективно, і
створювати механізм переходу землі від одного корис тувача до іншого.
Земельний ринок є частиною системи земельних відносин. Регуляторами в ній є
право власності, можливість передачі цього права, грошова оцінка права
власності на землю, конкуренція і вільно складені ціни, законодавча база, що
забезпечує функціонування цих регуляторів. Земельний ринок стає реальністю
при наявності двох умов: кожна окремо взята ділянка має свою ціну і може
бути продана або здана в оренду.

Розвиток земельних відносин стримує відсутність чіткого налагодженого
механізму їх регулювання, нерозвиненість земельного ринку. У зв'язку з цим в
умовах наростання гостроти земельних відносин стає актуальною проблема
формування більш ефективного механізму їх регулювання. Держава і місцеві
органи самоврядування підтримують земельний ринок, то му що зацікавлені у
певних бюджетних надходженнях: податках із власників землі, орендній платі
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за муніципальні землі, зборах з операцій із землею. Ключовим питанням при
цьому стає економічна оцінка землі.

Оцінюючи землю як об'єкт соціально -економічних і насамперед
земельних відносин, варто враховувати, що вона відіграє три основні ролі:
об'єкта нерухомого майна, товару та об'єкта господарської діяльності.
Відповідно до законів України, особи, що мають у власності земельну ділянку,
мають право її продати, подарувати, передати у спадщину, віддати під заставу,
здати в оренду, обміняти, внести в статутний к апітал підприємств, банків тощо,
тобто мають право розпоряджатися нею за своїм розсудом як нерухомим
майном. Це право приводить до виникнення земельного обіг у, здійснюваного у
встановленому законом порядку процесу передачі (зміни) прав на земельні
ділянки як об'єкти нерухомого майна. Розвинутий земельний обіг передбачає
наявність земельного ринку.

Земельний ринок – це специфічна сфера товарного руху, в якій
формуються попит та пропозиція на землю як об'єкт нерухомості, а земельні
ділянки є об'єктом цивільно-правових угод, у тому числі по їх купівлі -продажу.
Як тільки земля включається в товарний обіг, а земельні ділянки стають
товаром, вони набувають ціну, що в становлюється ринком.

Аналізуючи роль землі із соціально -економічних позицій, можна
виділити наступні її особливості, а саме: земля – самий надійний об'єкт
вкладань у нерухомість; земля – об'єкт загальних земельно-майнових інтересів,
головна складова ринку нерухомості і наскрізний фактор відтворення; земля –
один з основних факторів інтенсифікації інвестиційних процесів в умовах
ринкової економіки; земля – особливий об'єкт майнових відносин і
специфічний вид товару.

Економічні інтереси держави, землевласн иків і землекористувачів
реалізуються в процесі державного і ринкового регулювання земельних
відносин, що включають і обіг землі. Державне регулювання створює
організаційний і правовий базис, регламентує економічні дії і відповідальність
суб'єктів земельних відносин. Ринкове регулювання відбувається на основі
попиту та пропозиції на земельні д ілянки й інші об'єкти нерухомості.

Механізм економічного регулювання земельних відносин
характеризується системою заходів економічного впливу, спрямованих на
реалізацію земельної політики держави, забезпечення прав землевласників і
землекористувачів, встановлення соціально справедливих платежів за землю,
впровадження економічного стимулювання раціонального й ефективного
землекористування, введення екон омічних санкцій за нераціональне
використання і погіршення екологічного стану земельних ділянок,
самозахоплення і розбазарювання.

Одним із основних важелів економічного регулювання земельних
відносин є формування механізму плати за землю. З його допомогою держава
впливає на економічні інтереси землевласників і землекористувачів,
стимулюючи їх до підвищення ефективності використання землі, що
знаходиться у їх розпорядженні. З економічної точки зору, плата за землю –
особливий вид витрат, пов'язаний з од ержанням доходу у вигляді ренти.
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Світова практика свідчить про те, що включення землі в економічний обіг
є важливим і постійним джерелом надходження засобів у бюджети, в
основному місцеві. У багатьох країнах цими засобами забезпечується щорічне
фінансування витрат на освіту, створення інфраструктури поселень, охорону
ґрунтів, ведення земельного кадастру і т.п.

