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АНОТАЦІЯ 

 

Ступень Р.М. Еколого-економічні засади розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища». – Львівський національний аграрний 

університет МОН, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі досліджено сутність поняття «ринок земель 

сільськогосподарського призначення» на основі його формулювань з 

правової, економічної й соціальної точок зору, що відображає головні умови 

повноцінного функціонування такого ринку в аграрному секторі. 

Удосконалено інтерпретацію сутністно-змістовної основи ринку земель 

сільськогосподарського призначення, яка, на відміну від існуючих, розглядає 

його, як систему взаємовідносин та механізмів, що передбачають реалізацію 

землевласниками і землекористувачами економічних інтересів шляхом 

перерозподілу земель сільськогосподарського призначення в процесі 

ринкового обігу прав власності (використання) на земельні ділянки у 

результаті якого відбувається зміна їх власника (користувача). 

Розширено понятійно-категоріальний апарат концепції ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення внаслідок систематизації його 

основних форм та уточнення понять «ринок земель», «ринковий обіг земель», 

«земельна рента», «земельні активи», «капіталізація земельних ресурсів», що 

дало змогу конкретизувати формулювання теоретико-методологічних засад 

еколого-економічного забезпечення розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 

Визначено, що процес впровадження повноцінного ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення повинен передбачати кілька 

етапів. Першим із них є запровадження обмеженого ринку 
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сільськогосподарських земель, зокрема купівлі земель винятково 

громадянами України, територіальними громадами та державою. Наступний 

етап передбачає повноцінне функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення та їх вільного обігу, повне відкриття 

ринку для всіх суб’єктів земельних відносин, зокрема й іноземних. 

Поетапний підхід до запровадження ринкового обігу землі дає змогу 

невідкладно задовольнити нагальні потреби, а головне – якісно підготувати 

решту базових умов для запуску повноцінного ринку. 

Доведена доцільність дослідження ринку земель 

сільськогосподарського призначення з використанням методології 

інституціональної економіки. Виходячи з цього, обґрунтовано теоретико-

методологічні основи еколого-економічного забезпечення розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення як механізму збалансування 

інтересів усіх учасників ринку щодо ціноутворення, визначених договірних 

умов та способів відчуження земельних ділянок з урахуванням існуючих 

інституційних обмежень соціального, економічного та екологічного 

характеру. 

Запропоновано інституціональний підхід до еколого-економічного 

забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення, що передбачає запровадження трьох основних елементів: 

інституціонального середовища цього ринку, форми трансакцій та 

інфраструктури ринку. Об’єднавши ідею ринку як організації з іншими 

чинниками вибору трансакцій на ринку земель сільськогосподарського 

призначення, можливо сформувати інституціональну модель вибору форм 

відносин у цій сфері. Доведена необхідність формування інституціональної 

структури ринку сільськогосподарських земель, адже недосконалість 

нормативно-правового забезпечення регулювання ринку та наявність 

напівтіньових схем можуть призвести до негативних еколого-економічних 

наслідків. Провідну роль у цьому питанні відіграє гнучке та ефективне 
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інфраструктурне забезпечення, побудоване з урахування специфіки товару 

(земельної ділянки), особливо на етапі становлення ринку. 

У процесі дослідження виявлено, що трансформація відносин власності 

на землю за відсутності еколого-економічного обґрунтування перерозподілу 

земельно-територіальних ресурсів призвела до значних змін складу і 

структури сільськогосподарських угідь, а також екологічної 

незбалансованості земельного фонду. Своєю чергою, це спричинило низку 

еколого-економічних проблем у вітчизняній системі землекористування, 

серед яких: надмірний рівень парцеляції земель, порушення сівозмін, 

впровадження монокультури і, як наслідок, погіршення якості ґрунтів, 

зниження їх родючості, підвищення рівня ерозії та деградації земель. 

Доведено, що існуючий механізм ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення реалізується в умовах обмеженого 

режиму дії закону попиту і пропозиції, що зумовлює необхідність реалізації 

системи імперативів розвитку та регулювання земельного ринку. 

Доведено, що для залучення довгострокових інвестиційних ресурсів і 

нарощування виробничого потенціалу в аграрній галузі країни необхідним є 

формування та забезпечення ефективного функціонування еколого-

економічного  механізму обігу земель сільськогосподарського призначення, 

що передбачає впорядкування сукупності елементів та взаємопов’язаних 

підсистем, а саме: забезпечувальної, функціонально-інструментальної, 

результативно-цільової та регулюючої. Застосування такого підходу дає 

змогу визначити обмеження, форми взаємодії та способи узгодження 

еколого-економічних інтересів суб’єктів ринку земель з урахуванням 

економічних та інституціональних трансформацій. 

З’ясовано, що для ефективної ринкової капіталізації земель сільсько-

господарського призначення як механізму інвестиційного забезпечення 

аграрного сектору економіки необхідне вдосконалення фінансово-

економічного інструментарію цього процесу, щоб надати земельним 

ресурсам агросфери форму фінансових активів. Це, своєю чергою, потребує 



5 

реалізації запропонованих заходів з розвитку фінансово-економічного 

інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві, 

які забезпечать імплементацію таких ресурсів у фінансовий простір за 

допомогою концентрації (корпоратизації), фінансизації та сек’юритизації. 

Науково обґрунтовано, що повноцінне залучення до ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення на засадах іпотеки як 

фінансових активів дасть змогу отримати низку економічних ефектів. З 

урахуванням визначених ефектів запропоновано модель функціонування 

системи земельно-іпотечного кредитування сільського господарства, що 

сприяє розширенню доступу всіх сільськогосподарських товаровиробників 

до кредитних ресурсів на основі регулювання ринкового обігу земельних 

активів через механізм іпотеки, особливістю якої є створення державного 

земельно-іпотечного агентства як спеціалізованого інституту з 

рефінансування кредитів. 

Доведено, що розвиток системи земельних правовідносин має 

реалізовуватися на основі багаторівневої моделі державного регулювання 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, що, на відміну 

від існуючої, передбачає розвиток вторинного ринку, земельних аукціонів та 

іпотеки, залучення невитребуваних земель до ринкового обігу. Ця модель 

передбачає систематизацію функцій, упорядкування повноважень і 

розмежування функціональних обов’язків суб’єктів регулювання на різних 

ієрархічних рівнях: держава, регіон, територіальна громада. Для практичного 

запровадження вказаної моделі необхідною умовою є реалізація напрямів 

організаційно-економічного регулювання ринку сільськогосподарських 

земель, що передбачають удосконалення механізму впорядкування 

(адміністрування, стимулювання та контролю) ринкового обігу прав 

власності (користування) на земельні ділянки з метою ефективного 

перерозподілу та консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Розвинено інструментарій запобігання та протидії рейдерству на ринку 

земель сільськогосподарського призначення, а також запропоновані шляхи 
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його вдосконалення, що дасть змогу залучати до обігу та реалізувати 

ефективний перерозподіл земельних угідь з урахуванням інтересів 

раціональних землекористувачів, а також формуватиме всі можливі 

передумови для збереження існуючого земельного потенціалу нашої країни. 

В основу ефективного функціонування цього інструментарію має бути 

покладено обов’язкове запровадження превентивних інструментів і заходів 

протидії рейдерству, що допоможе підвищити ефективність перерозподілу 

земельних угідь та рівень економічної безпеки землекористувачів в аграрній 

сфері. 

Удосконалено механізм рентного регулювання сільськогосподарського 

землекористування, що передбачає запровадження нової парадигми 

земельно-рентних відносин завдяки функціонуванню норм і правил 

(інститутів) як особливих інструментів формування, вилучення, розподілу та 

використання земельної ренти в аграрному секторі економіки. Враховуючи 

постулати рентного регулювання запропоновано концептуальний підхід до 

оцінки сільськогосподарських угідь, заснований на розмежуванні джерел 

доходів сільськогосподарських товаровиробників на рентні, ресурсні та 

управлінські, що дає змогу підвищити об’єктивність оціночних показників 

вартості земельної ділянки залежно від форми її ринкового обігу. 

