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вна. На селі розпочався процес стихійного перерозподілу власності, 
але із зиском для сильнішого. Це запорука не тільки виживання, але і 
руху вперед. 

Держава має орієнтувати свою політику на легалізацію та підтри-
мку цього процесу, і тоді нам жодні катастрофи не загрожуватимуть. 
Становище справді стане катастрофічним, якщо вітчизняні політики не 
піднімуться до рівня розуміння об’єктивної обумовленості цього про-
цесу та будуть і надалі діяти всупереч його логіці. В цьому разі катаст-
рофа може виявитись неминучою. 

Дуже хочеться процитувати вже вкотре Петра Столипіна: „Поки 
до землі не буде докладено праці найвищої якості, тобто праці вільної, 
а не примусової, земля наша не зможе витримати змагання із землею 
наших сусідів”. І тут варто згадати Великого Тараса Шевченка: „...і 
чужого навчайтесь, і свого не цурайтеся”. Українці багато чого вже 
навчилися, щоб реалізувати вищевикладене. Отже, потрібна саме полі-
тична воля. І тому віриться, що дефіцит і в цьому на Україні буде по-
долано. 
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Обгрунтовуються економічні елементи використання землі та майна населених 
пунктів. Пропонується модель, що відображає сутність відносин між суб’єктами володі- 
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ння та користування при переході до економіки ринкового типу. 
 

Земля та майно, які можна розглядати цілісно як об’єкт нерухо-
мості, мають багато аспектів, пов’язаних з їх використанням, особливо 
на етапі земельної реформи, пов’язаному із становленням розвинених 
ринкових відносин у містах. Землі житлової та громадської забудови є 
надзвичайно широкою категорією земель різного функціонального 
використання, окрім цього у їх складі можуть перебувати об’єкти різ-
них форм власності (державної, комунальної, приватної) [6]. Законо-
давство також класифікує це право за суб’єктивним правом, а саме 
закріплює право власності на землю громадян, юридичних осіб, тери-
торіальних громад та держави [5, 4], що створює багато складностей, 
пов’язаних з визначенням їх правового статусу, оцінки як певного ви-
робничого ресурсу чи базису його розміщення. Певним чином цьому 
перешкоджає недосконалість законодавчо-нормативної бази, відсут-
ність цілісного банку даних про реєстрацію та облік об’єктів нерухо-
мості, відсутність матеріалів, що визначають землі державної та кому-
нальної власності.  

Це питання актуальне для сьогодення нашої держави розкрива-
ється у ряді праць провідних науковців. Усі вони вказують на необхід-
ність формування розвинених земельних відносин на ринковій основі. 

Власність – загальновизнана економічна категорія, характеризу-
ється, як правило, згідно одного аспекту, ґрунтуючись на методологіч-
них положеннях класичної економічної науки. За визначенням 
В.А.Медведєва [8], власність є системою відносин між людьми щодо 
використання засобів і результатів виробництва.  

На думку А.С.Даниленка і Ю.Д.Білика, структура власності роз-
кривається через такі економічні елементи, як володіння, користування 
і розпорядження: для однієї особи, належні їй матеріальні блага будуть 
“своїми”, а для іншої “чужими”[1].  

Виходячи з вищесказаного, можна дати визначення переліченим 
економічним елементам. 

Володіння – первинний компонент власності, який ґрунтується на 
законності фізичного контролю наявного  у неї майна, панування над 
ним, можливості мати його, утримувати в господарюванні тощо. 

Користування – це використання об’єкта власності відповідно до 
його призначення за бажанням користувача або власника. 

Розпорядження – спосіб реалізації відносин між об’єктом і 
суб’єктом власності, а саме – це право самостійно, незалежно від волі 
осіб, вирішувати, яким чином і ким може бути використане майно, 
земельна ділянка, інші матеріальні об’єкти [1,3]. 



Коммунальное хозяйство городов 

 315

С.Г.Павлюк вважає, що поряд з трансформацією форм власності 
на землю нині в Україні відбувається таке реформування земельних 
відносин, основною метою якого є перетворення землі на повноцінний 
об’єкт ринкової економіки. Це передбачає визнання її товаром, який 
має неоднакову вартість завдяки впливу значної кількості 
суб’єктивних та об’єктивних чинників, що її формують [9].  

