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ВСТУП
Земельні відносини, в тому числі, проблеми земель"

ної власності є ключовими в системі виробничих відно"

син, а земля як природний ресурс залишається не тільки

природним та економічним базисом розміщення та фун"

кціонування виробничих сил галузі, а й джерелом до"

ходу, в тому числі, рентного. Складність системи земель"

них відносин обумовлена не тільки складом їх елементів,

але і їх високою динамічністю. Державне регулювання

земельних відносин (пряме та непряме) постійно вдос"

коналюється під впливом вимог ринкових відносин (са"

морегулювання земельних відносин), для чого є необх"

ідним постійне функціонування робочого органу, що

регулює розвиток земельних відносин окремих суб'єктів

та координує їх дії, а також постійно має законодавчу

ініціативу виконавчих органів щодо коригування чинних

законів, а також нормативних актів.
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Роль державного регулювання земельними відно"

синами особливо зростає із реалізацією завдань нині"

шньої земельної реформи, основною метою якої є пе"

рерозподіл земель, з передачею їх одночасно у влас"

ність (у більшості випадків у приватну), наданням у орен"

ду та тимчасове користування, а також створення необ"

хідних умов для розвитку різних форм господарюван"

ня з одночасним забезпеченням раціонального викори"

стання та охорони земельних ресурсів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Правовий режим використання землі зумовлює роз"

виток всієї системи земельних відносин. Сам же право"

вий режим — продукт реалізації земельної політики, в

свою чергу є похідною від загальної соціально"еконо"

мічної політики країни конкретного історичного періо"

ду.
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Земельна політика в конкретний історичний пері"

од залежить від національних інтересів, окремих соц"

іальних груп, індивідів і виражається в правах розпо"

рядження, володіння та використання земель (в інте"

ресах усіх перерахованих суб'єктів), а також в обме"

женнях певних їх прав і систем реалізації інтересів (на

основі використання законів, підзаконних актів, еле"

ментів нормування, систематизування). Ефективність

політики залежить від рівня узгодження дій всіх рівнів

влади.

Рівень раціональності земельних відносин зале"

жить від рівня компетентності осіб, що визначають

земельну політику (усвідомлення ними особливостей

землі, як головного чинника виробництва, інтересів

усіх суб'єктів господарювання, виявлення протиріч,

об'єктивних законів розвитку земельних відносин на

шляху соціально"економічного прогресу, і тієї ролі, яку

відіграють земельні відносини в системі фундаменталь"

них соціально"економічних відносин), і як наслідок —

рівня об'єктивності прийнятих нормативно"правових

актів, а також рішень владних структур. Тому в роботі

ставиться завдання обгрунтувати наукові засади реа"

лізації системи державного регулювання земельних

відносин.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічна теорія визначає земельні відносини як

одну зі специфічних форм виробничих відносин, що ви"

никають між різними соціальними групами людей і ок"

ремими людьми в сфері розпорядження, володіння та

користування землею як загальною умовою праці та за"

собом виробництва. Саме земля, є основним засобом

виробництва в сільському господарстві, що стає об'єк"

том привласнення і використання [1, с. 75].

Земля одночасно є природним ресурсом та голов"

ним засобом виробництва, що має ряд істотних особ"

ливостей, які безпосередньо впливають на характер

відносин і на процес виробництва, що складаються в

процесі розвитку земельних відносин.

По"перше, земля є природним благом, а також, на

відміну від інших основних засобів виробництва, є про"

дуктом праці людини, та продуктом самої природи. У

процесі виробничої діяльності людини земля є засо"

бом виробництва, а також виступає як предмет праці.

Земля, в першу чергу її верхній шар (грунт), забезпе"

чує отримання певного обсягу продукції та доходу,

зростання прибутку та продуктивності праці. Але зро"

стання рівня продуктивності праці, а також підвищен"

ня прибутковості при одночасному збереженні родю"

чості грунту можливо тільки при раціональному зем"

лекористуванні.

По"друге, земля є якісно диференційованим за"

собом виробництва. Окремі ділянки землі розрізня"

ються за рівнем родючості. Проте якість земельних

ділянок може бути значно покращена, завдяки цілес"

прямованому впливу людини на землю, або погірше"

на, залежно від того, яким чином землю використо"

вують.