Обґрунтовано доцільність запровадження стратегічної моделі та 

еколого-економічних імперативів розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення. На основі різних підходів дослідження 

чинників впливу на ринок земель сільськогосподарського призначення 

визначені основні стратегічні імперативи його розвитку: інституціоналізація 

ринку сільськогосподарських земель на основі вдосконалення нормативно-

правової бази та формування інститутів, що сприяють інфраструктурному 

забезпеченню ринку; активізація ринкового механізму функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення на основі стимулювання 

суб’єктів ринку до раціонального землекористування в умовах конкуренції; 

удосконалення умов процедури оренди з використанням елементів 
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конкурсного відбору потенційних орендарів за критеріями, що визначають 

ефективність господарювання суб’єктів. 

Враховуючи ймовірні економічні зміни та можливі варіанти 

трансформації земельних відносин, обґрунтовано три основні сценарії 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні на 

перспективу: реалістичний (інерційний), оптимістичний і песимістичний. 

Для кожного з цих сценаріїв обґрунтовано основні очікувані тенденції в 

розрізі сфер трансформації ринку земель сільськогосподарського 

призначення, зокрема стосовно запровадження вільного обігу земель, 

інфраструктурного, фінансового та інформаційного забезпечення. На основі 

методу експоненціального згладжування Хольта здійснено прогноз площ 

земельних ділянок, з якими відбудуться трансакції за елементами ринкового 

обігу станом на 2020 рік залежно від сценаріїв розвитку цього ринку. 

Запропоновано прогнозну модель показників площ земельних ділянок в 

ринковому обігу, що передбачає їх моделювання на основі множинної 

регресії. Використання запропонованої моделі дасть змогу формувати 

достовірні прогнози розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Економіко-математична інтерпретація параметрів моделі 

множинної регресії дає підстави для таких висновків: збільшення площ 

земель, які будуть передані в оренду, на 1 тис. га призведе до зменшення 

загальної площі земельних ділянок, з якими відбудуться трансакції, на 

3,0199 тис. га; за зміни інших змінних, зокрема успадкування, продажу та 

емфітевзису земель, відбудеться збільшення загальної площі земельних 

ділянок у ринковому обігу. 

Запропоновано підхід до обґрунтування перспектив розвитку земельно-

орендних відносин у сільському господарстві України на основі визначення 

взаємозв’язку цієї сфери з основними чинниками впливу. Для визначення 

ключових серед цих чинників був застосований метод аналізу перехресного 

впливу, який передбачає побудову мультиплікативної факторної моделі. У 
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результаті виявлено п’ять ключових чинників, які можуть вплинути на 

розвиток земельно-орендних відносин у вітчизняному сільському 

господарстві: розмір орендної плати за землю, включення вартості землі в 

економічний оборот, інфраструктурне забезпечення ринку земель, державне 

регулювання ринку земель, розвиток аукціонів на оренду земель. Такий 

підхід дає змогу розрахувати ймовірні тенденції розвитку основних 

параметрів земельно-орендних відносин у сільському господарстві залежно 

від зміни чинників впливу. На підставі дослідження рівня впливу вказаних 

чинників було сформовано два дескриптивні сценарії земельно-орендних 

відносин у сільському господарстві України на найближчу перспективу (до 

2020 року). 

Ключові слова: ринок, землі сільськогосподарського призначення, 

еколого-економічний механізм, оренда, ринковий обіг, актив, капіталізація, 

іпотека. 

 

SUMMARY 

Stupen R.M. Ecological and economic basis for the development of 

agricultural land market in Ukraine. – Qualifying scientific work on the manuscript 

rights. 

The thesis for a Doctor’s degree in Economics by Specialty 08.00.06 

«Economics of Nature Management and Environmental Protection». – Lviv 

National Agrarian University of MES, Lviv, 2019. 

The dissertation paper explores the essence of the concept of “agricultural 

land market” based on its wording from a legal, economic and social point of view, 

which reflects the main conditions for the full functioning of such a market in the 

agricultural sector. The interpretation of the sutonic-substantive basis of the 

agricultural land market has been improved, which, unlike the existing ones, 

regards it as a system of relationships and mechanisms providing for the realization 

by landowners and land users of economic interests through the redistribution of 
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agricultural land in the process of market circulation of property rights (use) to 

land plots as a result of which there is a change in their owner (user). 

The conceptual and categorical apparatus of the concept of a market 

turnover of agricultural land has been expanded as a result of systematization of its 

basic forms and clarification of the concepts “land market”, “market turnover of 

land”, “land rent”, “land assets”, and “capitalization of land resources”, which 

made it possible to specify formulation of the theoretical and methodological 

foundations of environmental and economic support for the development of 

agricultural land market. 

It was determined that the process of introducing a full-fledged market 

turnover of agricultural land should include several stages. The first of these is the 

introduction of a limited market for agricultural land, including the purchase of 

land exclusively by citizens of Ukraine, territorial communities and the state. The 

next stage provides for the full functioning of the agricultural land market and their 

free circulation, the full opening of the market for all subjects of land relations, 

including foreign ones. A phased approach to the introduction of a market turnover 

of land allows urgent needs to be met, and, most importantly, to prepare the rest of 

the basic conditions for launching a full-fledged market. 

The expediency of researching the agricultural land market using the 

methodology of institutional economics has been proved. Based on this, the 

theoretical and methodological foundations of environmental and economic 

support for the development of agricultural land market are justified as a 

mechanism for balancing the interests of all market participants regarding pricing, 

certain contractual conditions and ways to alienate land plots taking into account 

the existing institutional constraints of a social, economic and environmental 

nature. 

An institutional approach to the ecological and economic support of the 

functioning of the agricultural land market is proposed. It envisages the 

introduction of three main elements: the institutional environment of this market, 
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the form of transactions, and the infrastructure of the market. By combining the 

idea of the market as an organization with other factors of choice of transactions in 

the agricultural land market, it is possible to form an institutional model for 

choosing the forms of relations in this area. The necessity of forming the 

institutional structure of the agricultural land market has been proved, because the 

imperfection of the regulatory framework for market regulation and the presence of 

semi-shadow schemes can lead to negative environmental and economic 

consequences. The leading role in this issue is played by a flexible and efficient 

infrastructure support, built with regard to the specificity of the goods (land), 

especially at the stage of market formation. 

The study revealed that the transformation of land ownership relations in the 

absence of environmental and economic substantiation of the redistribution of land 

and territorial resources led to significant changes in the composition and structure 

of agricultural land, as well as the ecological imbalance of the land fund. In turn, 

this caused a number of environmental and economic problems in the domestic 

land use system, including: excessive land parcellation, disturbed crop rotations, 

introduction of monoculture and, as a result, deterioration of soil quality, reduction 

of their fertility, increased erosion and land degradation. It is proved that the 

existing mechanism of market turnover of agricultural land is implemented in 

conditions of a limited mode of action of the law of supply and demand, which 

necessitates the implementation of a system of imperatives for the development 

and regulation of the land market. 

It is proved that in order to attract long-term investment resources and 

building up the production potential in the agricultural sector of the country, it is 

necessary to form and ensure the effective functioning of the ecological-economic 

mechanism for the turnover of agricultural land, which provides for streamlining 

the totality of elements and interrelated subsystems, namely: security, functional 

and instrumental, productively-target and regulatory. The use of this approach 

allows you to define restrictions, forms of interaction and ways to harmonize the 
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ecological and economic interests of the subjects of the land market, taking into 

account economic and institutional transformations. 

It was found that for effective market capitalization of agricultural land as a 

mechanism for investment support of the agricultural sector of the economy, it is 

necessary to improve the financial and economic tools of this process in order to 

provide agrosphere land resources with a form of financial assets. This, in turn, 

requires the implementation of the proposed measures for the development of 

financial and economic instruments for capitalization of land resources in 

agriculture, which will ensure the implementation of such resources into the 

financial space through concentration (corporatization), financing and 

securitization. 

