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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У наукових колах, владних структурах та серед ак�

тивних верств населення ведеться пошук виходу із над�
то нездорового та дещо незрозумілого існуючого ста�
ну суспільно�економічних відносин в Україні. Особли�
во це стосується сільської місцевості, віддаленої від
мегаполісів.

Оскільки, відповідно до Конституції України, зем�
ля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні
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ресурси, які знаходяться в межах території України,
природні ресурси її континентального шельфу, вик�
лючної (морської) економічної зони є об'єктами права
власності Українського народу і являються єдиним ос�
новним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави [1], вважається, що
"ключ" до розв'язання наявних проблем і неузгоджень
із бажаного розвитку Української держави, в тому
числі в сільській місцевості та в аграрному секторі еко�
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номіки, криється в питаннях землі та її природних ре�
сурсів.

Беручи до уваги такі конституційні вимоги і те, що
до питань землі та її природних ресурсів мають відно�
шення всі громадяни України, а не лише "селяни", і ще
головніше те, що всі вони хочуть їсти, — тому вся по�
літика, економіка, екологія, соціологія і все�все, що по�
в'язано із життям та здоров'ям усіх українців, має фун�
кціонувати за відповідними гармонійними законами в
межах всієї держави і кожної громади з врахуванням
викликів світового простору, виходячи з національних
інтересів. Ця головна і невід'ємна передумова також
забезпечує існування суверенної і незалежної, демок�
ратичної, соціальної та правової Української держави.
Адже, володіючи, користуючись і розпоряджаючись
землею, одночасно здійснюється природокористуван�
ня. Ці відносини нерозривно пов'язані між собою та з
територією України і мають слугувати насамперед інте�
ресам її громадян [4].

Беззаперечно, найвагомішим заходом у проведенні
реформувань в Україні, особливо історичної земельної
реформи, мають бути комплексні роботи із державно�
го науково�обгрунтованого землеустрою та землевпо�
рядкування як основного інструменту створення реаль�
них трансформаційних механізмів із перспективного
розвитку конкретних територій і держави в цілому, де б
одночасно вирішувались не лише економіко�госпо�
дарські, але й екологічно�орієнтовані та соціально�вмо�
тивовані завдання. Адже, зміна суспільно�економічно�
го ладу та перехід до ринково�орієнтованої економіки
потребують також синхронного формування нової сис�
теми державного управління, регулювання і реалізації
реформ, здійснюючи заходи з раціонального викорис�
тання й охорони всіх складових біосфери. Заходи, в
тому числі стосовно формування стійких екосистем і
чистоти довкілля, природоохоронного і ресурсозбері�
гаючого напрямів, передбачені затвердженими проек�
тами землеустрою і землевпорядкування, мають бути
обов'язкові до виконання всіма учасниками, в першу
чергу, — органами державної влади і місцевого само�
врядування [2; 5; 10].

Незважаючи на наявні різноманітні альтернативні
пропозиції щодо шляхів подальшого реформування в
Україні, в тому числі запропоновані автором даного
дослідження, пошук їх продовжується. Зокрема, 18 бе�
резня 2013 року за ініціативи голови Комітету з питань
аграрної політики та земельних відносин Верховної
Ради України Григорія Миколайовича Калетніка, якого
нещодавно було обрано академіком НААН України,
відбулася чергова "серйозна" розмова за участю май�
же всіх провідних учених (переважно академіків) в аг�
рарній і земельній сфері стосовно аналізу стану й по�
шуку перспективи реформування земельних відносин в
Україні.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню наявних проблем із врегулювання зе�

мельних відносин в Україні із позицій пошуку шляхів і
методів їх вдосконалення приділяється багато уваги і
присвячено ряд робіт, зокрема таких авторів, як І.К. Би�
стрякова, В.М. Гейця, М.Я. Дем'яненка, Д.С. Добряка,
М.Ф. Маліка, В.Я. Месель�Веселяка, П.Т. Саблука,

А.М. Третяка, В.В. Юрчишина і багатьох інших, які
підтверджують наявність проблем із реформування і
вказують на вимоги до їх вирішення.

