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АНОТАЦІЯ
Поширена в Україні практика нарощування обсягів агро-

виробництва та показників його рентабельності за рахунок ви-
снаження агроресурсного потенціалу міжнародною спільнотою 
економічно розвинених країн визнана екологічно та економічно 
збитковою і безперспективною. Найбільш ефективним шляхом 
вирішення проблеми підвищення рентабельності агровиробни-
цтва на тлі збереження агроресурсного потенціалу вбачається 
формування фінансово-економічних умов залежності прибут-
ків сільгоспвиробників не лише від обсягів і якості врожаїв, а 
ще і від показників стану ґрунтового покриву. Важливу роль у 
цьому контексті, з огляду на потенційну можливість подальших 
продажів вуглецевих одиниць, відіграє динаміка запасів вугле-
цю, що залежить від змін запасів гумусу, а тому є фактором 
родючості сільськогосподарських земель та збалансованого 
розвитку агросфери. Назріла необхідність упровадження низь-
ковуглецевого землекористування, за яким забезпечується 
невід'ємний баланс вуглецю в ґрунтах, що відповідає необхід-
ності реалізації завдань прийнятої Урядом України «Концепції 
реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період 
до 2030 року». Центральну роль тут відіграє об’єктивне вра-
хування вартості земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, що напряму пов’язано з нормативною грошовою 
оцінкою, від якої залежать обсяги необхідних платежів та ви-
плат. Відповідно, збільшення запасів вуглецю, що сприяє під-
вищенню рівня капіталізації агроугідь, вбачається найбільш 
ефективним досягти через удосконалення методу нормативної 
грошової оцінки, що і запропоновано у статті. 

Ключові слова: низьковуглецеве землекористування, аг-
роресурсний потенціал, землі сільськогосподарського призна-
чення, нормативна грошова оцінка, ґрунти. 

АННОТАЦИЯ
Распространенная в Украине практика наращивания объе-

мов агропроизводства и показателей его рентабельности путем 
истощения агроресурсного потенциала международным сооб-
ществом экономически развитых стран признана экологически 
и экономически убыточной и бесперспективной. Наиболее эф-
фективным путем решения проблемы повышения рентабель-
ности агропроизводства на фоне сохранения агроресурсного 
потенциала видится формирование финансово-экономических 
условий зависимости прибыли агропредприятий не только от 
объемов сборов урожаев, а и от показателей качественного 
состояния почвенного покрова. Ключевым среди этих показате-
лей, по нашему мнению, принимая во внимание потенциальную 
возможность последующей продажи углеродных единиц, явля-
ется динамика запасов углерода, что зависит от запасов гумуса 
и определяет уровень их плодородия. Назрела необходимость 

внедрения низкоуглеродного землепользования, что обеспе-
чивает неотрицательный баланс углерода в почвах и является 
откликом на необходимость реализации заданий принятой пра-
вительством Украины «Концепции реализации государственной 
политики в сфере изменения климата на период до 2030 года». 
Центральную роль здесь играет объективная оценка стоимо-
сти земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
что прямо связано с нормативной денежной оценкой, от кото-
рой, в свою очередь, зависят объемы необходимых платежей 
и выплат. Соответственно, увеличения запасов углерода на 
сельскохозяйственных землях, что является индикатором их 
качественного состояния и способствует повышению уровня 
капитализации угодий, представляется наиболее эффектив-
ным достичь через усовершенствование нормативной денеж-
ной оценки, что и предложено в статье.

Ключевые слова: низкоуглеродное землепользование, 
агроресурсный потенциал, земли сельскохозяйственного на-
значения, нормативная денежная оценка, почвы.