It is scientifically substantiated that a full-fledged attraction of agricultural 

land on the basis of a mortgage as a financial asset to the market turnover will 

provide a number of economic effects. Taking into account certain effects, a model 

of functioning the system of land-mortgage lending for agriculture has been 

proposed, which contributes to increasing the access of all agricultural commodity 

producers to credit resources based on regulating the market turnover of land assets 

through the mortgage mechanism, the peculiarity of which is the creation of the 

state land-mortgage agency as a specialized institution for refinancing loans. 

It is proved that the development of the land legal system should be 

implemented on the basis of a multilevel model of state regulation of the 

development of agricultural land markets, which, unlike the existing one, provides 

for the development of a secondary market, land auctions and mortgages, and the 

attraction of unclaimed land in the market turnover. This model involves the 

systematization of functions, streamlining of powers and the delineation of the 

functional responsibilities of the subjects of regulation at various hierarchical 

levels: state, region, territorial community. For the practical implementation of this 

model, a prerequisite is the implementation of the directions of organizational and 

economic regulation of the agricultural land market, providing for improving the 

streamlining mechanism (administration, incentives and control) of the market 
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turnover of land ownership rights for the effective redistribution and consolidation 

of agricultural land. 

Developed tools to prevent and counter raiding in the agricultural land 

market, and suggested ways to improve it, which will allow to attract to circulation 

and implement an effective redistribution of land taking into account rational land 

users, as well as to form all possible prerequisites for preserving the existing land 

potential of our country. The effective functioning of this toolkit should be based 

on the mandatory introduction of preventive tools and countermeasures against 

corporate raid, which will help increase the efficiency of land redistribution and the 

level of economic security of land users in the agricultural sector. 

The mechanism for rent regulation of agricultural land use has been 

improved, providing for the introduction of a new paradigm of land-rent relations 

due to the functioning of the norms and rules (institutions) as special tools for the 

formation, withdrawal, distribution and use of land rent in the agricultural sector of 

the economy. Taking into account the postulates of rent regulation, a conceptual 

approach to the assessment of agricultural land is proposed, based on the division 

of agricultural producers' income sources into rent, resource and management, 

which allows to increase the objectivity of estimated values of the land plot 

depending on the form of its market turnover. 

The expediency of introducing a strategic model and environmental and 

economic imperatives for the development of a market for agricultural lands has 

been substantiated. On the basis of various approaches to the study of factors 

influencing the agricultural land market, the main strategic imperatives of its 

development are identified: the institutionalization of the agricultural land market 

based on the improvement of the regulatory framework and the formation of 

institutions that contribute to the market's infrastructure; activization of the market 

mechanism for the functioning of the agricultural land market on the basis of 

stimulating market entities to rational land use in a competitive environment; 

improving the conditions of the lease procedure using elements of a competitive 
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selection of potential tenants according to criteria that determine the effectiveness 

of business entities. 

Given the likely economic changes and possible options for the 

transformation of land relations, three main scenarios for the development of the 

agricultural land market in Ukraine for the future are reasonable: realistic (inertial), 

optimistic and pessimistic. For each of these scenarios, the main expected trends in 

the context of the areas of transformation of the agricultural land market are 

substantiated, in particular, the introduction of free circulation of land, 

infrastructure, financial and information support. Based on the Holt's method of 

exponential smoothing, a forecast was made of the areas of land plots with which 

transactions with the market turnover elements for the year 2020 will take place, 

depending on the development scenarios of this market. A predictive model of 

indicators of areas of land plots in the market turnover is proposed, which implies 

their modeling based on multiple regression. The use of the proposed model will 

allow to form reliable forecasts for the development of a market for agricultural 

lands. The economic and mathematical interpretation of the parameters of the 

multiple regression model gives grounds for such conclusions: an increase in the 

area of land to be leased by 1 thousand hectares will lead to a decrease in the total 

area of land plots with which transactions take place by 3,0199 thousand hectares; 

when other variables change, in particular land inheritance, sales and emphyteusis, 

the total area of land plots in the market turnover will increase. 

An approach is proposed to substantiate the prospects for the development of 

land-rental relations in agriculture of Ukraine on the basis of determining the 

relationship of this sphere with the main impact factors. To determine the key 

factors among these factors, a cross-effect analysis method was applied, which 

involves building a multiplicative factor model. As a result, five key factors were 

identified that may affect the development of land-lease relations in domestic 

agriculture: the amount of land rent, the inclusion of land value in the economic 

turnover, infrastructure support of the land market, state regulation of the land 

market, the development of land lease auctions. Such an approach makes it 
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possible to calculate the possible trends in the development of the basic parameters 

of land-lease relations in agriculture depending on the change in influence factors. 

Based on the study of the level of influence of these factors, two descriptive 

scenarios of land-lease relations in agriculture of Ukraine were formed for the near 

future (until 2020). 

Key words: market, agricultural land, ecological-economic mechanism, rent, 

market turnover, asset, capitalization, mortgage. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сучасний етап реформування економіки України 

як в адміністративному, так і у фінансовому аспекті потребує перегляду 

поглядів на роль і місце землі не тільки як найважливішого елементу 

аграрного виробництва, а й як активу, що бере участь у ринковому обігу. 

Визначальною ланкою трансформацій економічних відносин у сільському 

господарстві є земельна реформа. Внаслідок демонополізації земель 

відбулися докорінні зміни форм власності на землю, частково розв’язано 

проблему забезпечення громадян земельними ділянками, введено плату за 

землекористування, сформовано систему нормативного регулювання 

земельних відносин тощо. Загалом було створено передумови для 

формування особливого сегмента ринкових відносин – ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Однак через незавершеність земельної 

реформи і відсутність єдиної концепції трансформації земельних відносин 

процес формування ринку земель у сільському господарстві проходить 

повільно й недосконало, зокрема у зв’язку з чинним мораторієм на продаж 

земель сільськогосподарського призначення. У такій ситуації виникає 

необхідність комплексного дослідження ринку сільськогосподарських земель 

з метою виявлення його еколого-економічних особливостей, обґрунтування 

шляхів удосконалення механізму та пріоритетів розвитку. 

Необхідною умовою формування повноцінного ринку земель сільсько-

господарського призначення в Україні є розроблення механізмів та 

інструментарію його регулювання відповідно до напрямів вітчизняної 

державної політики, зокрема визначених у Концепції Державної цільової 

програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року та в 

Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 року. 
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Дослідження робіт, присвячених питанням еволюції економічних 

законів ринку землі, підтверджує, що проблеми його функціонування мають 

комплексний характер і посідають вагоме місце в економічній теорії з 

моменту її зародження до теперішнього часу. Серед визнаних учених, які 

зробили вагомий внесок у вивчення цих проблем, слід відзначити С. Брю, 

Л. Вальраса, Дж. Кларка, Дж. Кейнса, Ф. Кене, Р. Коуза, Т. Мальтуса, 

К. Маркса, А. Маршалла, В. Парето, У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміта та ін. Їх 

теоретичні надбання набули подальшого розвитку в наукових працях 

вітчизняних учених, зокрема І. К. Бистрякова, П. І. Гайдуцького, 

Д. С. Добряка, В. М. Зайця, А. Г. Мартина, Л. Я. Новаковського, 

А. Я. Сохнича, М. Г. Ступеня, А. М. Третяка, М. М. Федорова та ін. У своїх 

працях науковці розглядали проблеми та завдання трансформації земельних 

відносин відповідно до ринкових умов, інституціональні особливості 

функціонування ринку земель, питання регулювання ринку 

сільськогосподарських земель тощо. Конкретизацію сутності, обґрунтування 

методів і детермінантів розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення здійснено в дослідженнях В. М. Будзяка, О. Д. Гнаткович, 

Ю. Е. Губені, В. Є. Данкевича, Р. М. Курильціва, Б. Й. Пасхавера, 

А. С. Попова, С. М. Рогач, П. Т. Саблука, Г. В. Черевка, М. В. Щурика та ін. 

