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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ 
ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

FINANCIAL SUPPORT FOR THE REPRODUCTION  
OF BALANCED AGRICULTURAL LAND USE
Установлено, що фінансові відносини у сільськогосподарському землекористуванні поєднують дуже 

великий ланцюг взаємозв’язків між державою, підприємствами, фізичними особами та фінансово–кредит-
ними установами щодо фінансового забезпечення відтворення сільськогосподарського землевикористан-
ня. Фінансово-кредитний механізм для стимулювання збалансованого сільськогосподарського землеко-
ристування можна визначити як структурно складний і розгалужений; він має власні особливості щодо 
забезпечення його реалізації і впливу на суб’єктів фінансово-кредитних відносин у напрямі регулювання 
їхньої діяльності. Доведено, що необхідно створити такі умови господарювання, щоб незбалансоване ви-
користання земельних угідь стало економічно не вигідним. Рівень рентабельності й обсяг прибутків зем-
лекористувачів мають стати залежними від ступеню досягнення збалансованого сільськогосподарського 
землекористування, що визначається комплексом агрохімічних показників якості стану земель, які вико-
ристовуються для сільськогосподарської діяльності.

Ключові слова: фінансове забезпечення, землекористування, збалансований розвиток, сільськогоспо-
дарське виробництво.
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Установлено, что финансовые отношения в сельскохозяйственном землепользовании сочетают 
очень большую цепь взаимосвязей между государством, предприятиями, физическими лицами и финан-
сово-кредитными учреждениями относительно финансового обеспечения воспроизводства сельскохозяй-
ственного землепользования. Финансово-кредитный механизм для стимулирования сбалансированного 
сельскохозяйственного землепользования можно определить как структурно сложный и разветвленный; 
он имеет свои особенности обеспечения его реализации и воздействия на субъектов финансово-кре-
дитных отношений в направлении регулирования их деятельности. Доказано, что необходимо создать 
такие условия хозяйствования, чтобы несбалансированное использование земельных угодий стало эко-
номически не выгодным. Уровень рентабельности и объем прибыли землепользователей должны стать 
зависимыми от степени достижения сбалансированного сельскохозяйственного землепользования, 
определяться комплексом агрохимических показателей качества состояния земель, используемых для 
сельскохозяйственной деятельности.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, землепользование, сбалансированное развитие, сельско-
хозяйственное производство.

An important component of forming the basis for the balanced development of the domestic agricultural sector is the 
reproduction and protection of land resources. A significant part of the problems here are directly related to the insuffi-
ciency and inefficiency of financial support for agricultural land use. The purpose of the article is to reveal the financial 
and credit mechanism for ensuring balanced land use and to develop proposals for improving the financial support for 
the reproduction and protection of agricultural land through the introduction of tax incentives. The financial and credit 
mechanism for stimulating balanced agricultural land use can be defined as structurally complex and diversified; it has 
its own features to ensure its implementation and influence on the subjects of financial and credit relations in the di-
rection of regulating their activities. It is established that financial relations in agricultural land use combine a very large 
chain of relationships between the state, enterprises, individuals and financial institutions in terms of financial support 
for the reproduction of agricultural land use. The financial and credit mechanism for stimulating balanced agricultural 
land use can be defined as structurally complex and branched; it has its own features to ensure its implementation and 
influence on the subjects of financial and credit relations in the direction of regulating their activities. It is proved that it 
is necessary to create such conditions of management that unbalanced use of land became economically unprofitable. 
The level of profitability and income of land users should become dependent on the degree of achievement of balanced 
agricultural land use, which is determined by a set of agrochemical indicators of the quality of land used for agricultural 
activities. In order to financially ensure the reproduction of balanced agricultural land use, the introduction of tax in-
centives is proposed. These include the formation of general favorable tax conditions for enterprises in the agricultural 
sector of the economy and the introduction of targeted tax benefits. It is established that the use of the above financial 
and credit levers and incentives for the development of balanced land use is the most accepted in today's challenges, 
because it has minimal impact on the expenditure side of the state budget.