МЕТА СТАТТІ
Оскільки, під час згаданої зустрічі 18 березня

2013 року одне із центральних місць займало питання
про відсутність до цього часу ІДЕЇ та МЕТИ розвитку зе�
мельної та аграрної реформ в Україні, тому завданням
даної статті є узагальнення деяких напрацювань автора
щодо пошуку шляхів до успіху в процесі становлення
заможної правової української держави, особливо в
сільській місцевості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Базуючись на аналізі стану аграрних реформувань
та конституційних вимог стосовно можливої подальшої
трансформації земельних відносин і природокористу�
вання, визначено сім груп основних інтересів, а саме:
національні інтереси; інтереси територіальних громад;
інтереси селян�власників паїв; інтереси всіх наявних та
майбутніх селянських і фермерських господарств; інте�
реси існуючих та нових сільськогосподарських під�
приємств, кооперативів та інших господарських струк�
тур і їх засновників, які мають і матимуть добросовісні
наміри щодо участі в реалізації нової аграрної політики
України, в т.ч. з розвитку сільських територій, раціо�
нального використання і охорони землі та її природних
ресурсів; інтереси партнерських несільськогосподарсь�
ких підприємств та інших легальних структур в Україні,
а також світового співтовариства та міжнародних орга�
нізацій. При цьому вважається, що головним інтересом
у Президента України, Верховної Ради України і Кабі�
нету Міністрів України та в науковців має бути єдиний
інтерес, — у який спосіб збалансувати всі окреслені інте�
реси та їх складові, не здавши національні інтереси [6;
7; 9].

У цьому зв'язку, слід висловити припущення як акс�
іому: "Не давши відповідь на запитання — в чому суть
саме національних інтересів, які фокусуються на всі
інші, — не маємо жодного шансу здійснити успішний
пошук ідеї і мети, які б визнали (в переважній більшості)
громадяни України як власні".

Доречно, на захист такого трактування, навести
деякі аргументи як об'єднуючі фактори в балансуванні
інтересів всіх громадян України.

По�перше. Єдина конституційна норма, де простір у
межах кордону України, включаючи прибережну смугу
континентального шельфу виключної (морської) еконо�
мічної зони — (X�Y�Z — до центра Землі і в Космос) —
є своєрідною Національною КОМОРОЮ землі та її при�
родних ресурсів, тобто — Національною КОМОРОЮ
основного національного багатства України. Експерти
оцінюють наше національне багатство (розвідані ресур�
си), яке знаходиться в нашій Національній КОМОРІ, на
загальну суму в понад 8 трильйонів доларів США. (За
попередніми розрахунками РВПС України НАН Украї�
ни, реальна величина національного багатства держа�
ви досягає 320—380 трильйонів доларів США, з них при�
близно 83—88 відсотків припадає на природно�ресурсні
багатства. У грошовому еквіваленті доступних багатств
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на кожного громадянина припадає близько по 2 млн
доларів). Чомусь такою інформацією не наповнюються
програмні документи і медіа простір.

По�друге. Відповідно до Основного закону держа�
ви, всі громадяни України (біля 45 млн громадян) є (ма�
ють бути і будуть) повноправними співвласниками сво�
го Основного національного багатства та повноцінни�
ми володарями своєї Національної КОМОРИ. Адже, за
існуючих умов, замість такої привілеї виникають лише
численні запитання, зокрема: "Хто фактично в Україні
володіє нашим національним багатством, і хто є —
"ЗАВКОМОРОЮ"? Де і в кого КЛЮЧ від НЕЇ? Яку ре�
альну користь від свого Національного багатства мають
громадяни України? Саме з цього випливає головне за�
питання й основне завдання для його розв'язання [2; 3;
10].