Дослідженню проблем запровадження та регулювання ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення присвячено роботи 

О. І. Гуторова, І. В. Кошкалди, Ю. О. Лупенка, Т. О. Степаненко, 

В. А. Торчука, О. В. Ходаківської, Г. І. Шарого, А. М. Шворака та ін. 

Водночас необхідно визнати, що, незважаючи на постійну увагу з боку 

вітчизняних і зарубіжних учених до закономірностей функціонування ринку 

сільськогосподарських земель, виникає потреба в подальшому дослідженні 

еколого-економічних проблем цього сегмента земельних відносин з метою 

забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки. Існує нагальна 

потреба економічного врегулювання питань, пов’язаних з відкриттям ринку 

земель в Україні, запровадженням при цьому особливого еколого-
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економічного механізму обігу земель сільськогосподарського призначення зі 

збалансованим дотриманням та захистом інтересів усіх учасників земельних 

відносин. Недостатньо вивченими залишаються також питання 

інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарських земель. 

Потребують теоретичного обґрунтування принципи та інструменти рентного 

регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення. Загалом 

відсутність системного підходу до розв’язання наведених проблем еколого-

економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення визначає своєчасність та актуальність теми дисертаційної 

роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт 

Львівського національного аграрного університету, зокрема за такими 

темами: «Розробка науково-методичних засад формування організаційних, 

економічних, інформаційних механізмів регулювання земельних відносин на 

регіональному рівні» (номер державної реєстрації 0111U001320, 2011–

2015 рр.), у межах якої здобувачем обґрунтовано шляхи вдосконалення 

системи інфраструктурного забезпечення функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення; «Розробка і вдосконалення теоретико-

методологічних засад земельних відносин та забезпечення збалансованого 

розвитку території» (номер державної реєстрації 0116U003178, 2016–

2020 рр.), згідно з якою запропоновано теоретико-методологічний підхід до 

формування еколого-економічного механізму ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методологічних підходів та науково-практичних 

рекомендацій щодо еколого-економічних засад розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення в України. 

Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені й 

виконані такі завдання: 
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 з’ясувати сутність і значення ринку земель сільськогосподарського 

призначення в аграрному секторі економіки та уточнити понятійно-

категоріальний апарат за темою дослідження; 

 дослідити й поглибити концептуальні засади функціонування та 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення; 

 обґрунтувати теоретико-методологічні основи еколого-

економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення; 

 запропонувати інституціональний підхід до еколого-економічного 

забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення; 

 дати оцінку сучасному стану ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні та визначити тенденції його розвитку; 

 розробити еколого-економічний механізм ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення; 

 розширити фінансово-економічний інструментарій капіталізації 

земельних ресурсів у сільському господарстві; 

 удосконалити модель функціонування системи земельно-іпотечного 

кредитування сільського господарства; 

 визначити шляхи вдосконалення системи регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення; 

 удосконалити інструментарій запобігання рейдерству на ринку 

земель сільськогосподарського призначення; 

 обґрунтувати стратегічну модель та еколого-економічні імперативи 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення; 

 сформувати прогнозні сценарії розвитку ринку земель сільсько-

господарського призначення в Україні на перспективу. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення в умовах трансформації земельних 

відносин. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, 

науково-методичних і практичних основ еколого-економічного забезпечення 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, 

фундаментальні положення та принципи економіки природокористування, 

аграрної економіки й теорії ринків, що висвітлені в працях вітчизняних і 

зарубіжних учених з проблем розвитку ринку землі. Для виконання 

поставлених завдань використовували такі методи досліджень: системно-

структурний (для обґрунтування методології системного дослідження 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення); монографічний 

(з метою поглибленого вивчення еколого-економічних особливостей 

розвитку вітчизняного та зарубіжних ринків земель сільськогосподарського 

призначення); економіко-статистичний (для обробки статистичних даних під 

час аналізу сучасного стану ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні); кореляційно-регресійного аналізу (для дослідження 

впливу еколого-економічних чинників на ефективність функціонування 

ринку сільськогосподарських земель); аналізу перехресного впливу (для 

визначення ключових чинників впливу на розвиток орендних відносин у 

сільськогосподарському землекористуванні); SWOT-аналізу (під час 

визначення слабких та сильних місць, потенційних можливостей і перешкод 

розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарських земель); програмно-

цільовий (з метою розроблення стратегічних напрямів реалізації 

концептуальної моделі ринкового обігу земель як інвестиційного чинника 

розвитку сільського господарства); економіко-математичного моделювання 

та сценарного аналізу (під час розроблення прогнозних сценаріїв розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні); розрахунково-

конструктивний та експериментальний (для вдосконалення еколого-

економічного механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського 
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призначення); абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень і 

формулювання висновків) тощо. 

Інформаційну основу дослідження становлять вітчизняні та міжнародні 

законодавчі й нормативні акти у сфері земельних відносин, сільського 

господарства, охорони навколишнього природного середовища, економіки 

природокористування, матеріали і звіти Державної служби статистики 

України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Міністерства юстиції України, Міністерства екології та природних ресурсів 

України, вітчизняних сільськогосподарських підприємств, а також методичні 

рекомендації наукових установ, наукові праці вітчизняних і зарубіжних 

учених, матеріали власних досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається особистим 

внеском автора у розв’язання актуальної наукової проблеми в галузі 

економіки природокористування, що полягає в поглибленні теоретико-

методологічних засад та обґрунтуванні практичних напрямів еколого-

економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Найвагомішими результатами, що визначають наукову новизну 

дослідження, є: 

вперше: 

 обґрунтовано теоретико-методологічні основи еколого-

економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення, що ґрунтуються на методології інституціональної економіки, як 

механізму збалансування інтересів усіх учасників ринку щодо ціноутворення, 

визначених договірних умов та способів відчуження земельних ділянок з 

урахуванням існуючих інституціональних обмежень соціального, 

економічного та екологічного характеру; 

 запропоновано науково-методичні підходи до формування еколого-

економічного механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення, що передбачає впорядкування сукупності елементів і взаємо-
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пов’язаних підсистем (забезпечувальної, функціонально-інструментальної, 

результативно-цільової та регулюючої) та надає можливість забезпечити 

залучення в аграрну сферу довгострокових інвестиційних ресурсів і 

нарощування виробничого потенціалу сільськогосподарської галузі країни; 

 сформовано моделі розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні, які базуються на моделюванні трьох основних 

прогнозних сценаріїв еколого-економічних процесів в аграрному секторі на 

перспективу: реалістичного (інерційного), оптимістичного і песимістичного, 

що враховують імовірні економічні й екологічні зміни та можливі варіанти 

трансформації земельних відносин; 

 запропоновано підхід до обґрунтування перспектив розвитку 

земельно-орендних відносин у сільському господарстві на основі визначення 

взаємозв’язку цієї сфери з основними чинниками впливу, що дає змогу 

розрахувати ймовірні тенденції розвитку основних параметрів оренди земель 

сільськогосподарського призначення з урахуванням сучасного стану та 

особливостей розвитку цієї форми ринкового обігу земель залежно від 

економічної кон’юнктури; 

удосконалено: 

 методичний підхід до проведення моніторингу ринку 

сільськогосподарських земель на основі порівняльної експертної оцінки 

локальних ринків, що дає змогу виявити характерні особливості 

функціонування різнотипних форм ринкового обігу земель та обґрунтувати 

чинники, які стримують розвиток відповідного ринку; 

 науково-методичні підходи до функціонування фінансово-

економічного інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському 

господарстві, який забезпечує імплементацію таких ресурсів у фінансовий 

простір за допомогою концентрації (корпоратизації), фінансизації та 

сек’юритизації з метою підвищення ринкової вартості суб’єкта 

землекористування; 
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 багаторівневу модель державного регулювання розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення, що, на відміну від чинної, 

