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Актуальність та значимість
Як показує досвід країн G7, сфера природокористування
(natural resources using) поступово інтегрується до площини
ринкових процесів, імплементуючи характеристики останньої.
Вже звичним стало залучення вартісних характеристик
природних ресурсів до зони ринкової активності, діяльність
приватних операторів у сфері природних ресурсів, включення
їх окремих сегментів до ланцюжків ТНК і банківської сфери,
котирування акцій водних або лісових компаній тощо.
У зв’язку з цим відбувається наближення характеристик природоресурсної сфери і
ринкового середовища, або “кола природокористування” (natural resources using cycle,
NRUC) і “кола ринкових процесів” (market processes cycle, MPC). Через подібні контакти
процеси використання природних ресурсів поступово економізуються, а ринкове
середовище адаптується до появи нових гравців. У цьому сенсі перспективним є
використання фінансово-економічних важелів регулювання природокористування, які,
крім досягнення економічного ефекту, формують і сприятливу екологічну дію.
Особливо корисним цей досвід виступає для України, коли вже є позитивні практики
впровадження засад регулювання, які, однак, не повною мірою розкривають свій
потенціал дії та ефективність через вплив поточних факторів. Необхідність
впровадження та широкого використання фінансово-економічних засад регулювання
природокористування в умовах поглиблення інституціональних перетворень у природноресурсному секторі національного господарства зумовлює актуальність проведення
дослідження.
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“Коло природокористування” (natural resources using cycle, NRUC) 2
– “коло ринкових процесів” (market processes cycle, MPC)
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Приклади реальних та потенційних фінансовоекономічних інструментів сфери землекористування та
можливості їх використання
№

Група інструментів

Рівень функціонування*

Можливості використання

**

п/п
I.

РЕАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ:
а) капітальні інвестиції
б) стимулюючі витрати (наприклад, кошти
для очищення)

в) екологічний податок
г) штрафи
д) пільгові позики

Широко використовуються

для сфери
землекористування як
стимулюючі інструменти

Упровадження інструментів дає
змогу забезпечити ординарну
підтримку сфери земельних
ресурсів

підтримки

е) державні дотації
є) пільгове оподаткування
II.

ПОТЕНЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ:
а) капіталізація
б) корпоратизація
в) сек’юритизація
г) хеджування

Використання характеризується
рисами точковості, повне
впровадження є проблемним

Використання дає змогу

залучити додаткові ресурси та
активізувати використання
ринкових характеристик

д) інвестиції

• рівень функціонування – особливості використання інструментів у сфері землекористування;
** можливості використання – потенціал впровадження для потреб сфери земельних ресурсів
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РЕАЛЬНА ВАРТІСТЬ (REAL COST)
передбачає врахування тих властивостей
земельних ресурсів, які є об’єктивними та
усталеними для поточного етапу соціальноекономічного розвитку. Прикладом формування
такої вартості є нормативна вартість тощо.
ПОТЕНЦІЙНА ВАРТІСТЬ (POTENTIAL
COST). основною передумовою для можливості
вилучення потенційної вартості є високий рівень
розвитку систем національної економіки. У
протилежному випадку вона перебуває поза
ринковим обігом, не враховується і не
використовується. Прикладами потенційної
вартості можуть бути платежі за екосистемні
послуги, грошові потоки механізму капіталізації
тощо.

Вартість земельного ресурсу

Концепція реальної і потенційної вартості
земельних ресурсів

Вартість земельних ресурсів України
Площа території
області (тис.км2)
АР Крим (ТОТ)*
Вінницька область
Волинська –“–
Дніпропетровська –“–
Донецька –“–
Житомирська –“–
Закарпатська –“–
Запорізька –“–
Івано-Франківська –“–
Київська –“–
Кіровоградська –“–
Луганська –“–

Львівська –“–
Миколаївська –“–
Одеська –“–
Полтавська –“–
Рівненська –“–
Сумська –“–
Тернопільська –“–
Харківська –“–
Херсонська –“–
Хмельницька –“–
Черкаська –“–
Чернівецька –“–
Чернігівська область
м. Київ
м. Севастополь (ТОТ)

