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— розгляд доцільності щодо врахування ре-

гіональних відмінностей при формуванні про-

житкового мінімуму;

— перехід до застосування соціальних стан-

дартів більш високого ґатунку, які разом із про-

житковим мінімумом будуть виконувати від-

новлювальну функцію та дадуть можливість 

працівнику та його сім’ї забезпечити відтворення 

протягом всього життєвого циклу. Цей стандарт з 

урахуванням заощаджень має перевищувати про-

житковий мінімум у 2–2,5 раза;

— впровадження більш прогресивної та су-

часної методології визначення прожиткового 

мінімуму на основі поєднання статистичного та 

нормативного методів, що дасть можливість від-

слідковувати закономірності, що реально відбу-

ваються у споживанні, та дозволить скоректувати 

обсяги споживання товарів і предметів, які не від-

повідають сучасним вимогам;

— поступове досягнення мінімальною за-

робітною платою нового соціального стандарту 

більш високої якості.

Висновки. Вирішення проблем щодо удоско-

налення політики доходів, реформування оплати 

праці, подолання бідності сімей з дітьми, соціаль-

ної підтримки малозабезпечених сімей, рефор-

мування пенсійного забезпечення та подолання 

бідності сільського населення буде сприяти зміц-

ненню соціально-економічної безпеки в державі 

та окремих її регіонах. Отже, вирішення багатьох 

проблем регіонального розвитку пов’язано в пер-

шу чергу із вирішенням соціально-економічних 

проблем, спрямованих на покращення рівня та 

якості життя шляхом подолання та запобігання 

бідності населення.
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Постановка проблеми. За відсутності єдиної 

загальнодержавної програми використання і охо-

рони земель в Україні її функції підтримуються 

положеннями окремих загальнодержавних про-

грам, що врегульовують питання збереження та 

відтворення земель у окремих галузях суспільно-

го буття. У загальному розумінні поняття «про-

грама» розкривається через наперед продуманий 

план якої-небудь діяльності, роботи. Таким чи-

ном, загальнодержавна програма використання 

і охорони земель в Україні передбачає існування 

певного плану в діяльності органів законодавчої, 
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центральної виконавчої та регіональної вико-

навчої влади, органів місцевого самоврядування 

щодо правового режиму використання, збере-

ження та відтворення земель в Україні.

За умови проведення гнучкої, динамічної та 

конструктивної політики держави можливе вра-

хування місцевих і регіональних особливостей, 

а отже, і специфіки визначених проблем. Таким 

чином, регіональні цільові програми, що діють на 

території Запорізької області, сприятимуть реалі-

зації ключових завдань розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

рішенню проблем організації й управління роз-

витком раціонального сільськогосподарського 

землекористування в умовах трансформації зе-

мельних відносин присвячено чимало досліджень 

та опублікованих робіт. Теоретичні аспекти транс-

формації земельних відносин, а також проблеми 

розвитку відносин власності і створення на їх 

основі форм господарювання ринкового типу 

знайшли своє відображення в наукових працях 

учених економістів-аграрників: В. Амбросова, 

А. Вервейка, О. Вишневської, О. Галича, М. Кро-

пивка, Ю. Лупенка, П. Макаренка, М. Маліка, 

А. Мартина, В. Меселя-Веселяка, П. Саблука, 

М. Федорова та ін. [1]. Так, вчені Ю. Лупенко та 

В. Месель-Веселяк визначили основні стратегіч-

ні напрями розвитку сільськогосподарського ви-

робництва і сільських територій на період до 2020 

року і обґрунтували стратегічні цілі, напрями їх 

досягнення та індикатори розвитку [2].

Таким чином, доцільно засвідчити об’єктивну 

необхідність вирішення проблемних питань в 

аграрній сфері за допомогою державних важелів 

впливу і, насамперед, державних цільових про-

грам з урахуванням особливостей розвитку галузі 

на сучасному етапі.