передбачає розвиток вторинного ринку, земельних аукціонів та іпотеки, 

залучення невитребуваних земель до ринкового обігу на основі 

систематизації функцій та впорядкування повноважень суб’єктів 

регулювання на різних ієрархічних рівнях: держава, регіон, територіальна 

громада; 

 механізм рентного регулювання сільськогосподарського 

землекористування, що передбачає запровадження нової парадигми 

земельно-рентних відносин завдяки функціонуванню норм і правил 

(інститутів) як особливих інструментів формування, вилучення, розподілу та 

використання земельної ренти в аграрному секторі економіки; 

 концептуальний підхід до оцінки сільськогосподарських угідь, 

заснований на розмежуванні джерел доходів сільськогосподарських 

товаровиробників на рентні, ресурсні та управлінські, що дає змогу 

підвищити об’єктивність оціночних показників вартості земельної ділянки 

залежно від форми її ринкового обігу; 

набули подальшого розвитку:  

 понятійно-категоріальний апарат концепції ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення внаслідок систематизації його основних 

форм та уточнення понять «ринок земель», «ринковий обіг земель», 

«земельна рента», «земельні активи», «капіталізація земельних ресурсів», що 

дало змогу конкретизувати формулювання теоретико-методологічних засад 

еколого-економічного забезпечення розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення; 

 інтерпретація сутнісно-змістової основи ринку земель 

сільськогосподарського призначення, яка, на відміну від існуючих, розглядає 

його як систему взаємовідносин і механізмів, що передбачають реалізацію 

землевласниками й землекористувачами економічних інтересів шляхом 

перерозподілу земель сільськогосподарського призначення в процесі 
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ринкового обігу прав власності (користування) на земельні ділянки, у 

результаті якого відбувається зміна їхнього власника (користувача); 

 модель функціонування системи земельно-іпотечного кредитування 

сільського господарства, особливістю якої є створення державного земельно-

іпотечного агентства як спеціалізованого інституту з рефінансування 

кредитів, що, своєю чергою, сприятиме розширенню доступу всіх 

сільськогосподарських товаровиробників до кредитних ресурсів, а також 

підвищенню ефективності контролю та регулювання ринкового обігу 

земельних активів; 

 інструментарій запобігання рейдерству на ринку земель 

сільськогосподарського призначення завдяки систематизації чинників, які 

провокують його розвиток, та запровадженню з урахуванням їх впливу 

превентивних інструментів і заходів протидії цьому явищу, що дасть змогу 

підвищити ефективність перерозподілу земельних угідь та рівень 

економічної безпеки землекористувачів в аграрній сфері; 

 напрями організаційно-економічного регулювання ринку 

сільськогосподарських земель, що передбачають удосконалення механізму 

впорядкування (адміністрування, стимулювання та контролю) ринкового 

обігу прав власності (користування) на земельні ділянки з метою 

ефективного перерозподілу та консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

розроблені теоретико-методологічні та прикладні положення дисертації 

логічно доведено до рівня конкретних пропозицій, придатних для 

впровадження в науку і практику економіки природокористування. 

Результати досліджень автора щодо вдосконалення системи 

інфраструктурного забезпечення функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення були використані в практичній 

діяльності Головного управління Держгеокадастру у Львівській області при 

підготовці пропозицій до Програми комплексного розвитку території 



34 

Львівської області на 2016–2020 роки (довідка № 31-13-0.1-8653/2-18 від 

25.09.2018 р.). Науково-методичні підходи автора щодо еколого-

економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення були використані у практичній діяльності Міськрайонного 

управління у Сокальському районі та м. Червонограді (довідка № 0-13-0.18-

1544/122-18 від 04.10.2018 р.), а також відділу у Самбірському районі 

(довідка № 31-13-0.310-635/115-18 від 04.10.2018 р.) Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області під час підготовки до проведення 

земельних торгів. Низку науково-практичних рекомендацій щодо 

ефективного функціонування ринку сільськогосподарських земель 

використано в роботі Стрийської районної ради Львівської області при 

підготовці рішень та інших нормативних документів (довідка № 419 від 

08.10.2018 р.). 

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використано для оптимізації 

навчального процесу Львівського національного аграрного університету, 

зокрема під час підготовки лекційних курсів та розроблення навчально-

методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять 

з дисциплін «Економіка природокористування», «Ринок землі» та 

«Управління земельними ресурсами» (довідка № 01-28-06/4-1322 від 

09.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

рекомендації, висновки та пропозиції, отримані за результатами проведених 

досліджень, розроблено здобувачем самостійно. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, 

які є результатом самостійної роботи здобувача. Дисертація не містить 

матеріалів кандидатської дисертації автора. Наукові результати 

дисертаційного дослідження є внеском у розвиток науки у сфері економіки 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях, круглих 
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столах та форумах різного рівня, серед яких: «Розвиток АПК на засадах 

раціонального природокористування: екологічний, соціальний та 

економічний аспекти» (Полтава, 2015 р.), «Теорія і практика розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій» (Львів, 2015 р.), 

«Екологізація і біологізація природокористування в контексті збалансованого 

розвитку» (Одеса, 2015 р.), «Проблеми збалансованого розвитку аграрного 

сектора економіки» (Київ, 2015 р.), «Фактори сталого розвитку сучасної 

держави в умовах інноваційної економіки» (Дніпропетровськ, 2015 р.), 

«Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні 

аспекти» (Ірпінь, 2016 р.), «Економічні, соціальні та екологічні проблеми 

розвитку агропродовольчої сфери» (Харків, 2016 р.), «Екологія і 

природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 

(Тернопіль, 2016 р.), «Students on their Way to Science», (Латвія, Єлгава, 

2016 р.), «Перспективи розвитку національної економіки» (Запоріжжя, 

2016 р.), «Проблеми збалансованого природокористування в агросфері» 

(Київ, 2016 р.), «Еколого-економічні основи збалансованого 

землекористування та розвитку земельних відносин в агросфері» (Київ, 

2016 р.), «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у 

контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та 

економічний аспекти» (Полтава, 2016 р.), «Стратегические направления 

развития АПК стран СНГ» (Росія, Барнаул, 2017 р.), «Economy. Zarządzanie. 

Państwo i Prawo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (Польща, 

Люблін, 2017 р.), «Геодезия, землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, 

завтра» (Росія, Омськ, 2017 р.), «Збалансоване природокористування: 

традиції, перспективи і інновації» (Київ, 2017 р.), «Функціонування АПК на 

засадах раціонального природокористування» (Полтава, 2017 р.), 

«Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика» 

(Львів, 2018 р.), «Передумови та перспективи раціонального використання 

природно-ресурсного потенціалу» (Полтава, 2018 р.), «Забезпечення сталого 

економічного розвитку країни: проблеми, можливості та перспективи» (Київ, 
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2018 р.), «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агро-

промисловому виробництві» (Київ, 2018 р.), «Вплив біоекономіки на 

просторовий розвиток територій» (Київ, 2018 р.), «Збалансоване 

природокористування: традиції, перспективи та інновації» (Київ, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 50 наукових праць, 

зокрема одноосібна монографія, 26 статей у наукових фахових виданнях, з 

яких 19 – у виданнях іноземних держав та виданнях України, які входять до 

міжнародних наукометричних баз, і 23 праці апробаційного характеру. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

шести розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 442 сторінки, з яких основного тексту – 

347 сторінок. Робота містить 36 рисунків, 35 таблиць, 11 додатків, а також 

список використаних джерел із 425 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 

1.1. Сутність та значення ринку земель сільськогосподарського 

призначення в аграрному секторі економіки 

 

Земля є винятковим природним ресурсом, який має неабияке соціо-

еколого-економічне значення, оскільки виступає визначальною умовою 

існування будь-якого суспільства, національно-державних утворень, 

соціально-культурного розвитку та екологічної безпечності. Земельні 

ресурси є головним економічним чинником розвитку – як ресурс аграрного 

виробництва, простір для розміщення продуктивних сил та соціальної 

інфраструктури, а також як джерело природних ресурсів та енергії [155, 

с. 111]. 

