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місцевих органів влади, то засади управління фінансовими ресурсами комунальних 
підприємств можуть служити основою нововведень на різних рівнях місцевого 
управління в частині формування та використання фінансових ресурсів місцевих 
органів влади. 
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
 
У сучасних умовах соціально-економічного розвитку, що супроводжується 

поглибленням ресурсних та екологічних проблем планетарного масштабу, 
загальнодержавної ваги набувають питання раціонального природокористування, 
реалізація яких вимагає введення дієвих економічних стимулів, спрямованих на 
забезпечення сталого й екологобезпечного використання природних ресурсів, 
насамперед, водних та земельних. В умовах безперервного зростання чисельності 
населення планети, яка нині сягнула 7,6 млрд. та перманентного зростання потреби у 
продовольстві, за обмеженої площі земельних ресурсів, придатних для його 
виробництва, особливої актуальності набувають питання раціонального використання 
сільськогосподарських угідь, збереження родючості ґрунтів, захисту їх від різного роду 
деструктивних та антропогенних чинників [5, 3]. 

Проблеми економічного стимулювання раціонального використання й охорони 
земель знайшли відображення у працях провідних вітчизняних учених, зокрема:  В.А. 
Борисової, О.А. Корчинської, А.Г. Тихонова, В.М. Трегобчука, А.М. Третяка, М.М. Федорова, 
О.В. Ходаківської та ін. Проте, залишається низка питань, які потребують поглибленого 
аналізу.  

За визначенням дослідників «економічне стимулювання раціонального 
використання й охорони земель» пов’язане з їх охороною та вжиттям превентивних 
заходів, а також із збереженням та розширеним відтворенням родючості ґрунтів [2]. 
Необхідність його запровадження передбачена статтею 205 Земельного кодексу 
України, закріплено систему економічних стимулів, до яких віднесено [1]:  

а) надання податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним особам, які 
здійснюють за власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними та 
регіональними програмами використання і охорони земель; 

б) виділення коштів державного або місцевого бюджету громадянам та 
юридичним особам для відновлення попереднього стану земель, порушених не з їхньої 
вини; 

в) звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії 
сільськогосподарського освоєння або поліпшення; 

г) компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та 
землекористувачів внаслідок тимчасової консервації деградованих земель [1]. 

Невід’ємною складовою економічного механізму стимулювання раціонального 
використання й охорони земель є відповідні фінансові інструменти, що є джерелами 
його фінансування. Результати проведених досліджень засвідчують, що такими 
джерелами можуть слугувати: кошти державного і місцевих бюджетів, у т.ч. 
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природоохоронних фондів; кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва; грантові кошти; кредитні 
ресурси [3, с. 30].  

Станом на 01.01.2018 р. на рахунках місцевих бюджетів обліковується  712,1 млн 
грн, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського й 
лісогосподарського виробництва (рис. 1). У 2017 р. було використано лише 61,5 млн грн, 
з них 22,2 млн грн на інвентаризацію земель, 20,4 – на впровадження заходів з охорони 
земель, 7,7 – проведення нормативної грошової оцінки земель, 2,6 – розроблення 
документації із землеустрою, 2,0 – поліпшення сільськогосподарських та 
лісогосподарських угідь, 6,6 млн грн на інші заходи (рис. 2). На депозитних рахунках в 
установах банку зберігається 84,2 млн грн. 

 

 
РИС. 1. РУХ КОШТІВ, ЩО НАДІЙШЛИ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

Й ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, МЛН ГРН (СТАНОМ НА 01.01.2018 Р.) 
Джерело: за даними Держгеокадастру України; ННЦ «Інститут аграрної економіки»  

 

 
РИС. 2. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО Й ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, МЛН ГРН (СТАНОМ НА 

01.01.2018 Р.) 
Джерело: за даними Держгеокадастру України; ННЦ «Інститут аграрної економіки»  

 
В цілому, необхідно відмітити існування різних фінансових інструментів 

економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель, однак, 
більшість із них на практиці не застосовується. Основним джерелом фінансування 
заходів з охорони земель на сьогодні є кошти, що надходять у порядку відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Однак із загальної 
суми коштів, що надійшли на рахунки місцевих бюджетів на охорону земель у 2017 р. 
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було спрямовано лише 40,6%. Це вказує на необхідність удосконалення існуючого 
порядку економічного стимулювання  раціонального землекористування та механізмів 
його фінансування.     
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ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЙ: ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

В сучасних умовах загострення конкурентної боротьби, розвиток управлінських 
технологій орієнтує бізнес на процеси довгострокового прогнозування та визначення 
основних напрямів розвитку господарюючого суб'єкта, що забезпечують високий рівень 
рентабельності його діяльності. Ступінь ефективності процесів прийняття та реалізації 
стратегічних рішень сучасними корпораціями в першу чергу визначається якістю 
інформації, якою забезпечується система стратегічного менеджменту.  

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення 
ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 
господарювання і управління. Інвестиції є основою розвитку підприємства, окремих 
галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт  власного 
виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний 
рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів. Без 
надійних основ інвестиційної діяльності, якими професійно володіли спеціалісти 
відповідно профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, 
науково-технічний та соціальний прогрес, а з ним і на належне місце у світовому 
господарстві 

Одна з головних проблем, що сьогодні заважає корпорації розвиватися — є 
відсутність фінансування як поточної діяльності, так і перспективної. Стан підприємства 
і його навколишнього середовища не дозволяє використовувати традиційні і доступні 
для західних компаній джерела фінансування. З усіх існуючих причин, що ускладнюють 
вихід підприємств на джерела фінансування, вибрати одну головну — неможливо. Ця 
проблема багатофакторна, пов'язана як з об'єктивними, так і з суб'єктивними коренями. 

Формування в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінює економічне, 
інформаційне і правове середовище функціонування, зміст фінансово-господарської 
діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. 

В умовах становлення та розвитку України як незалежної держави з ринковою 
моделлю господарювання, коли господарюючі суб'єкти самостійно вирішують 
проблеми фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної 
діяльності, значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