Мета статті — обґрунтування важливості дер-

жавної регіональної політики в аграрному секторі, 

а також аналіз діючих регіональних цільових про-

грам у галузі сільського господарства. Завдання 

формування регулювання ефективного сільсько-

господарського землекористування є одним із най-

більш складних, що вимагає застосування цілого 

спектру регуляторів. Розглянемо їх у процесі зем-

лекористування і на момент обігу земель. Осно-

вним інструментом у державному економічному 

регулюванні ефективності використання земель 

є земельний податок. Щоб стимулювальна роль 

цього податку розкрилася повною мірою, необхід-

но вирішити протиріччя, які існують у системі опо-

даткування сільськогосподарських товаровироб-

ників. Ця суперечність відображає відмінності в 

підходах до цього питання сільськогосподарських 

товаровиробників і земельних установ.

Отже, перші виступають за пом’якшену по-

даткову політику, мотивуючи її кризовим станом 

економіки. Інші вважають, що земля повинна 

раціонально використовуватися, тому податок 

повинен орієнтувати всіх землекористувачів 

на отримання максимальної віддачі від кожно-

го гектара сільськогосподарських угідь, що, у 

свою чергу, дозволить підвищити ефективність 

аграрного сектору. До того ж земельний податок 

повертається в сільське господарство у формі 

інвестицій у поліпшення земель, у розвиток інф-

раструктури села тощо.

Виклад основного матеріалу. Україна — дер-

жава, що має унікальні земельні ресурси та 

природно-кліматичні умови, сприятливі для 

підтримання високого рівня виробництва сіль-

ськогосподарської продукції. Проте доводиться 

констатувати, що антропогенне навантаження на 

довкілля призвело до погіршення якісного стану 

земельних ресурсів.

Питання раціонального використання землі 

є тим більш актуальним в умовах швидких тем-

пів росту населення світу, причому площа землі 

залишається незмінною, а значить, неминучим в 

результаті цього є більш інтенсивне використання 

земельних ресурсів.

Тому державна політика відносно викорис-

тання земель сільськогосподарського призначен-

ня повинна базуватися на двох взаємопов’язаних 

концепціях: ефективне та інтенсивне викорис-

тання земельних ресурсів для забезпечення на-

селення України продуктами харчування, а сіль-

ськогосподарською сировиною — промисловість, 

а також впровадження системи заходів з охорони 

земельних ресурсів, у тому числі збереження та 

відтворення родючості ґрунтів. А значить, пер-

шочерговим завданням землевласників і земле-

користувачів є постійне відновлення родючості 

землі, а це може бути досягнуто завдяки її раціо-

нальному використанню.

Державна регіональна політика являє собою 

сферу діяльності, що включає інтереси держави 

та регіонів з урахуванням економічних, полі-

тичних і соціальних процесів. А також завдань 

розвитку суспільства. Головною її метою є опти-

мальне поєднання загальнодержавних, регіо-

нальних та місцевих інтересів.

Основними інструментами управління соці-

ально-економічним розвитком будь-якого регіо-

ну є регіональні цільові програми. Вони сприяють 

реалізації пріоритетних напрямків соціально-еко-

номічного, економічного, екологічного, науко-

во-технічного, соціально-культурного розвитку 

регіону, концентрації фінансових, матеріально-

технічних ресурсів, виробничого і науково-тех-

нічного потенціалу регіону.

З метою розвитку та оздоровлення агарної 

сфери, а також для ефективного використання 

бюджетних коштів, які виділяються державою 

саме для здійснення подальшого розвитку аграр-
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ного сектору економіки, створюються і реалізову-

ються державні цільові програми [3].