Окрім цього, на відміну від інших факторів виробництва, земля має 

низку специфічних відмінностей: необмеженість строку експлуатації; 

неможливість швидкого відтворення її якостей, однак за раціональної 

експлуатації підвищується продуктивність, зокрема в агарному виробництві, 

де, окрім того, виступає предметом і засобом праці; нееластичність 

пропозиції на ринку факторів виробництва через її чітко визначені обсяги; 

створена без втручання людини; нерухомий об’єкт; не піддається 

переміщенню, вільному переведенню з однієї галузі в іншу (з одного 

підприємства до іншого) [2]. 

Земля як економічний базис кожної соціальної формації і фінансово-

кредитної системи виступає головним ресурсом для оздоровлення еколого-

економічної ситуації в країні. Тому одним з основних завдань формування 

розвинутого ринку земель сільськогосподарського призначення є 

забезпечення раціонального їх використання та підвищення ґрунтової 
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родючості. Досягнення цих цілей є визначальним, адже земля – це не лише 

головний засіб аграрного виробництва, а й основа державності, національної 

самовизначеності та просторовою народногосподарською засадою. 

Суттєвою специфікою наділений і земельний ринок. Концептуально 

сутність ринку може бути сформульована з правової, економічної й 

соціальної точок зору. Так, С. Фішер, Дж. Фрідман, Н. Ордуей 

К. Макконнелл, С. Брю, Ш. Флін (представники класичної економічної 

теорії) визначають ринок з економічної точки зору, характеризуючи його як: 

пакет угод, за допомогою яких продавці та покупці укладають контракт з 

приводу купівлі-продажу даних товарів або послуг [373, с. 10]; економічну 

функцію поєднання покупців та продавців через механізм цін [334, с. 444]; 

механізм або засіб, що формує контракт між покупцями (або пред'явниками 

попиту) й продавцями, або постачальниками товару чи послуги [374, с. 53]. 

Є. Фурубонт та Р. Ріхтер (представники нової інституціональної 

економіки) намагалися об'єднати економічний і соціальний аспекти 

ринкового механізму. Зокрема, на їхню думку, ринок є соціальним засобом, 

що полегшує повторний обмін серед безлічі учасників, скорочуючи 

трансакційні витрати пошуку інформації [393, с. 284]. 

Г. Бакер, Р. Гіббоні, К. Марфі, досліджуючи різні типи контрактів, 

дійшли висновку, що ринок є мережею стосункових контрактів між 

учасниками ринку, оскільки саме такі контракти, здійснювані в межах фірм, 

між фірмами або індивідами, лежать в основі ринкового обміну [381, с. 40]. 

Ринок земель є невід’ємною складовою економіки будь-якої країни. У 

структурі аграрного господарства земельний ринок має бути найбільш 

складним і жорстко регламентованим державою сектором. Це визначається й 

особливостями товару, який знаходиться у вартісному обігу, й складністю 

поземельних економічних відносин, що характеризують різноманітність 

історично сформованих форм взаємозв'язку землеволодіння, 
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землекористування, оренди та ринкового обігу найважливішої складової 

національного багатства. 

На нашу думку, в цілому земельний ринок можна класифікувати за 

різними групами ознак (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Види земельних ринків 

Класифікаційні ознаки Вид ринку 

За цільовим призначенням 

Земель сільськогосподарського 

призначення 

Земель несільськогосподарського 

призначення 

Садово-городні та дачні ділянки 

За типом державного регулювання 
Регульований 

Нерегульований 

За видом угоди 
Купівлі-продажу, оренди та іпотечний 

Первинний та вторинний 

За територіальною приналежністю 

Міжнародний 

Національний 

Регіональний 

Місцевий 

За об’єктами 
Державної та комунальної власності 

Приватної власності 

Джерело: сформовано автором за [2; 46; 134; 156]. 

 

Формування багатогранних та соціально-економічних ринкових 

особливостей у поєднанні з визначеними місцевими нормами і домінантами 

його функціонування можна забезпечити економіко-політичними та 

інституційно-організаційними елементами розвитку ринкової системи 

господарювання. На будь-якій стадії історичних перетворень у межах 

визначеного виду господарювання певний із виробничих чинників набуває 

лімітуючого значення. Приміром, у період формування феодальних відносин 

земля та праця були невіддільними від соціальної організації, а за часів 
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розвитку капіталізму – капітал та підприємницькі здібності [202, с. 97], 

позаяк нині подібним лімітуючим чинником стає інформаційне забезпечення. 

Адже сьогодення диктує нові визначальні чинники формування ринкової 

системи господарювання, за яких ринкові відносини вважаються непростим 

трансляційним апаратом, завдяки якому можливо найбільш ґрунтовне, 

всебічне та ефективне застосування інформаційних даних, розпорошених 

поміж колосальної маси індивідуальних агентів [174]. 

Однією з умов вирішення питання є економічна ізольованість 

автономних суб’єктів господарювання, спроможних самотужки приймати 

відповідні рішення щодо створення, обміну, поділу та перерозподілу 

економічних благ. Варто зауважити, що характерні ознаки, як-от: 

ізольованість, територіальна приналежність та обмеженість, незалежність є 

властивими суб’єктам господарювання, які виникли, передусім, завдяки 

приватній формі володіння [78; 320, с. 70]. Адже саме існування приватної 

форми володіння є неодмінною умовою формування відносин купівлі-

продажу. 

Вивчення сутнісних особливостей ринку земель 

сільськогосподарського призначення визначає потребу у виявленні 

характерологічних властивостей земельного ресурсу, які є особливим 

фактором виробництва, а також у дослідженні засад ціноутворення та 

рентних відносин, чинників впливу на співвідношення попиту і пропозиції 

цього ринку, що є базисом його створення та розвитку. 

Земельні ресурси, будучи складовою навколишнього природного 

середовища, є й елементом продуктивних сил, проте тільки як матеріальний 

фактор виробництва. Земельні ресурси трансформуються в компонент 

продуктивних сил суспільства з миті, коли набувають характеру предмету і 

засобу праці та експлуатуються з метою виробництва споживчих вартостей 

чи задля інших потреб. На шляхи і особливості залучення земельних ресурсів 

до суспільного відтворення та продуктивність землекористування впливають 

відповідні функціонуючі суспільні економічні правовідносини, які 
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формуються та поглиблюються у взаєминах всіх учасників ринку і різних 

управлінських рівнях та впродовж усього життєвого циклу 

сільськогосподарської продукції. За ринкових умов господарювання 

превалюють товарно-грошові економічні відносини. За таких умов 

проводиться грошова оцінка багатьох природних ресурсів, а також істотна 

кількість сільськогосподарських угідь залучаються до обігу [253]. З-поміж 

визначальних і ключових в структурі економічних відносин варто 

виокремити взаємини, що формуються щодо права володіння чи 

розпорядження факторами виробництва та його ефектами. 

Право володіння передбачає подвоєний характер реалізації, зокрема: 

економічну спрямованість та правничу, які доволі тісно переплетені між 

собою, доповнюючи та визначаючи один одного. Другий напрям 

землеволодіння є певною формою прояву, функціонування та нормативно-

правової декларативності сфери економічних земельних відносин. 

Згідно з поглядами Д. Хаймана, ринки створюються і функціонують 

лише для продукції, на яку вільно можна встановити, реалізувати чи 

передати право володіння/розпорядження [338, с. 9]. Тобто економічні блага 

набувають форми товару у процесі ринкового обміну на основі зміни їх 

власника/користувача. 

Наступною умовою слід вважати інституціональний суспільний 

розподіл у двох напрямах – економічному та політичному, у межах яких 

ринкові відносини набувають ознак інституційної впорядкованості, 

системності та організованості у контексті виробничо-споживчої та 

посередницької взаємодії, розкриваючи економічні зацікавлення «третьої 

сторони» [44]. У цьому аспекті зауважимо, що така взаємодія відбувається за 

ресурсно-інституціональних обмежень, визначаючи тим самим відповідний 

порядок ринкової діяльності. 