ANNOTATION
The practice of increasing agricultural production volumes and 

indicators of its profitability due to the depletion of agro-resource 
potential has been widespread in Ukraine has been recognized by 
the international community of economically developed countries 
as loss-making and hopeless track in environmental and economic 
terms. The most effective solution to this problem seems through the 
formation of financial and economic conditions in which the profitabil-
ity of agro-enterprises becomes dependent not only on the volumes 
of harvest, but also on indicators of the quality of soil cover, which 
acquire agricultural land as a result of the realization of agro-indus-
trial activities. The key among these indicators is the dynamics of 
carbon stocks that are depending on humus stocks and determines 
the level of their fertility, given the potential for the next carbon sales. 
There is a need to introduce low-carbon land use, which ensures 
an non-negative balance of carbon in soils and meets the need for 
realization of the tasks adopted by the Government of Ukraine in the 
"Concept of implementation of the state policy in the field of climate 
change for the period up to 2030". An objective, transparent and 
timely assessment of the value of agricultural land is central to this, 
which is directly related to the normative monetary valuation, from 
which, in turn, the volume of necessary payments and the level of 
its prices depend on it. Accordingly, an increase in carbon stocks in 
agricultural land, which is an indicator of their quality and contributes 
to the increase in the level of agricultural production, is most effec-
tively achieved through the improvement of the method of normative 
monetary assessment, which is proposed in this article.

Keywords: low carbon land use, potential of agricultural re-
sources, agricultural land, normative monetary valuation, soils.
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Постановка проблеми. Існуючий останніми 
роками спосіб використання земель сільськогос-
подарського призначення з метою виробництва 
продукції рослинництва націлено на отримання 
прибутків за рахунок надмірної експлуатації 
агроресурсного потенціалу, що приводить до 
поширення деградаційних процесів, загрожує 
агроекологічній і продовольчій безпеці держави. 
Виправлення ситуації можливе шляхом запрова-
дження низьковуглецевого способу землекорис-
тування, який передбачає безвід’ємний баланс 
вуглецю, а отже, і гумусу. Він лежить у руслі 
виконання міжнародних зобов’язань України 
стосовно низьковуглецевого способу господарю-
вання, який започатковано міжнародною гро-
мадськістю в межах домовленостей за Кіотським 
протоколом та Паризькою угодою. Найбільш 
ефективним способом його запровадження є удо-
сконалення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, яка є клю-
човим компонентом фінансово-економічного 
механізму збалансованого землекористування. 
Це дає можливість формування фінансово-еко-
номічних умов залежності економічної ефек-
тивності землекористування від якісного стану 
ґрунтового покриву, якого набувають сільсько-
господарські землі після їх господарської екс-
плуатації, що і запропоновано у статті.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
вирішення проблем узгодження різноспрямова-
них еколого-економічних цілей у процесі вико-
ристання земельних ресурсів прикута увага 
дослідників усіх країн, з огляду на критичне їх 
загострення в останній період. Вивченню теоре-
тичних підвалин та науково-прикладних напря-
мів організації землекористування присвя-
чено роботи Д.І. Бамбіндри, І.К. Бистрякова, 
Б.М. Данилишина, Д.С. Добряка, С.І. Дорогун-
цова, О.П. Канаша, А.Г. Мартина, Л.Я. Новаков-
ського, М.К. Шикули. Обґрунтування системи 
фінансово-економічних інструментів та важе-
лів для забезпечення збалансованого характеру 
використання сільськогосподарських земель 
знаходимо в працях О.О. Веклич, Т.П. Галушкі-
ної, Л.Г. Мельника, В.М. Трегобчука, О.І. Фур-
дичка, О.І. Шаблія, О.І. Шкуратова, A. Jjnathan, 
R. Classen. Методологічним аспектам оціню-
вання еколого-економічної ефективності вико-
ристання земель, аналізу причинно-наслідкових 
взаємозв’язків та економічній результативності 
землекористування приділено увагу у пра-
цях А.М. Третяка, О.О. Ракоїд, Н.В. Козлова, 
Н.В. Палапи, В.В. Лукіша, G. Boody, H. Hsberl, 
S. Scherr, R. Fiedmaan. Проблеми забезпечення 
низьковуглецевого господарювання вивчаються 
менш тривалий період, зокрема, у роботах 
А.Я. Кітури, М.В. Березницької, І.П. Гайдуць-
кого. Але динаміка наслідків експлуатації агро-
ресурсного потенціалу зумовлює необхідність 
пошуку нових шляхів подолання еколого-еко-
номічної кризи використання земель сільсько-

господарського призначення, одним з яких є 
низьковуглецеве землекористування, що вима-
гає пошуку інструментів його впровадження. 