Keywords: financial provision, land use, balanced development, agricultural production.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Важливими складниками формування 
основи для збалансованого розвитку вітчизняно-
го аграрного сектору є відтворення та охорона зе-
мельних ресурсів. Вагома частка проблем тут пря-
мо пов’язана з недостатністю та неефективністю 
фінансового забезпечення сільськогосподарського 
землевикористання [1]. Ті кошти, які передбачені 
бюджетами різного рівня та суб’єктами аграрного 
господарювання, є недостатніми для повноцінного 
відновлення сільськогосподарського землевикорис-
тання. Земельний податок й орендна плата, які спла-
чуються за користування земельними ресурсами, 
надходять у загальний фонд місцевих бюджетів та 
не мають цільової прив’язки відносно фінансування 
проєктів відтворення та охорони земель.

Недосконалість міжбюджетних відносин стосов-
но розподілу земельного податку не забезпечує пе-
редумов щодо повноцінного поширення інструментів 
економічного стимулювання раціонального сільсько-
господарського землевикористання. Більшість зем-
лекористувачів не спроможна погашати також від-
соткові ставки комерційних банків у разі отримання 
кредитних ресурсів для охорони земельних ресурсів 
та ефективного відтворення сільськогосподарського 
землевикористання [5].

Отже, фінансові відносини у сільськогосподар-
ському землекористуванні поєднують дуже великий 
ланцюг взаємозв’язків між державою, підприємства-
ми, фізичними особами та фінансово-кредитними 
установами щодо фінансового забезпечення відтво-
рення сільськогосподарського землевикористання. 
На жаль, в умовах сучасних викликів окремі складни-
ки фінансових відносин щодо фінансового забезпе-
чення сільськогосподарського землевикористання є 
лише номінально інституціоналізованими та не отри-
мали широко поширення в господарській практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Дослідженню різноманіт-
них аспектів раціонального використання, охорони і 
відтворення земельних ресурсів присвячено праці: 
В.А. Борисової, О.О. Веклич, В.А. Голян, Д.І. Гнат-
ковича, Б.М. Данилишина, Д.С. Добряка, А.І. Кри-
сак, М.А. Лендєла, А.С. Лисецького, О.А. Мамалюк, 
А.С. Мартина, А.П. Сави, Б.О. Сидорчука, І.Н. Топіхи, 
В.М. Трегобчука, А.М. Третяка, М.А. Хвесика та ін-
ших науковців. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Водночас, віддаючи належну увагу працям 
учених у цьому напрямі, слід звернути увагу на те, 
що нині відсутні наукові розробки, присвячені питан-
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ням функціонування інституту фінансового забезпе-
чення відтворення сільськогосподарського землеви-
користання, недостатньо розглянуто стимулюючий 
фінансовий механізм здійснення відтворення сіль-
ськогосподарського землевикористання та не визна-
чено його складники. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розкриття фінансово-кредитного 
механізму забезпечення збалансованого землеко-
ристування та розроблення пропозицій щодо по-
ліпшення фінансового забезпечення відтворення та 
охорони сільськогосподарських земель через упро-
вадження податкових стимулів.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Економічне регулювання збалансовано-
го використання сільськогосподарських земель за 
будь-яких умов потребує застосування комплексу 
відповідних фінансових та кредитних важелів.

Як стверджують провідні вчені, саме фінансо-
во-кредитні важелі спроможні усунути наявні дис-
пропорції у розвитку сільськогосподарського ви-
робництва та, зокрема, й у напрямі збалансування 
сільськогосподарського землекористування з метою 
поліпшення його якісних характеристик [8]. Значення 
фінансово-кредитних важелів як базового елементу 
системи регулювання зумовлене їхньою вибірковою 
дією та конкретизацією дії. Застосування фінансо-
во-кредитних важелів слід розуміти через призму 
фінансово-кредитних відносин у цілому, де вони де-
монструють свою економічну сутність і по-різному 
впливають на суб’єктів господарювання.