По"третє, на відміну від інших факторів виробницт"

ва земля обмежена в запасах. Земельні ресурси, на

відміну від трудових, матеріальних і фінансових ре"

сурсів, практично не збільшуються. Враховуючи, що

якісних земель порівняно мало, виникає необхідність

більш раціонального використання наявного земельно"

го потенціалу. Від того наскільки раціонально людина

використовує землю, залежить не тільки результат її

діяльності сьогодні, в даний час, а й результати в на"

ступні періоди, тобто залежить стійкість розвитку ви"

робництва.

По"четверте, використання землі пов'язане з по"

стійністю місця. Землю як засіб виробництва неможли"

во практично перенести з одного місця на інше, наприк"

лад, у кращі кліматичні умови або густонаселену міс"

цевість, або наблизити її до місця виробництва матері"

альних ресурсів, або до місця споживання виробленої

на землі продукції. Тому при обробці землі максималь"

но враховуються її природні якості і створюються певні

економічні умови для раціонального використання, на"

явного в певному місці (країні, регіоні області, районі)

її потенціалу.

По"п'яте, всі кошти в процесі господарського вико"

ристання зношуються, змінюють свої корисні власти"

вості, і в кінцевому підсумку, вибувають з процесу ви"

робництва. Земля, на відміну від інших засобів, при ра"

ціональному та ефективному її поліпшенні (відтворенні)

може підвищувати свою продуктивність.

В умовах сучасного інноваційного розвитку зміни"

лося уявлення про асимілятивні кордони, що обмежу"

ють зростання родючості грунту. Сьогодні на тих же

земельних площах можна подвоювати і потроювати

обсяги виробництва. При цьому збільшення обсягів ви"

робництва на основі технічної та технологічної модер"

нізації можливо при одночасному відтворенні грунто"

вої родючості землі. Стримуючими сьогоднішніми чин"

никами зростання родючості грунту є, як правило, об"

меженість фінансових ресурсів для здійснення комп"

лексної меліорації, а також нераціональне використан"

ня землі її власниками. Вирішення цих проблем вима"

гає втручання з боку держави, бо неврегульованість

питань раціонального землекористування, несвоєчас"

не прийняття необхідних заходів, призводять не тільки

до зниження ефективності розвитку національної еко"

номіки, а й виникненню соціальних та екологічних про"

блем.

По"шосте, земля за певних умов виступає в якості

товару. З функціонуванням землі тісно пов'язана на"

явність земельної ренти як специфічної форми доходу

і, виникаючих економічних відносин з приводу її

фіксації, розподілу та привласнення. Питання фіксації

земельної ренти та її розподілу стали найбільш диску"

сійними серед учених різних сфер в умовах ліквідації

державної монополії на землю та розвитку приватного

землекористування. Це пов'язано з тим, що оцінка землі

з оціночно"аналітичного інструмента ефективності зем"

лекористування перетворюється в аналітично"розрахун"

ковий інструмент ціноутворення, роль якого значно зро"

стає в умовах розвитку ринкового обігу землі. Ретель"

ного аналізу і коригування вимагають методики оцінки

землі та їх використання в ціноутворенні при ринково"

му обігу землі та виконанні фіскальної функції держа"

ви.

У процесі державного регулювання земельних

відносин необхідно враховувати всі ці особливості, при"

чому не окремо, а в комплексі, що значно підвищить
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раціональність розвитку земельних

відносин.

Використання природних власти"

востей землі і трансформація їх в

процесі перетворення на матеріальні

блага складає сутність землекорис"

тування. Система земельних відносин

включає в себе відносини з реалізації

прав власності на землю, виробничо"

го використання для отримання про"

дукту праці, і відтворення грунтової

родючості у виробничому процесі, а

також відносини в рамках екологіч"

ної інфраструктури з приводу охоро"

ни та відтворення земельних ресурсів

[2, с. 255].

Земельні відносини займають особливе місце серед

фундаментальних соціально"економічних категорій.