Метою статті є обґрунтування ролі та суті 
новітнього підходу щодо вирішення еко-
лого-економічних проблем у процесі агрови-
робництва, яким являється низьковуглецеве 
використання земель сільськогосподарського 
призначення, та пошук фінансово-економічних 
важелів ефективного його впровадження.

Основна частина. Сільськогосподарські землі 
відіграють роль не лише просторового базису 
розміщення об’єктів нерухомості та джерела 
використання родючості, при цьому відбувається 
експлуатація ресурсів більш широкого значення 
і впливу – агроресурсного потенціалу. Підходи 
до використання земель сільськогосподарського 
призначення дотепер продовжують ґрунтува-
тися на принципах раціональності, що було 
закладено ще за період СРСР, підтвердженням 
чому є ДСТ 26640-85 «Землі. Терміни та визна-
чення»1 [1]. Цей документ визначав «раціональне 
використання земель» як забезпечення всіма 
землекористувачами у процесі виробництва мак-
симального ефекту під час реалізації цілей зем-
лекористування з урахуванням охорони земель і 
оптимальної взаємодії з природними факторами. 
Отже, було закладено підхід до землекористу-
вання з позицій господарсько-споживацького 
ставлення, що діє і донині. Заміну згаданому 
державному стандарту, що втратив чинність в 
Україні лише два роки тому [2], ще не запропо-
новано. Завданням охорони земель відводиться 
другорядне, підпорядковане значення, про що 
свідчать обсяги і темпи поширення процесів 
деградації, дегуміфікації, ерозії та інші нега-
тивні процеси. Слід відзначити, що у країнах 
розвиненої ринкової економіки відмовилися від 
нарощування обсягів зборів сільгосппродукції 
за рахунок виснаження агроресурсного потенці-
алу та надмірної експлуатації земельних ресур-
сів. На практичному досвіді доведено згубність 
такого підходу, його збитковість з економічної 
позиції та доведено його загрозу екологічній 
і продовольчій безпеці. Наприклад, у роботах 
дослідників американської наукової школи  при-
родокористування знаходимо ствердження про 
необхідність пошуку стратегічних шляхів узго-
дження невідворотних наслідків сільськогоспо-
дарського землекористування із соціально-еко-
номічними запитами [14, c. 572]. Міжнародна 
спільнота намагається регулювати процеси 
використання сільськогосподарських земель у 
бік відтворення і збереження їх родючості, і з 
цією метою укладаються різного характеру між-
народні документи – конвенції, протоколи, дого-
вори. Україна де-факто долучилася, як свідчать 
дані Мінприроди, до понад 40 з них та докладає 
зусиль щодо імплементації умов цих договорів 
у законотворчій діяльності. Водночас простими 
деклараціями загального вигляду та анонсу-
ванням необхідності відтворення і збереження 
агроресурсного потенціалу в законодавчих актах 1 Зараз нечинний.
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докорінно змінити ситуацію на покращення 
не вдається, що підтверджується статистич-
ними даними. Зокрема, в Україні відбувається 
постійне скорочення обсягів упровадження захо-
дів, які сприяють збереженню агроресурсного 
потенціалу, на тлі стабільно позитивних тенден-
цій обсягів вирощування продукції рослинниць-
кої підгалузі (рис. 1).

Скорочення обсягів упровадження землео-
хоронних заходів пояснюється не лише відсут-
ністю нормативно-законодавчого підґрунтя з 
конкретними планами, переліками заходів та 
вказуванням відповідальних за їх виконання 
посадовців, а і, що є більш важливим, – від-
сутністю фінансово-економічного забезпечення 
цієї діяльності. Дотепер в Україні опрацьовано 
лише проект «Концепції державної цільової 
програми розвитку аграрного сектору еконо-
міки на період до 2021 року», якою деклару-
ється необхідність прийняття «Державної 
цільової програми розвитку аграрного сектору 
економіки на період до 2021 року» та запропо-
новано низку проектів документів2.