Окремі науковці розглядають механізм фінансо-
во-економічного регулювання землекористування як 
систему заходів фінансового впливу, спрямованих 
на реалізацію земельної політики держави, забез-
печення прав землевласників та землекористувачів, 
установлення соціально справедливих платежів за 
землю, економічне стимулювання раціонального та 
ефективного землекористування, на захист земель 
сільськогосподарського призначення від виснажен-
ня, зниження родючості ґрунтів, самозахоплення. 
На їхню думку, повноцінна система фінансово-еко-
номічних регуляторів земельних відносин повинна 
включати: земельний податок; орендну плату за зем-
лю; компенсаційні платежі у разі вилучення земель; 
компенсаційні виплати у разі консервації земель; 
заохочення (премії) за підвищення якості земель; 
платежі за зниження родючості ґрунтів; податки у ци-
вільному земельному обігу; нормативну ціну землі; 
ринкову ціну землі; заставну ціну землі; податкові 
пільги; інвестиційно-кредитні стимулятори; штрафні 
платежі та фінансові санкції [11, с. 403–404]. 

У процесі фінансово-господарської діяльності 
будь-якого суб’єкта господарювання виникають від-
повідні фінансово-кредитні відносини, що пов’язані 
з організацією аграрного виробництва та реаліза-
цією продукції, а також формуванням, розподілом 
і використанням фінансових ресурсів та грошового  
потоку [3].

Фінансово-кредитні відносини, які вибудуються 
між різними суб’єктами господарювання, віддзерка-
люються за допомогою таких фінансових категорій, 

як валовий дохід, виручка від реалізації продукції, 
прибуток, фінансові санкції, рентабельність, аморти-
заційні відрахування, фінансові стимули та ін. Фінан-
сово-кредитні взаємовідносини між підприємствами 
та фізичними особами базуються на таких фінансо-
вих категорій, як заробітна плата, податки, інвести-
ції, дивіденди тощо.

Під час здійснення фінансово-кредитних взаємин 
у межах суб’єкта господарювання проявляються такі 
фінансові категорії: прибуток, доходи та витрати, 
фінансові санкції, матеріальні стимули, рентабель-
ність, фінансова стійкість та фінансова безпека, ви-
ручка, амортизація тощо.

Розвиток таких відносин безпосередньо залежить 
від функціонування фінансово-кредитного механіз-
му, який у своїй суті поєднує грошові потоки і фінан-
сово-кредитні важелі.

За твердженням Д.В. Солохи та О.В. Белякової, 
фінансово-кредитний механізм щодо забезпечення 
збалансованого землекористування та екологізації 
виробничої діяльності повинен відповідати таким 
основним вимогам [9, с. 128]:

 ̶ включати значний обсяг державних замовлень;
̶ використовувати важелі пільгового кредиту-

вання та оподаткування, цінової політики;
̶ отримувати цільові джерела підтримки еколо-

гічно безпечного виробництва;
̶ активно використовувати можливості механіз-

мів зовнішнього фінансування;
̶ створити відповідне середовище з метою 

ефективної діяльності виробничих формувань;
̶ сформувати єдиний державний реєстр юри-

дичних та фізичних осіб, які займаються екологічно 
безпечним сільськогосподарським землекористу-
ванням;

̶ адаптувати та забезпечити ефективну імпле-
ментацію основних принципів відносно відповідних 
міжнародних правил і стандартів із метою екологіза-
ції агарного виробництва;

̶ сприяти формуванню та ефективному функці-
онуванню асоціацій у галузі екологічного підприєм-
ства, розглянути і налагодити діалог між ними;

̶ визначити і спрямувати фінансові джерела 
розвитку екологічно безпечного землекористування;

̶ удосконалити адміністративну співпрацю між 
відповідними органами влади та комерційними 
структурами;

̶ сприяти обміну досвідом і передовою практи-
кою відносно політики у сфері збалансованого зем-
лекористування для визначення пріоритетних за-
вдань та якісної оцінки заходів в окремих сегментах.