Слід наголосити, що у працях знаних представників економічної теорії 

відносини ринку, переважно, вивчалися в аспекті існування досконалої 

конкурентної боротьби та вільного обміну, через що не приділялося належної 
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уваги тим інституціональним обмеженням, які постають у ході роботи та 

розвитку факторного ринку. Це можна пояснити тим, що пануюча 

ортодоксальна економічна теорія у методологічному аспекті була 

неспроможною до ґрунтовного пояснення інституційного тлумачення ринку, 

внаслідок чого нерідко поняття ринку трактувалося як певний уніфікований 

механізм суспільної взаємодії [345, с. 74]. Тому ринкові відносини 

здебільшого визначалися як саморегулююча система. Поряд із тим, 

підкреслимо, що будь-які відносини ринкового обміну реалізуються у 

процесі суб’єктної взаємодії на визначеному ринку, зважаючи на певну 

інституціональну лімітованість. Також слід зважати на характерні ознаки 

діяльності ринку факторів виробництва, а також на їх різницю із ринками 

готової продукції. 

Передусім, попит на перших ринках можна вважати вторинним від 

попиту на других вказаних ринках (товарів і послуг). Так, попит на земельні 

ресурси водночас залежить від попиту на ринку продовольства та від 

пропозиції на сільськогосподарському ринку праці. Тому земельний ринок 

(як факторний) можна вважати вторинним. 

Через призму класичної політичної економії земельні ресурси, які 

вважалися природним благом довгочасної експлуатації, водночас 

сприймалися як невідтворюваний фактор виробництва. Проте, на думку 

М. Блауга, упередженість представників класичної політичної економії щодо 

розуміння земельних ресурсів як невідтворюваного фактору виробництва 

обумовлено, насамперед, їх тлумаченням в аспекті саме фізичного, а не 

економічного ресурсу, адже відтворені земельні ресурси виступають уже 

економічною категорією [19, с. 76]. Якщо на ринках готової продукції у 

процесі відносин обміну об'єктом, зазвичай, є приватне благо, то на ринках 

ресурсів – і приватне, і соціальне. 

Також чинники виробництва, виступаючи в якості товару, не є 

продукцією, отриманою завдяки певним виробничим процесам, а 

породженням (продуктом) природи та праці людей і водночас неодмінною 
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умовою виробничого процесу всяких благ. Зокрема, нобелівські лауреати з 

економіки Джеймс Бьюкенен і Джеффрі Бреннан розглядали працю і капітал 

як «фіктивні товари», адже вважали, що на противагу звичайним, це – 

продукти, отримані внаслідок виробничих процесів для подальшого продажу. 

Трансформація факторів виробництва у товар передбачає утворення 

відповідних інститутів, які формулюють межі, норми, умови та засади 

відносин обміну на ринку чи трансакційні витрати, обумовлені економічними 

ресурсами [31]. 

У цьому аспекті трансформується форма соціально-економічних 

взаємин, коли ефективність діяльності ринків факторів виробництва 

розкривається не лише виробничими ринковими, а й соціально-

інституційними чинниками. Тому створення та розвиток ринків економічних 

ресурсів ймовірно лише у разі поєднання «ринкових і позаринкових 

принципів взаємодії і винагороди власників факторів виробництва» [39, 

с. 252–253], а також кооперації та співробітництва суб'єктів ринкових 

відносин і відповідних інститутів та інституцій. З огляду на це, провідні 

вчені-економісти, досліджуючи теоретичні напрацювання щодо формування 

та розвитку економічної системи, генерують теорію інституційно-

господарської системи. Приміром, Дж. Ходжсон, О.Ф. Івашина, М.І. Шагайда 

рекомендують користуватися поняттям «інституційно-господарська система» 

з метою об’єктивної демонстрації трансформацій у сфері економічних 

відносин за нинішніх умов господарювання, тобто вивчати економічні 

системи у контексті інституційно-господарських формувань [119; 345; 356]. 

Відповідно до вказаних підходів, ринок земель сільськогосподарського 

призначення є повністю просторово лімітованим та, водночас, виступає 

інституційно-господарської системою. На думку Н.В. Черноножкіної, 

базисом цієї системи є «процеси поєднання та інтеграції, об'єктивно 

зумовлених господарських процесів та історично сформованих у 

відповідному просторі стійких суспільних інститутів, які детермінують 

специфічний спосіб розвитку даної території» [354, с. 29]. Ці концептуальні 
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положення надають змогу визначити, зважаючи на цінність землі як вкрай 

потрібного та неодмінного суспільного ресурсу, ключові домінанти 

створення та функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Земельні ресурси, будучи основним засобом 

сільськогосподарського виробництва, повинні оцінюватися як за ґрунтовою 

родючістю, так і за вартісним вираженням. Встановлення ринкової вартості 

земель передбачає оцінювання, що здійснюється у двох аспектах: оцінювання 

земель сільськогосподарського призначення згідно їх якісних характеристик 

(бонітування); та оцінювання згідно суспільно-економічної значущості угідь 

(економічне оцінювання). 

Бонітування ґрунтів та економічне оцінювання міцно взаємопов'язані в 

аспекті цілеспрямованості, базуються на одних земельно-кадастрових 

вихідних показниках щодо кількісного та якісного стану земель, даних 

обстеження і статистичних джерел про виробничі показники 

землекористування в процесі оцінки. Ключовою їх задачею є визначення 

придатності сільськогосподарських угідь для виробничих потреб, проте в 

одному випадку вивчаються властивості верхніх шарів ґрунту, а в іншому – 

зважають на технологічні виробничі аспекти на цих угіддях. Економічне 

оцінювання передбачає розмаїтість якісних характеристик земельних угідь 

з огляду на їх економічну родючість за визначеного рівня землеробської 

інтенсивності та здійснюється, зважаючи на еколого-економічні виробничі 

умови, затрати трудових ресурсів у ході виробничого процесу, 

розташування угідь та точок реалізації. У процесі реалізації земель, які 

перебувають у державній чи комунальній власності, фізичним або 

юридичним особам, у процесі викупу земель в суспільних інтересах чи 

реалізації ряду інших цивільно-правових договорів в аспекті використання 

земель, у процесі встановлення розміру земельного податку тощо – в усіх 

цих випадках застосовуються дані грошової оцінки земель, яка поділяється 

на нормативну та грошову (у розрізі її призначення і порядку здійснення) [46; 

53]. 
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Винятковість земельного ресурсу, який є не лише природним, а й 

економічним благом, зводиться до його природної лімітованості та 

виробничої незамінності за облаштування та організації усіх господарських 

операцій у аграрній сфері. Цей ресурс неможливо просто забрати та зрушити 

чи транспортувати (в просторовому аспекті), експлуатувати і амортизувати 

без остатку, що засвідчує неповторність будь-якої земельної площі, 

обумовленої [42; 191]: 

 територіальною приналежністю, що розкривається через 

віддаленість визначеної земельної площі від певних поселень, рівень 

розвитку інженерно-транспортних комунікацій; 

 природно-кліматичними особливостями, які позначаються на рівні 

ґрунтової родючості та показниках урожайності; 

 придатністю до продукування рослинного покриву та органічної 

речовини, відновлюваністю рівня природної ґрунтової родючості; 

 різновекторним цільовим використанням землі. 

Таким чином, основними функціональними завданнями земельного 

ринку є: 

 перерозподіл земельної власності; 

 консолідація земельної власності в руках ефективних власників та 

орендарів; 

 визначення рівноважної ціни землі на основі взаємодії попиту й 

пропозиції. 

Крім того, ринок земель сільськогосподарського призначення – це 

головний спосіб досягнення сталого розвитку сільськогосподарського 

виробництва та досягнення продовольчої безпеки країни. Це пов'язано з тим, 

що підвищення продуктивності сільськогосподарських товаровиробників 

можливе в тому випадку, якщо вони працюватимуть на власній землі, в яку 

вони зацікавлені вкладати власні кошти і яка приноситиме реальний дохід. 