Разом

2608,1
2649,2
2014,4
3192,3
2651,7
2982,7
1275,3
2718,3
1392,7
2812,1
2458,8
2668,3
2183,1
2458,5
3331,3
2875,0
2005,1
2383,2
1382,4
3141,8
2846,1
2062,9
2091,6
809,6
3190,3
83,6
86,4
60354,8

Загальна
нормативна
грошова оцінка
(млн. грн)
28191,465
17220,733
8064,836
32323,548
32780,133
14638,902
10847,922
13142,368
10677,258
28292,654
7616,594
20030,513
27302,945
9905,683
27951,557
26646,546
9861,450
11560,196
12080,793
28150,981
6636,837
11384,572
6524,746
11513,293
9032,442
32236,676
18565,632
473181,276

Надходження плати за землю до Зведеного бюджету
України та її питома вага в загальному обсязі зборів
за спеціальне використання природних ресурсів, по

роках
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Плата за землю, млн. грн
Питома вага плати за землю в загальній величині зборів за спеціальне використання природних ресурсів, %
* З 2015 року плата за землю виключена з рентної плати та плати за використання інших природних
ресурсів та включена до місцевих податків.

Динаміка капітальних інвестицій в сільське
господарство, мисливство та надання пов’язаних із
ними послуг за період з 2001 по 2016 рік
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Регіони України за ККА
фінансово-економічного регулювання сфери
землекористування 2016 р.

Групування регіонів України за ККА сфери
землекористування, 2016 р.
№
гр.

Параметри в межах групи
Характеристика групи
Регіони

I

м. Київ, Дніпропетровська,
Одеська, Київська, Харківська,
Львівська області

II

Вінницька, Полтавська, Запорізька
області

III

Черкаська, Донецька,
Кіровоградська, Хмельницька,
Івано-Франківська, Херсонська,
Миколаївська, Сумська,
Закарпатська, Житомирська,
Чернігівська, Волинська,
Тернопільська області

IV

Рівненська, Луганська, Чернівецька
області

min.

0,3004

0,1981

0,1121

0,0875

max.

0,8016

0,2686

0,1693

0,1015

aver.

0,5510

Група найвищого рівня концентрації,
регіони якої визначаються найбільшою
пріоритетністю за активністю регулювання
та формуванням фінансових потоків

0,2333

Група високого рівня концентрації, регіони
якої визначаються вагомою пріоритетністю
за активністю регулювання та формуванням
фінансових потоків

0,1407

0,0944

Група середнього рівня концентрації, регіони
якої визначаються значною пріоритетністю
за активністю регулювання та формуванням
фінансових потоків

Група низького рівня концентрації, регіони
якої визначаються найнижчою
пріоритетністю за активністю регулювання
та формуванням фінансових потоків

Фінансово-економічне регулювання у сфері
землекористуванн для місцевих громад
МІСЦЕВА ГРОМАДА

новітні види
діяльності

консервативні види
діяльності

ПРП-профіль

ФЕР

Місцевий
бюджет

Перерозподіл бюджетних
ресурсів

потреби громади
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Концептуальна схема фінансово-економічного
регулювання землекористування
МПУР

СТРАТЕГІЧНИЙ БЛОК

ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК

I. Операційна підсистема

(інформаційна, аналітична складові)

II. Організаційно-економічна
підсистема (інституційна підтримка
управлінських рішень з використання
інструментарію)

III. Комплекс методів та інструментів
регулювання

В П Л И В

БАЗОВІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Стратегічні вектори дії

Б Л О К . У П Р А В Л І Н С Ь К И Й

Стратегічні рішення

Стабільне реагування

III. Базові завдання системи напрямів
(прикладні аспекти та можливості)

Кризове реагування

II. Напрями реалізації
(ключові вектори та пріоритетні шляхи)

Інформ. обмін

Ресурсна підтримка управлінських рішень

I. Стратегічна мета
(у контексті загальнонаціональних
пріоритетів та векторів розвитку)

Мультивекторний інформаційний обмін

ЕНДОГЕННИЙ ПОЛІСИСТЕМНИЙ ПРОСТІР

Система регулювання та її елементи

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ПРОЦЕСІВ
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Інформ. обмін

МПУР

Дякую за увагу!