У межах посилення державних заходів щодо 

попередження негативних процесів у аграрному 

землекористуванні передбачається таке:

— штрафи за зниження родючості і забруд-

нення ґрунтів у розмірах компенсації витрат на їх 

відновлення до належного рівня;

— інвестиційна та кредитна підтримка земле-

користувачів, що інвестують власні кошти в під-

вищення родючості землі і (або) в поліпшення її 

екологічного стану — у формі податкових пільг і 

прямих субсидій;

— фінансування державних і регіональних 

програм підвищення родючості сільськогоспо-

дарських угідь і поліпшення їх екологічного стану;

— систематична оцінка земельної власнос-

ті залежно від зміни її родючості й екологічного 

стану і відповідне коректування вартості капіталу, 

цінних паперів, паїв;

— уточнення бонітету ґрунтів та здійснення 

земельного кадастру.

У результаті проведення аграрних реформ 

були як позитивні, так і негативні зрушення у ви-

користанні сільськогосподарських земель. Зокре-

ма, відбувся розпад великотоварних господарств 

на безліч дрібнотоварних, що створює необхід-

ність значних додаткових капіталовкладень на ве-

дення виробництва. Невеликі земельні наділи осо-

бистих селянських, фермерських господарств не 

дозволяють використовувати вартісні інновацій-

ні агротехнології, викликають зростання витрат 

ручної праці; посилилося відчуження основної 

частини працівників на землі не лише від права 

володіння і розпорядження нею, але і від права 

розпорядження одержаним доходом, а також від 

управління діяльністю; зруйнована система сіво-

змін, агротехніки, меліорації, а також матеріаль-

но-технічна база великих тваринницьких ферм і 

комплексів; погіршилася якість земель, знизилася 

їх родючість із одночасним виведенням із сіль-

ськогосподарського обігу; створені передумови 

концентрації землі в осіб, які на ній не працюють, 

з метою вилучення з неї земельної ренти.

Безумовно, для виконання цих завдань бу-

дуть потрібні значні кошти і підтримка держави. 

Таким чином, завдання формування раціональ-

ного землекористування в сучасних умовах набу-

ває загальнодержавного значення. Лише за допо-

могою цього можливо усунути суперечність між 

зрівняльним принципом розподілу земельних 

паїв і необхідністю створення ефективного зем-

лекористування. Тому для товаровиробників, що 

потребують розширення земельної площі, форми 

підтримки можуть бути такі: пільговий іпотечний 

кредит довгострокового характеру під заставу ді-

лянки, що купується, з гарантією держави; звіль-

нення від земельного податку в розмірі витрат, 

пов’язаних із покупкою землі; бюджетні субсидії 

на придбання додаткової земельної площі в роз-

мірі до 50 % її вартості. Такі ж субсидії можуть 

передбачатися для погашення (у тій же частці) 

іпотечного кредиту. Важливим є також завдання 

із запобігання неправомірним операціям із зем-

лею, найгостріше за соціальними, політичними 

та економічними наслідками. Для запобігання 

спекулятивним операціям із землею необхідно 

розробити порядок та процедуру господарських 

операцій із земельними ділянками, визначити об-

меження, що випливають з вимог земельного за-

конодавства. Слід встановити граничні розміри 

земельних ділянок, що передаються у власність, і 

тим самим запобігти латифундизму.

Потрібно заборонити продаж землі інозем-

цям, використання сільськогосподарських земель 

не за призначенням. Має бути встановлена жор-

стка відповідальність за неефективне використан-

ня землі. Вказані заходи сприятимуть зменшенню 

соціальної напруги в суспільстві. Проблема спе-

куляції землею широко обговорюється в засобах 

масової інформації. Відомі висловлення про забо-

рону продажу землі і взагалі приватної власності 

на землю. На нашу думку, обіг землі — неодмінна 

умова нормального функціонування аграрного 

сектору, і боротися потрібно не з обігом землі як 

таким, а з негативними проявами, пов’язаними з 

відсутністю регуляторів земельного ринку. Сьо-

годні діє тіньовий земельний ринок, і усунути 

його забороненими засобами навряд чи можливо.

У сфері землекористування і земельного обігу 

важлива роль має бути відведена оренді землі [4]. 

Одним із першочергових питань є створення сис-

теми регулювання оренди сільськогосподарських 

угідь та її експериментальної перевірки. При умі-

лому регулюванні оренди вона є ефективним ін-

струментом землевпорядкування.