Найбільш ефективним шляхом відтворення 
і збереження агроресурсного потенціалу вбача-
ється запровадження реформ земельних відно-
син між суб’єктами господарювання. Одним із 
завдань цих змін має стати формування фінан-
сово-економічної залежності обсягів прибутків 
агропідприємців не лише від обсягів збору вро-
жаїв, а і від якісного стану як продукції, так і 
ґрунтового покриву, якого набувають землі сіль-
ськогосподарського призначення в результаті 

впровадження агровиробничої діяльності. Клю-
човою ланкою у ланцюгу виробництва і реалі-
зації сільськогосподарської процесу є фінансово-
економічні важелі, що формуються й одночасно 
визначають цінові параметри та дають змогу 
враховувати широкий спектр факторів усіх заді-
яних ресурсів, у тому числі і земельних.

Базовим компонентом регулювання як фінан-
сово-економічного забезпечення, еколого-еконо-
мічної збалансованості, так і рівня рентабель-
ності господарювання у підсекторі рослинництва 
є ціна земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення. Рівень її об’єктивності визначає 
ефективність функціонування агровиробничої 
системи на тлі відновлення і збереження агро-
ресурсного потенціалу. Ціна земельної ділянки 
посідає центральне місце в еколого-економіч-
ному механізмі забезпечення низьковуглеце-
вого землекористування і є фактором функціо-
нування фінансово-економічних інструментів, 
з яких він формується. На цій підставі ціна 
земельної ділянки, яка повинна врахувати яко-
мога більший спектр факторів суспільно-еко-
номічного та еколого-економічного розвитку, 
є найбільш ефективним важелем забезпечення 
низьковуглецевого та збалансованого сільсько-
господарського землекористування. Об’єктивно 
сформоване значення ціни на сільськогосподар-
ські землі (земельні ділянки) з достатнім рівнем 
прозорості сприяє зростанню обсягів прибутків 
землевласників та/або землекористувачів, акти-
візує інтенсивність наповнення бюджету, що 
пожвавлює фінансові потоки за всіма напрямами 

Рис. 1. Динаміка здійснення заходів з охорони земель та обсяги виробництва  
продукції рослинництва (у постійних цінах за 2010 р.)

Джерело: побудовано автором за статистичними даними [15]

 

2 http://www.minagro.gov.ua/apk
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та ініціює оздоровлення соціально-економічного 
становища сільських територій.

Вихідним пунктом формування ринкової 
ціни земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення є нормативна грошова оцінка 
[4], яка, згідно із законом України про оцінку 
земель [3], є капіталізованим рентним доходом 
із земельної ділянки, засновується на результа-
тах статистичних спостережень щодо врожай-
ності за областями та визначає обсяги подаль-
ших податкових та орендних виплат. 

Обсяги доходу від використання земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення 
визначаються рівнем родючості ґрунтів, а отже, 
збільшення запасів вуглецю є індикатором їх 
якісного стану та сприяє підвищенню рівня 
капіталізації агроугідь. Відповідно, шляхом 
удосконалення методу нормативної грошової 
оцінки можливо стимулювати збільшення запа-
сів вуглецю на сільськогосподарських землях. 
Якщо метод розрахунку нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення доповнити коефіцієнтом змін запасів вуг-
лецю (kCO2), то це дає змогу враховувати вплив 
комплексу факторів, якими визначається дина-
міка змін запасів вуглецю (формула 1):

Гагр = Гу × Багр : Б × kCO2,              (1)
де: Гагр – нормативна грошова оцінка агрови-

робничої групи ґрунтів відповідного сільсько-
господарського угіддя природно-сільськогоспо-
дарського району, гривень за гектар;

Гу – норматив капіталізованого рентного 
доходу відповідного сільськогосподарського 
угіддя природно-сільськогосподарського району 
Автономної Республіки Крим, області, м. Києва 
та м. Севастополя, гривень за гектар;

Багр – бал бонітету агровиробничої групи 
ґрунтів відповідного сільськогосподарського 
угіддя природно-сільськогосподарського району 
Автономної Республіки Крим, області, м. Києва 
та м. Севастополя, гривень за гектар;

Б – середній бал бонітету ґрунтів відповід-
ного сільськогосподарського угіддя природно-
сільськогосподарського району;

kCO2 – коефіцієнт, що враховує вплив зміни 
запасів вуглецю від резервуару мінеральних 
ґрунтів на землях сільськогосподарського при-
значення, в. о.