В умовах ринкової економіки, яка в нашій країні прийшла на змі-
ну командно-адміністративній, земля набула ознак товару, має ціну, 
купується і продається, користування нею платне, всі операції із зем-
лею здійснюються з урахуванням її вартості. Земля стала економічною 
субстанцією, від одного суб’єкта власності до іншого переходить не 
просто земельна ділянка, а товар, який має вартість. В економічному 
розумінні відбувається оборот капіталу, який у процесі виробництва 
повинен давати додаткову вартість. Отже земля в нових умовах госпо-
дарювання стала товаром [10]. 

А.С.Даниленко посилається на світовий історичний досвід, який 
доводить, що іпотека є обов’язковою умовою розвитку ринкової еко-
номіки. Економічне зростання без значного збільшення інвестицій 
тривалим не буде. А інвестиційні процеси тісно пов’язані з ринком 
довгострокового капіталу, який без іпотеки неможливий [2, с.8]. 

У зв’язку з цим на сучасному етапі переходу до економіки ринко-
вого типу можна виділити такі актуальні питання, вивчення і 
розв’язання яких буде сприяти розвитку розвинених умов використан-
ня земель та майна: 

- розмежування земель державної та комунальної форми влас-
ності; 

- формування ринку землі населених пунктів; 
- створення умов для розвитку іпотечного кредитування. 
Як бачимо, Україна поки що дуже далека від створення всіх необ-

хідних передумов для ефективного іпотечного кредитування. У такій 
ситуації процеси становлення і розвитку іпотечних відносин не мо-
жуть проходити безперешкодно. Водночас перспективний потенціал 
таких відносин в Україні досить значний і зможе поступово реалізува-
тися за умови його всебічного забезпечення [7, с.26]. 

На перший погляд названі трансформаційні процеси у галузі зе-
мельних відносин існують незалежно один від одного, і для вирішення 
необхідно вивчати їх відокремлено. Визначимо, яку роль відіграє не-
рухомість за розвинених ринкових відносин у системі економічних 
відносин: 

- земля та майно є об’єктом власності (одна з форм); 
- земля є базисом розміщення певного виду  виробничої чи гос- 
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подарської діяльності, майно – засобом виробництва; 
- нерухомість, або її частина є предметом іпотеки (застави). 
Отже, земля та майно – це ресурсний капітал, що одночасно є      

вартістю нерухомості, частиною основного виробничого фонду, іпоте-
чним кредитом підтвердженим самою нерухомістю. Коли мова йде про 
економічні ринкові відносини, мається на увазі не тільки ринок як аук-
ціон, а й ринок, суб’єкти якого мають певну капіталовіддачу від 
об’єкту нерухомості, а саме: держава – податкові відрахування; влас-
ник – рентний дохід та іпотечний кредит; за орендних відносин: кори-
стувач – дохід від використання, власник – орендну плату. 

Отримана модель дає уявлення щодо сутності економічних відно-
син в ринкових умовах та ролі, яку відіграють капіталонадходження 
від використання землі та майна суб’єктами цих відносин (рисунок). 

 

 
 

Ринкові відносини між суб’єктами володіння та користування 
 

Проблематика сучасного стану економічних відносин у галузі ви-
користання майна полягає в тому, що в неповній мірі працює механізм 
іпотечного кредитування, оскільки банки неохоче дають кредит під 
заставу нерухомості у зв’язку з недосконалою системою реєстрації 
об’єктів нерухомого майна. Власники землі не можуть отримати до-
статні кошти від кредиту для організації господарської діяльності че-
рез низьку вартість землі. 

Подальший розвиток іпотечного кредитування залежить від ста-
новлення ринку земель. Із залученням нових земельних ділянок, та 
появи вторинного ринку земель ціна на землю неодмінно буде еволю-
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ціонувати до меж, у яких вона буде задовольняти суб’єктів ринкових 
відносин. Слід зазначити, що для залучення до первинного ринку но-
вих земельних ділянок необхідно виділити їх із земель державної вла-
сності, що ускладнюється у зв’язку з відсутністю розмежування дер-
жавної і комунальної форм власності. 

Звідси приходимо до висновку, що не можна відокремлено роз-
глядати проблеми, пов’язані з використанням земель та майна, а най-
більш ефективним буде комплексне та послідовне проведення заходів 
по вдосконаленню економічної ситуації щодо об’єктів ринкових відно-
син.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ПЕРЕВЛАШТУВАННЯ ВІДВЕДЕННЯ 
ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ ВОД В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ 
 

Розглядається задача оцінки вартості перевлаштування відведення поверхневих 
стічних вод в населених пунктах України з метою їх екологічно безпечного скидання у 
водні об‘єкти. 
 

Стічні води населених пунктів утворюються у процесі господар-
сько-побутової діяльності населення (побутові стічні води), у вироб-