Становлення і розвиток ринкових відносин 

зумовили необхідність розробки стратегії розвит-

ку аграрної сфери з урахуванням нових реалій аг-

ропромислового виробництва.

Усі землекористувачі будуть зобов’язані від-

шкодовувати в установленому порядку заподі-

яні збитки в повному обсязі та за свій рахунок 

здійснювати заходи щодо ліквідації негативних 

наслідків своїх дій. У зв’язку з цим актуальним є 

зав дання щодо визначення територій з особли-

вими умовами розвитку і правового статусу ви-

користання територій природно-заповідного, 

оздоровчого та рекреаційного фондів з урахуван-

ням вимог формування й розвитку рекреаційно-

го середовища, а також проведення класифікації 

і природоохоронного режиму територій згідно 

з положеннями Законів України «Про природ-

но-заповідний фонд України», «Про загально-

державну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 рр.» 
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[5]. Розв’язанню проблем охорони і раціонально-

го використання об’єктів природно-заповідного 

фонду, оздоровчого і рекреаційного призначен-

ня сприятиме робота із визначення найцінніших 

територій та акваторій. За умов зростання антро-

погенного тиску на природні об’єкти виникає 

необхідність у створенні для деяких об’єктів при-

родно-заповідного, оздоровчого і рекреаційного 

фондів охоронних зон для забезпечення необхід-

ного режиму охорони природних комплексів.

Державний контроль за використанням та 

охороною земель є гарантією ефективності меха-

нізму охорони земельного фонду від нераціональ-

ного використання землі. Земельний контроль 

гарантує досягнення цілей охорони земель та їх 

раціонального використання.

Завдання державного контролю за використан-

ням та охороною земель визначаються основними 

формами діяльності у сфері земельних ресурсів, їх 

умовно можна поділити на: 1) організацію раціо-

нального землекористування; 2) охорону земель; 

3) забезпечення екологічної безпеки людини.

Ці форми безпосередньо пов’язані між со-

бою, оскільки охорона земель неможлива без їх 

раціонального використання, а земля, як один із 

найважливіших компонентів природи, повинна 

використовуватися з дотриманням вимог еколо-

гічної безпеки.

Виконання Програми дасть змогу:

— забезпечити перерозподіл земель між галу-

зями економіки, виходячи із придатності земель 

для використання їх за цільовим призначенням;

— оптимізувати структуру земельних угідь;

— припинити ґрунтово-деградаційні проце-

си, зокрема ерозію, дегуміфікацію;

— здійснити консервацію деградованих, ма-

лопродуктивних і техногенно забруднених земель;

— зменшити площі територій, зайнятих від-

працьованими розробками та кар’єрами;

— підвищити рівень родючості ґрунтів шля-

хом впровадження науково обґрунтованих сіво-

змін, ґрунтозахисних технологій.

Розроблення програм використання і охорони 

земель України має за мету забезпечення потреб на-

селення і галузей економіки у землі та її раціональ-

ного використання і охорони. Загальнодержавні 

програми використання і охорони земель повинні 

затверджуватися Верховною Радою України.

Висновки. Сучасні тенденції розвитку сіль-

ськогосподарської галузі характеризується пев-

ними складнощами, що, насамперед, стосується 

підвищення рівня оснащеності та якості матері-

ально-технічної бази аграрних підприємств, за-

безпечення рівня безробіття та вдосконалення 

інфраструктури сільських територій. Вирішення 

цих питань має на меті державна регіональна по-

літика, здійснюючи планування та регулювання 

відповідних процесів за допомогою цільових про-

грам, комплексних стратегій розвитку тощо.

Підвищення ролі держави в розвитку сіль-

ськогосподарського виробництва може бути 

ефективним лише за умови удосконалення сис-

теми державного регулювання, що дасть змогу 

успішно вирішувати проблему позитивної дина-

міки розвитку і на цій основі забезпечити стале 

економічне зростання галузі.
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