Врахування обсягів змін запасів вуглецю 
здійснюється за ваговими одиницями модуля 
результуючих значень змін запасів вуглецю на 
ділянці, формула 2:
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 – значення обсягів змін запасів вуг-
лецю в резервуарі мінеральних ґрунтів на сіль-
ськогосподарській земельній ділянці у початко-
вий рік (Т1) періоду оцінювання, тис. т СО
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 – значення обсягів змін запасів вуглецю 
в резервуарі мінеральних ґрунтів на сільсько-
господарській земельній ділянці у звітний рік 
(Ті) періоду оцінювання, тис. т СО

2
.

Методологію розрахунку обсягів запасів вуг-
лецю (
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  ) досить детально викладено у літера-
турі [5, с. 106–124; 6, с. 228–229; 7, с. 51–54; 8]. 

Особливість процесу змін запасів вуглецю 
полягає у тому, що резервуар мінеральних 
ґрунтів на одній і тій самій ділянці може бути 
як джерелом викидів вуглецю, так і його погли-
начем у різні роки, залежно від способів обро-
бітку та використання. Для розгляду всіх мож-
ливих варіантів динаміки вуглецю, що мають 
місце за умов урахування впливу обсягів і 
якості впровадження землеохоронних заходів, 
у формулі (2) використано оператори вибору. 
Якщо під час вирощування культури відбува-
ються викиди ПГ, тобто скорочуються запаси 
вуглецю, то ґрунти втрачають гумус, а зна-
чить, знижується рівень родючості, що сприяє 
збільшенню антропогенного навантаження на 
ландшафт території, тоді врахування k

CO2 буде 
меншим 1 і знижуватиме загальний результат 
розрахунків за формулою (1). У протилежному 
разі це приведе до збільшення підсумкових 
результатів. Запропонований модифікований 
підхід відкриває шлях більш точному враху-
ванню впливів різних технологічних характе-
ристик використання земель сільськогосподар-
ського призначення. По суті це є поправочним 
коефіцієнтом з метою підвищення точності 
результату, який дає змогу гнучко врахову-
вати важливі деталі використання земель та 
відкриває шлях для оцінки міри впливу від 
упровадження землеохоронних заходів. Запро-
понований підхід має індикативний характер 
щодо залучення фінансово-економічних стиму-
лів досягнення низьковуглецевого землекорис-
тування через надання об’єктивної інформації 
про якісний стан земель. Врахування таких 
характеристик дає можливість стимулювання 
досягнення прийнятного рівня агроекологіч-
ної безпеки через ціну ділянки шляхом ураху-
вання зазначених підходів під час розроблення 
програм регіонального пріоритетного розвитку 
чи галузевих програм. Також це сприяє підви-
щенню прозорості та об’єктивності прийняття 
управлінських рішень під час розподілу коштів 
на фінансування землеохоронних та еколого-
захисних заходів. Крім того, це є ключем до 
формування таких умов ведення господарства, 
за яких буде економічно вигідним низьковугле-
цевий спосіб використання земель, коли еконо-
мічні вигоди (прибутки) стають залежними від 
якісних характеристик довкілля.