На рис. 1 наведено схему фінансово-кредитного 
механізму забезпечення відтворення сільськогоспо-
дарського землекористування.

На жаль, як показує вітчизняна практика, біль-
шість із представлених елементів для забезпечення 
збалансованого сільськогосподарського землеко-
ристування є не прийнятими до уваги взагалі, не під-
тримуються в широкому сенсі або ж є лише задекла-
рованими і не відповідають чинним нормам і з числа 
затверджених на законодавчому рівні. 

За таких умов, на наше переконання, доцільно 
звертати увагу на ті методи, важелі та інструменти, 
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за яких під впливом фінансових функцій відбуваєть-
ся формування вхідних та вихідних грошових потоків 
для здійснення сільськогосподарського виробництва 
загалом та конкретного підприємства зокрема.

Як стверджує П.А. Стецюк, проблема фінансо-
вого забезпечення на мікрорівні полягає не у відсут-
ності фінансових ресурсів взагалі, а в доступі до них 
конкретного підприємства, формах і методах їх роз-
поділу між галузями економіки й господарюючими 
суб’єктами [10].

Представлений традиційний підхід до розвитку 
фінансово-кредитних відносин у сільськогосподар-
ському виробництві базується на визначальній ролі 
держави. 

Але ми переконані, що в умовах сучасних викли-
ків основними й визначальними методами, інстру-

ментами та важелями у розвитку сільськогосподар-
ського виробництва, а тим більше збалансованого 
сільськогосподарського землекористування, мають 
стати важелі і стимули ринкового характеру. Упрова-
дження зазначених складників сприятиме створен-
ню належних умов для досягнення збалансованого 
сільськогосподарського землекористування. Тобто 
необхідно створити такі умови господарювання, щоб 
незбалансоване використання земельних угідь ста-
ло економічно не вигідним. Рівень рентабельності 
й обсяг прибутків землекористувачів мають стати 
залежними від ступеню досягнення збалансовано-
го сільськогосподарського землекористування, що 
визначається комплексом агрохімічних показників 
якості стану земель, які використовуються для сіль-
ськогосподарської діяльності.

Рис. 1. Фінансово-кредитний механізм забезпечення  
збалансованого сільськогосподарського землекористування

Джерело: складено авторами за [1; 5–7]
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Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Із метою 
фінансового забезпечення відтворення збалансо-
ваного сільськогосподарського землекористування 
доцільним є впровадження податкових стимулів, зо-
крема:

1. Створення сприятливих податкових умов [1, 2]:
 ̶ формування загальних сприятливих податкових 

умов для підприємств аграрного сектору економіки.
2. Запровадження податкових пільг цільового 

призначення [6; 7]:
̶ установлення податкового кредиту з податку 

на додатну вартість для виробників екологічно без-
печної аграрної продукції (зменшення податкових 
зобов’язань із ПДВ в обсязі, еквівалентному частці 
витрат поточного податкового періоду, що були спря-
мовані на фінансування екологічного складника ви-
робництва);

̶ запровадження амортизаційної премії, що дає 
можливість списувати витрати (для зменшення по-
даткової бази з податку на прибуток) на капітальні 
вкладення частини початкової вартості необоротних 
активів, які використовують для переходу чи реаліза-
ції екологічно безпечного землекористування;

̶ звільнення від обкладання ПДВ операцій із від-
чуження та передачі прав на результати видів інте-
лектуальної діяльності, безпосередньо пов’язаних з 
інноваціями.

Отже, фінансово-кредитний механізм для сти-
мулювання збалансованого сільськогосподарського 
землекористування можна визначити як структурно 
складний і розгалужений; він має власні особли-
вості щодо забезпечення його реалізації і впливу 
на суб’єктів фінансово-кредитних відносин у на-
прямі регулювання їхньої діяльності. Установле-
но, що застосування вищерозглянутих фінансо-
во-кредитних важелів та стимулів щодо розвитку 
збалансованого землекористування є найбільш при-
йнятим в умовах сучасних викликів, тому що має мі-
німальний вплив на видаткову частину державного  
бюджету.
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