Пояснити це можна трьома причинами:

1) земля як універсальний фактор виробництва ви"

конує одночасно ряд найважливіших функцій:

— життєзабезпечення;

— просторового базису життєдіяльності кожної лю"

дини;

— розміщення виробництва та інфраструктурних

рівнів;

— носія природних ресурсів, корисних копалин і

природних технологій;

— територіальної основи державності, а також на"

ціонального самовизначення.

Тому до земельних відносин залучені (і в прямій, і в

опосередкованій формі) всі члени людського співтова"

риства у всьому різноманітті взаємопов'язаних, взаємо"

доповнюючих і взаємовиключних потреб, інтересів,

ціннісних установок, орієнтації та мотивації;

2) економічний характер земельних відносин про"

являється через вилучення ренти через земельне опо"

даткування і перетворення земельного засобу в елемент

сфери виробництва, розподілу, обігу та присвоєння

(споживання). Просторово"географічні властивості

землі впливають на напрями, інтенсивність і швидкість

руху сукупного суспільного продукту, тобто на сфери

обігу та споживання;

3) жорстке закріплення земельних ресурсів у гео"

графічному просторі, не здатність їх до передисло"

кації, характеризує землю як специфічний об'єкт

власності, фізично не відчужується від нього. При

строгому громадському контролі за дотриманням тех"

нологічних та екологічних вимог та обмежень, земля

не руйнується, зберігає свої корисні споживчі влас"

тивості, а головне, земля не амортизується, тобто не

"розчиняється" в виготовленій на її основі продукції

[3, с. 223].

Виходячи з економічної природи земельних відно"

син, їх конкретних форм прояву і, насамперед, форм,

пов'язаних з використанням землі, побудова їх схема"

тичних моделей дозволить представити логіку методо"

логії дослідження земельних відносин. Все різномані"

ття земельних відносин можна поділити на три групи

(рис. 1):

— відносини власності на землю, утворюють їх со"

ціально"економічну і правову основу;

— форми розпорядження, землеволодіння, земле"

користування, що утворюють організаційно"економіч"

ну сторону державного регулювання земельних відно"

син;

— державне регулювання ринкових відносин у сис"

темі землерозпорядження, землеволодіння та землеко"

ристування [4, с. 130].

На наш погляд, необхідно не тільки розглянути

склад відносин у кожній з цих груп, але й вивчити

взаємозв'язок і взаємозалежність між власністю на

землю і формами її використання. Саме на цій ос"

нові можливо більш точно встановити засади роз"

витку системи державного регулювання земельних

відносин. Використання системного підходу в досл"

ідженні земельних відносин дозволить не тільки вив"

чити особливості розвитку кожного елемента систе"

ми земельних відносин, а й встановити взаємозв'я"

зок і взаємозалежність між ними, а також з іншими

елементами господарювання, що є неодмінною умо"

вою збереження стійкості і цілісності в динамічно"

му розвитку всієї цієї складної системи. Причому в

основі всієї системи земельних відносин, і в кожно"

му її елементі лежить теорія земельної ренти яка ви"

магає ретельного вивчення і переосмислення в су"

часних умовах.

Земельні відносини, що входять до складу вироб"

ничих відносин, можуть бути стимулювальним, а також

стримувальним чинником розвитку та розміщення про"

дуктивних сил країни.

Земельні відносини є самостійним видом суспільних

відносин, що характеризуються певними особливостя"

ми, що зумовлені предметом врегулювання, а саме: охо"

роною та використанням земельних ресурсів у країні [1,

с. 75].

Характерною сучасною ознакою для трансфор"

мації розвитку земельних відносин є приватизація

землі, тобто визначення для кожного члена колекти"

ву частини, що знаходиться у спільній власності. Обо"

в'язково всі земельні відносини врегульовуються зе"

мельним законодавством, яке завжди встановлює

правовідносини між суб'єктами щодо землі як основ"

ного об'єкта земельних відносин, що виникають у

процесі виробництва.