Зазначене у формулі доповнення, що врахо-
вує вплив зміни запасів вуглецю від резервуару 



508

Випуск 21. 2018

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

мінеральних ґрунтів на землях сільськогоспо-
дарського призначення господарства чи території 
будь-якого таксономічного рангу, здійснює спону-
кальний вплив щодо забезпечення впровадження 
землеохоронних заходів, адже землевласники 
чи землекористувачі зацікавлені у збільшенні 
рівня цін земельних ділянок, вихідною (першо-
початковою) позицією для встановлення яких є 
нормативна грошова оцінка. Всі ринкові опера-
ції з обігу земельних ділянок та всі стягнення чи 
виплати, які пов’язані з оборотом та використан-
ням земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, опираються спершу на нормативну 
грошову оцінку, від якої вже можуть розрахову-
ватися чи встановлюватися інші параметри. Тому 
удосконалення методу розрахунків через ураху-
вання характеристик якісного стану ґрунтового 
покриву на цих ділянках є найбільш ефективним 
шляхом відновлення і збереження агроресурс-
ного потенціалу регіону. 

Для забезпечення зростання цін на землю у 
регіоні і, відповідно, зростання прибутків селян 
необхідно підвищити їх якість, адже збільшення 
запасів вуглецю означає збільшення запасів 
гумусу, що можливо шляхом реалізації комп-
лексу заходів з охорони земель. У міру збіль-
шення запасів вуглецю значення коефіцієнту 
kCO2 буде наближатися до 1, а за відносно три-
валого періоду збалансованого використання 
земель сільськогосподарського призначення пере-
вищить 1, тобто запаси вуглецю на момент оціню-
вання після реалізації заходів будуть більшими 
порівняно з початковим їх станом. Це потребує, 
поряд із дотриманням науково обґрунтованих 
норм агротехнологічного режиму, ще і розши-
рення площ еколого-стабілізуючих угідь, таких 
як лісові землі, водно-болотні угіддя, багаторічні 
насадження тощо. Таким чином, буде закладено 
стимули і для відновлення агроресурсного потен-
ціалу, і для забезпечення прийнятного рівня еко-
логічної безпеки регіонів. Одночасно з цим підви-
щенню запасів вуглецю у резервуарі мінеральних 
ґрунтів на землях сільськогосподарського призна-
чення сприятиме і зниження рівня антропоген-
ного навантаження на екосистему регіону у разі 
збалансованого використання площ і під іншими 
категоріями землекористування (насамперед із 
підвищеними рівнями антропогенного тиску – 
кар’єри чи шахти). Отже, за умов використання 
зазначеного удосконалення створюються переду-
мови для стимулювання вчасної реалізації комп-
лексу заходів із рекультивації на техногенно 
порушених землях. 

Дієвість запропонованого удосконалення 
обґрунтовується тим фактом, що нормативна 
грошова оцінка лежить в основі функціонування 
всіх фінансово-економічних інструментів рин-
кового характеру, що можуть бути застосовні 
до економічних операцій із земельними ділян-
ками та є базою оподаткування як у разі плати 
за землю, так і для стягнення єдиного податку. 
Обсяги плати за земельні ділянки (земельний 
податок, орендна плата за землю державної та 

комунальної власності) і розмір єдиного податку 
для сільськогосподарських підприємств напряму 
визначаються розміром нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки та підлягають щоріч-
ній індексації. Законодавством України регулю-
ються обсяги орендної плати, яка, згідно з пунк-
том 288.5 Податкового кодексу України (ПКУ) 
[9], не може бути нижчою за обсяги земельного 
податку, який встановлено для певної території 
і відповідних категорій землекористування, і не 
може бути більшою, ніж 12% від нормативної 
грошової оцінки земель, якщо орендатора визна-
чено поза конкурсом чи аукціоном. 

Слід відзначити, що законодавством перед-
бачено звільнення від стягнення земельного 
податку сільськогосподарських підприємств, 
які є платниками єдиного податку за викорис-
тання тих ділянок земель, на яких власне впро-
ваджується сільськогосподарська виробнича 
діяльність (але орендні виплати мають бути 
здійснені на загальних підставах). Крім того, 
від стягнення податкових виплат звільняються 
не лише сільгосппідприємства, також пільги 
розповсюджуються на деякі категорії земель у 
межах сільськогосподарських угідь, а саме:

– ділянки сільськогосподарських угідь, 
що знаходяться під тимчасовою консервацією, 
або ті, на яких сільськогосподарське освоєння 
тільки розпочато;