По�третє. Унеможливлює одержати бажані
відповіді на наявні виклики — відсутність відповідаль�
ної та об'єктивної комплексної, системної і прозорої
національної регуляторної політики (концепції, про�
грам та конкретних механізмів і заходів, обов'язкових
до виконання) з реалізації національних інтересів та
Конституційних вимог і гарантій щодо: реальних мож�
ливостей розвитку в сучасних умовах, притаманних
українським споконвічним традиціям, всіх ланок раці�
онального натурального господарювання, органічно�
го агропромислового виробництва, переробки про�
дукції та інших сучасних високотехнологічних науко�
ємних виробництв, які не шкодять навколишньому при�
родному середовищу й здоров'ю людей; збереження,
відтворення та гармонійного використання природних
ресурсів (особливо води, грунтів і повітря) в агролісо�
ландшафтах; формування безпечних, здорових і ком�
фортних умов проживання, праці і відпочинку людей,
особливо в сільській місцевості; гарантування продо�
вольчої безпеки та достатку всіх громадян України (без
зовнішнього втручання) на різних ієрархічних рівнях і
вільного доступу (можливість купівельної спромож�
ності) до споживання натуральної органічної екологі�
чно чистої вітчизняної продукції тощо.

Тому вважаємо, що без розв'язання і реалізації ок�
реслених першочергових заходів у національних інте�
ресах — в інтересах всіх громадян України — немож�
ливо побудувати правову і заможну Українську дер�
жаву та створити комфортні і прозорі умови для мож�
ливого розвитку всіх інших напрямків та інтересів жит�
тєдіяльності, які відповідатимуть національним інтере�
сам.

Оскільки наша держава не є ізольованою країною
в світовому просторі, вважаємо, що внутрішня і зовніш�
ня політика України має бути збалансованою і фокусу�
ватись на розв'язання наявних та на упередження мож�
ливих проблеми як у межах кордону, так і назовні. При
цьому пропонується на всіх рівнях органів влади визна�
ти, що ідеєю та метою аграрної і земельної реформ є
реалізація національних інтересів щодо: збереження та
відтворення українського селянства як генофонду нації
і сталого розвитку сільської місцевості; раціонального
використання природних ресурсів і навколишнього при�
родного середовища; формування безпечних і здоро�
вих умов життя та гарантування продовольчої безпеки
для всіх громадян України [9].

Архіважливим заходом у процесі реалізації ок�
ресленої мети є введення нових механізмів одержан�
ня збалансованих прибутків, у тому числі на користь
суспільства, внаслідок земле� та природокористу�
вання, які розмежовують їх за інтересами і базують�
ся на новій рентній основі (авторські пропозиції).
Таке природокористування має бути платним для
всіх, і мають діяти прозорі механізми одержання
прибутків, а також вільні комерційні відносини при
безпосередній участі держави. При цьому будь�які
преференції відсутні, а надходження від першої рен�
тної складової не повинні "проїдатися", як це відбу�
вається зараз.

Дослідження також підтверджують, що, не вре�
гулювавши відомчі та кланові інтереси і реально не
впровадивши механізми комплексного і прозорого
підходу до здійснення земле� та природокористуван�
ня на користь всіх громадян України у світлі вимог
світового співтовариства, не можна чекати бажаних
зрушень. Одним із головних інструментів впровад�
ження пропонованого має бути якнайшвидше (в ком�
плексі з іншими заходами) впорядковано систему
існуючих державних інститутів та інституцій, зокре�
ма тих, які мають відношення до питань землі та її
природних ресурсів.

Для цього, в першу чергу, необхідно утворити зап�
ропонований нами Національний банк землі та її при�
родних ресурсів України (можна — Національний зе�
мельний банк (банк даних), краще — Національну КО�
МОРУ України) з відповідними регіональними та місце�
вими підрозділами як центральний орган виконавчої
влади, підконтрольний та підзвітний Президенту Украї�
ни (краще — РНБО, як виняток — Кабінету Міністрів
України). Даний орган доцільно утворити в межах існу�
ючої штатної чисельності, в тому числі на базі Центру
державного земельного кадастру та підрозділу геодезії
і картографії Держземагенції України, Державної служ�
би геології та надр України, частини Державної еколо�
гічної інспекції України, частини мережі БТІ, Держав�
ного підприємства "Інформаційний центр" Мін'юсту Ук�
раїни та окремих структурних підрозділів інших органів
виконавчої влади.