Економічні перетворення в Україні багато в чому визначили роль і
значення управління земельними відносинами та земельними ресурсами. Це
пов’язано з тим, що земля, крім її  традиційних властивостей (засіб
виробництва, територіальний базис, природне тіло тощо), стала об'єктом
ринкових правовідносин і об'єктом н ерухомості. Тому система управління
земельними ресурсами країни, її регіонів і муніципальних утворень повинна
враховувати правові, організаційні, економічні, екологічні і соціальні умови
держави, суспільства й окрему людину. Для цього необхідне подальше
вдосконалення теоретичних і методичних пол ожень управління земельними
ресурсами на будь-яких адміністративно-територіальних рівнях, що дозволяють
збільшити оподатковувану базу і збір б юджетних доходів, залучити інвестиції в
розвиток муніципальних утворень, регіонів і країни, створити ефективну
систему забезпечення гарантій прав для суб'єктів земельних відносин.

У сучасних соціально-економічних умовах особливо важливо сформувати
правове й інформаційне забезпечення системи управління земельними
ресурсами як основного джерела формування бюджетів. Ця система в
обов'язковому порядку повинна враховувати екологічні характеристики земель
різного функціонального призначення.

Зараз через недостатність правової бази об'єктивно неминучим стає
формування організаційно-правового механізму управління земельними
ресурсами, заснованого на економічній зацікавленості суб'єктів земельних
відносин, який не суперечить екологічній доцільності землекористування.

На сучасному етапі економічних перетворень в Україні інстр ументом
вирішення завдань ефективного використання земельних ресурсів у ціл ому,
окремих об'єктів земельно-майнового комплексу в інтересах задоволення
потреб суспільства і громадян можуть бути землевпорядкування, державні
земельний кадастр, кадастр об'єктів нерухомості і моніторинг земель – як
інформаційна база про об'єкт управління – земельний фонд.

Управління земельними відносинами фактично охоплює весь спектр
суспільних відносин – від соціальних до економічних, правових, екологічних та
інших видів. Таким чином, управління земельними відносинами є
систематичним, свідомим, цілеспрямованим впливом на земельні ресурси
шляхом пізнання і використання об'єктивних закономірностей і тенденцій
розвитку суспільних відносин в інтересах розвитку де ржави, суспільства й
окремих громадян. Тому об'єктами земельних відносин м ожуть бути земельні
ресурси, земельні правовідносини, економічні та інші скла дові земельних
відносин, здійснювані різними діями. Так, управління земельними р есурсами
(як важлива складова земельних відносин) здійснюється шляхом
землевпорядкування, кадастру і моніторингу земель, прогнозування,
земельного контролю й інших дій. Таким чином, управління земельними
ресурсами – це сукупність взаємозв'язків і взаємодій між елементами системи
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управління, спрямована на підтримку або поліпшення і раціональне
використання земельних ресурсів як основного об'єкта земельних відносин
відповідно до планів розвитку території або інших нормативних документів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Визначено, що
об’єктивний аналіз впливу сучасного стану, місця, ролі та характеру земельних
відносин на формування соціально -економічного простору країни дає підстави
стверджувати, що територіально -земельні ресурси є не периферійним, а
центральним, базовим об'єктом суспільних відносин; регулятором всієї
сукупності суспільних зв'язків і залежностей, включаючи не тільки економічну,
але і соціально-демографічну, політичну, екологічну, інші сфери і складові
суспільного відтворення.

Досліджено взаємодію природно-ресурсного простору і простору
соціально-економічного розвитку у рамках моделі просторових взаємозв'язків
вигляду трансакція-форма. Механізм взаємодії землегосподарського простору і
простору соціально-економічного розвитку дозволяє визначити модель
каркасної структури економічного простору, відповідно до якої економічний
простір розвивається на основі опорного земельно -територіального каркаса у
вигляді сукупності функціональних каркасів трьох типів: екологічного,
господарського та економічного.

Обґрунтовано, що перспективи створення системи інформаційного
забезпечення управління природними ресурсами можливі на основі
електронного єдиного державного земе льного кадастру України.

Встановлено, що одним із основних важелів економічного регулювання
земельних відносин є формування механізму плати за землю. З його допомогою
держава впливає на економічні інтереси землевласників і землекористувачів,
стимулюючи їх до підвищення ефективності використання землі, що
знаходиться у їх розпорядженні.
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