Об'єктами земельних відносин, які існують у сіль"

ськогосподарській сфері є землі сільськогосподарсь"

кого призначення (а саме землі під багаторічними на"

садженнями, рілля, пасовища, сіножаття) всіх форм гос"

подарювання та власності.
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Рис. 1. Основні елементи системи земельних відносин

Джерело: [4, с. 130].
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Суб'єктами земельних відносин є окремі громадя"

ни, тобто фізичні особи, юридичні особи, а також їх об'єд"

нання (організації та установи, сільськогосподарські

підприємства певних організаційно"правових форм,

органи виконавчої влади). Суб'єкти правовідносин щодо

питань землі також повинні діяти тільки у межах чинно"

го законодавства.

Розвиток реалізації земельної політики сьогодні

передбачає обов'язкову перебудову існуючих земель"

них відносин, що спрямована на обов'язкове роздер"

жавлення земель, а також зміну форм господарювання

та землевласників.

Тривалий час влада нашої країни відмовлялася від

належного рівня державного регулювання земельних

відносин, але в останній час вони стали все більш ви"

знавати доцільність державного контролю в процесі ви"

користання землі. Так, для результативної діяльності в

сфері земельних відносин в нашій країні здійснює свою

діяльність Державна служба України з питань геодезії,

картографії та кадастру, що має багату історію. Основ"

ними завданнями Державної служби України з питань

геодезії, картографії та кадастру є:

— реалізація державної політики у сфері топогра"

фо"геодезичної і картографічної діяльності та земель"

них відносин, а також у сфері Державного земельного

кадастру;

— надання адміністративних послуг згідно із зако"

ном у відповідній сфері;

— внесення на розгляд віце"прем'єр"міністра Украї"

ни — міністра регіонального розвитку, будівництва та

житлово"комунального господарства пропозицій щодо

забезпечення формування державної політики у зазна"

ченій сфері, крім пропозицій щодо формування держав"

ної політики з використання і охорони земель сільсько"

господарського призначення, які вносяться на розгляд

міністра аграрної політики та продовольства [5].

Слід наголосити, що необхідними передумовами

результативності заходів державної земельної політи"

ки є наявність сильної політичної волі, соціально"по"

літичної стабільності, солідарності політичних сил і су"

спільства, ефективної протидії корупції, радикальних

змін у формах і якості державного управління з дотри"

манням демократичних норм і обов'язкових принципів

ринкової економіки. Земельна реформа має стати не"

від'ємною складовою реформування адміністративної

та економічної систем України.

Удосконалення розвитку земельних відносин у рин"

кових умовах лише за рахунок самого ринку як еконо"

мічного механізму практично неможливе через властиві

ринковому механізму відомі недоліки суспільно"соці"

ального характеру, тому об'єктивно потрібною є систе"

ма законодавчо установлених регуляторів, застосуван"

ня яких дасть змогу оптимально поєднати ринкові та

адміністративні важелі регулювання земельних відно"

син з реалізацією мети максимально можливого задо"

волення державних і територіально"громадських інте"

ресів.

ВИСНОВКИ
Обгрунтовано, що своєчасне та доречне втручання

держави у процес землекористування та землеволодінні

— неодмінна та обов'язкова умова для розвитку віднов"

лення земель, підвищення рівня ефективності при їх

використанні. Потрібним є уточнення процесу розподі"

лу сфери державного управління, розробки для цього

належних критеріїв, та обов'язкової схеми цільового

витрачання всіх коштів: земельного податку, зборів за

всі види операцій по обігу земельних ділянок, орендної

плати за землю. Без вирішення зазначених питань, без

належного державного регулювання обігу землі вирі"

шити проблему оздоровлення, а також збереження

землі як найголовнішого ресурсу України — неможли"

во.

Отже, ефективність державного регулювання зе"

мельних відносин визначається характером функціо"

нування об'єктивних суперечностей та механізмів їх

розв'язання. Основною суперечністю земельних відно"

син в Україні є суперечність між природою функціону"

вання землі та формами її використання людиною.

Введення приватної власності на землі сільськогоспо"

дарського призначення зумовлює різну тривалість

циклів: природного та ринкового. Різниця у тривалості

природного циклу функціонування землі та виробни"

чих циклів зумовлених ринковою системою господа"

рювання складає суть об'єктивної суперечності у три"

валості циклів.
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