– землі науково-дослідного призначення – 
землі державних станцій випробовування сор-
тів і ділянки для випробовування сортів сіль-
ськогосподарських культур;

– ділянки молодих садових насаджень, 
ягідники і виноградники до настання періоду 
зрілості, до початку збору врожаїв. Ці ділянки 
розглядаються незалежно щодо форми влас-
ності сільськогосподарських підприємств чи 
фермерської форми господарювання;

– усі сільськогосподарські угіддя, що зна-
ходяться у зоні радіаційного забруднення, що 
визначено згідно із законом як такі, що потер-
пають від забруднення в результаті Чорнобиль-
ської аварії за зонами відчуження, обов’язкового 
відселення, гарантованого добровільного від-
селення і посиленого радіологічного контролю, 
а також сільськогосподарські угіддя хімічного 
забруднення, щодо яких накладено обмеження 
щодо ведення агровиробничої діяльності.

Також від сплати податків за ці землі, згідно 
з пунктом 281.3 ПКУ, звільняються і платники 
єдиного податку, якщо беруть ці землі в оренду. 
Тобто у такий спосіб реалізується державна 
політика з підтримки агровиробників, що поси-
лює можливість останнім до впровадження зем-
леохоронних заходів.

Плата за землю входить складовою частиною 
до обсягу виплат за майновим податком, який за 
умов, що викладно у пп. 10.1.1 та 265.1.3 ПКУ, 
є джерелом надходження фінансово-економіч-
них ресурсів до місцевих бюджетів, бо являється 
місцевим податком. Крім того, згідно з пунктом 
284.1 ПКУ, органи місцевого самоврядування 
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мають право встановлювати додаткові пільги на 
відповідній території. За умов упровадження і 
успішного завершення адміністративних реформ 
децентралізації влади і посилення владних повно-
важень регіонального і місцевого рівня обґрун-
товане і прозоре підвищення ціни земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення та 
своєчасне стягнення виплат за їх використання 
сприятиме збільшенню оборотних коштів на рівні 
селищ і громад, тобто підвищенню рівня життя 
населення України, та посилює можливості 
забезпечення фінансування впровадження сис-
теми землеохоронних заходів. Крім того, запро-
поноване методичне удосконалення відповідає на 
запит сьогодення стосовно виконання Україною 
взятих на себе зобов’язань в межах ратифікова-
ної Паризької угоди [10], яка є продовженням 
і розширенням зобов’язань у межах Кіотського 
протоколу [11]. Зокрема, Урядом України при-
йнято «Концепцію реалізації державної політики 
у сфері зміни клімату на період до 2030 року» 
[12], на виконання завдань якої було запропоно-
вано першу редакцію проекту Стратегії низько-
вуглецевого розвитку України до 2050 року [13].

Висновки. Динаміка негативних наслідків 
існуючого в Україні способу організації вико-
ристання земель сільськогосподарського призна-
чення потребує докорінних змін, бо активізація 
деградації та ерозії ґрунтів набуває загрозливих 
рівнів для агроекологічної і продовольчої без-
пеки. Удосконалення нормативно-законодавчого 
поля без фінансово-економічного забезпечення не 
приносять зрушень на рівні якісних змін. Цим 
пояснюється необхідність реформування земель-
них відносин у бік формування залежності еко-
номічних прибутків агровиробництва не лише 
від обсягів сільськогосподарської продукції, а й 
від якісних параметрів ґрунтового покриву, що 
формуються в результаті використання земель 
сільськогосподарського призначення. Оптималь-
ним шляхом вирішення такого завдання може 
стати запровадження низьковуглецевого зем-
лекористування, забезпечення якого можливе 
шляхом запропонованого удосконалення ключо-
вого фінансово-економічного фактору – норма-
тивної грошової оцінки земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення.

Урахування екологічних параметрів ґрунто-
вого покриву на сільськогосподарських землях 
має двобічний вплив: стимулює впровадження 
землеохоронних заходів для забезпечення під-
вищення ціни ділянок та сприяє створенню 
фінансово-економічної основи реалізації еколо-
гічної політики регіонів. 
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