Пропонований Національний банк, на відміну від
інших банків, окрім певних функцій, повинен мати свій
Бюджет (Бюджет Банку та складовий Рентний банк) і
виконувати багатоцільові функції та завдання, не при�
таманні Національному банку України, Державному
Бюджету України та комерційним банкам. Особлива
увага повинна приділятися першій складовій рентного
прибутку (доходу), яка є основним виразником націо�
нальних інтересів і диференціюється з іншими рентни�
ми складовими.

Відповідні повноваження повинні надаватися Бюд�
жету Банку, зокрема виконувати такі найважливіші зав�
дання:

— забезпечувати реалізацію пропонованої Націо�
нальної Концепції та повноцінне фінансування відпові�
дних Програм і заходів, розроблених для розвитку її на
рівні держави і в розрізі адміністративно�територіаль�
ного устрою України;

— виконувати роль інноваційного та інвестицій�
ного фондів для учасників (земле� і природокорис�
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тувачів), які активно реалізують відповідні Програ�
ми;

— здійснювати довгострокове, в тому числі іпотеч�
не, кредитування лише учасників реалізації пропонова�
ної національної політики раціонального природокори�
стування;

— забезпечувати економічне стимулювання ефек�
тивного використання і охорони землі та її природних
ресурсів з точки зору національних інтересів.

Функціонування пропонованої установи також
відіграватиме роль основного генератора і стимуля�
тора формування Державного і місцевих бюджетів
та поповнювача золотовалютних запасів держави
тощо.

Впорядкування регіональних підрозділів органів
земельних ресурсів і природокористування, підпоряд�
кувавши їх виконавчим органам сільських, селищних та
міських рад народних депутатів, без дублювання повно�
важень інших органів влади, сприятиме розгортанню
реального самоврядування.

З метою забезпечення реалізації Державної зе�
мельної політики щодо земель сільськогосподарсько�
го призначення, водного і лісового фондів, гармоній�
ного врегулювання допущених помилок при реформу�
ванні відносин в аграрному секторі економіки пропо�
нується одночасно впорядкувати функції Мінагропол�
ітики України та інших структурних підрозділів, а та�
кож скоординувати діяльність всіх інших підприємств,
організацій, фондів і проектів, які причетні до прове�
дення земельної реформи, врегулювання земельних
відносин, охорони і підвищення природної родючості
грунтів тощо.

У досягненні передбачуваного, основну роль мав би
відіграти Президент України як гарант Конституції Ук�
раїни і Голова Ради національної безпеки і оборони
України. Він зобов'язаний взяти під особистий контроль
і забезпечити реалізацію ефективної національної ре�
гуляторної політики у сферах земельних відносин та
природокористування [8].

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що лише запроваджуючи такі та інші

термінові комплексні, системні і радикальні заходи, які
одночасно сприятимуть виправленню помилок попе�
редніх реформувань і реальному росту бюджетів усіх
рівнів, особливо сімейних, можна забезпечити ста�
більність і економічне зростання; прояв позитивних
суспільних настроїв; формування системи захисту прав
усіх законних суб'єктів власності та користування зем�
лею і її природними ресурсами, а також гарантувати
національну і продовольчу безпеку в державі.

Набуті знання, досвід і широко апробовані пропо�
зиції автора даного дослідження, в процесі пошуку візії
на звершення земельної реформи в Україні, дали підста�
ви не лише стверджувати, що "ключ" до успіху з розв'я�
зання наявних проблем і неузгоджень в Українській дер�
жаві заховано в питаннях землі та її природних ресур�
сах — в "Національній коморі", але й відкриє реальні
шлях до розв'язання наявних проблем і неузгоджень з
бажаного розвитку Української держави, в тому числі в
сільській місцевості та в аграрному секторі економіки і,
як наслідок, прогнозувати появу передумов для швид�

кого зростання здорових, розумних і красивих ук�
раїнців.
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