Тому, ринок земельних відносин, будучи ринком фактору виробництва 

виступає водночас і підсистемою відповідних взаємин, у межах якої 
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реалізовується обіг земель, і ринковим сегментом загалом, визначальними 

складовими якого є землі сільськогосподарського призначення. 

На нашу думку, згідно індикаторів ринкової просторової 

приналежності, розгляд функціонування земельного ринку варто 

здійснювати з огляду на [47; 78; 89; 106]: 

 ринкову ємність, кількісно-якісні характеристики земель та їх 

обсяги, а також екологічні застереження; 

 циклічність темпів функціонування ринку, що проявляється у 

регулярності підписаних договорів; 

 присутність стабільних продавців на місцевих ринках; 

 взаємодію пропозиції землі, праці, капіталу та супутніх послуг, що 

розкривають рівень ринково-виробничого інфраструктурного забезпечення; 

 багатоступеневість системи, що спричинено адміністративними 

межами, інституційно-економічними та природно-географічними 

особливостями; 

 масштаби гуртового обігу аграрної продукції. 

Наразі ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні не 

сформований, оскільки діє мораторій на продаж таких земель (який ухвалили 

як тимчасовий акт, доки формуватиметься ринок землі), термін дії якого 

подовжено до 1 січня 2019 р. (поряд з тим, набув свого розвитку ринок 

земель несільськогосподарського призначення). Україна – єдина 

демократична країна світу, де землевласники не мають права розпоряджатися 

своїм майном на власний розсуд, адже увівши мораторій, держава де-факто 

їм це заборонила. Проте деякі країни, як, наприклад, Угорщина, тимчасово 

ввели суттєві обмеження на обіг земель з огляду на популістичну 

спрямованість державної політики [425]. 

Роблячи огляд та аналізуючи наукову літературу, слід уточнити 

тлумачення сутності ринку земель сільськогосподарського призначення. Так, 

поняття ринку земель не має однозначного трактування, оскільки часто 

ототожнюється з обігом земель. В.М. Будзяк розглядає ринок земель 



47 

сільськогосподарського призначення як систему економіко-правових, 

організаційно-економічних та управлінських відносин між суб’єктами 

приватної, державної й комунальної форм власності з метою передачі або 

продажу на тих чи інших умовах прав на власність [28, с. 119]. Д.С. Добряк, 

А.Г. Тихонов, Н.В. Гребенюк у вузькому розумінні ринок земель 

розглядають як торговельні операції із землею [83, с. 3]. Л.Я. Новаковський у 

поняття ринок вкладає економічні відносини, що виникають у процесі обігу 

земель [187]. Б.Й. Пасхавер термін «земельний ринок» трактує як сукупність 

земельних відносин, що дають змогу реалізувати титул землевласника для 

отримання ринкової вигоди. Зокрема, на його думку, землі 

сільськогосподарського призначення можуть забезпечити їхньому власникові 

ринковий ефект при використанні для: товарного виробництва; здачі в 

оренду; продажу або застави (ці три види отримання ринкового результату 

розглядаються автором як три форми ринку землі) [203, с. 49]. П.Т. Саблук 

розуміє ринок земель як угоди з купівлі-продажу, оренди та іпотеки 

земельних ділянок [241, с. 12]. М.М. Федоров цей термін висвітлює як процес 

визначення вартості землі та включення її як капіталу  в економічний оборот, 

здійснення цивільно-правових угод із приводу переходу права власності на 

земельну ділянку або користування нею в установленому законодавством 

порядку, з урахуванням попиту та пропозиції [328, с. 58]. В іншій своїй праці 

він дає більш ширше визначення ринку земель, а саме як «організаційно-

економічне та правове середовище, яке має забезпечувати здійснення 

цивільно-правових угод з приводу переходу право-власності або право 

користування нею в установленому порядку» [329]. 

Представник львівської школи землевпорядників О.Д. Гнаткович 

зауважує, що [53] «земельний ринок – це сфера товарного обміну, в якій 

земля виступає товаром, який є регулятором перерозподілу земель і переходу 

прав власності від одного землевласника до іншого; всі фактори 

виробництва, включаючи землю, мають функціонувати в єдиному ринковому 

середовищі». В.М. Заяць [106] ринок землі визначає «як механізм 
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задоволення потреб сільгоспвиробників у земельних ресурсах через платне 

набуття ними прав на об’єкти земельної власності в інституційному 

середовищі, що забезпечує передумови конкуренції як між покупцями таких 

об’єктів, так і між їх продавцями». Окрім цього визначення в його монографії 

«Розвиток ринку сільськогосподарських земель» [106] зустрічається ще 

твердження про ринок землі, як про зумовлену еволюцією суспільних 

відносин дозвільну систему другого рівня, що з огляду на положення 

інституціональної економічної теорії передбачає добровільну платну 

передачу заздалегідь встановлених повноважень та обов’язків стосовно 

окремих ділянок і максимізує вигоди суспільства від їх використання. 

Узагальнюючи систему визначень, варто зауважити, що попри істотну 

глибину опрацювання цього питання, на наш погляд, не варто прирівнювати 

економічне поняття «ринок» та юридичне «обіг». Земельний обіг є основою 

ринку, але реалізація угод із землею (ринкових чи позаринкових) ще не 

свідчить про наявність повноцінного ринку. Тобто, ринковий обіг земель є 

процесом переходу прав власності (користування) від одних землевласників 

(землекористувачів) іншим шляхом перерозподілу їх прав і функцій на основі 

здійснення угод. 

Тому на основі критичного аналізу вищенаведених трактувань, ми 

пропонуємо під «ринком земель сільськогосподарського призначення» 

розуміти систему взаємовідносин та механізмів, що передбачають реалізацію 

землевласниками та землекористувачами економічних інтересів шляхом 

перерозподілу земель сільськогосподарського призначення в процесі 

ринкового обігу прав власності (використання) на земельні ділянки, 

внаслідок якого відбувається зміна їхнього власника (користувача). 

На наш погляд, це визначення досить повно відображає основні умови 

повноцінного функціонування ринку земель в аграрному секторі, до яких 

належать [328, с. 58–60]: 

– наявність землі як об'єкта купівлі-продажу, продавців земельних 

ділянок та соціально-економічна мотивація їх виходу на ринок; 
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– платоспроможність покупця; 

– відповідна ринкова інфраструктура земельного ринку; 

– існування дієвих ринкових механізмів ціноутворення на різні 

категорії земель; 

– організаційно-правові інструменти оформлення угод; 

– державне регулювання земельного ринку на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

Формування національного земельного ринку та його інституційної 

структури є результатом тривалої соціально-економічної еволюції, де 

історично розвинуті форми землеволодіння та землекористування, що 

склалися спочатку як господарські традиції, в сучасній економіці мають 

фіксуватися в законодавстві та організаційних формах аграрного 

виробництва. Навіть у межах загальної еволюційної спрямованості в кожній 

країні цей процес набував специфічних особливостей. Система майорату в 

Англії, дефензива (оренда, що успадковується) у Франції, скватерство чи 

«захоплення фермерами вільних земель» (Нова Зеландія, Австралія, США, 

Канада), закон про гомстеди в США, реформи Олександра ІІ і П.А. Столипіна 

в Росії – це лише найбільш виразні національні особливості становлення 

поземельних майнових відносин та подальшого формування земельного 

ринку в різних країнах [156]. 

Земельна реформа є процесом трансформації земельних відносин, 

включаючи відносини володіння, користування й розпорядження земельними 

ділянками задля підвищення економічної ефективності та екологічної 

безпеки використання земельних ресурсів, забезпечення врегульованого 

земельного обігу, захисту прав власників і землекористувачів. Земельна 

реформа тісно пов'язана з аграрною. Взаємозв'язок цих процесів випливає з 

особливої ролі землі як головного і в той же час жорстко обмеженого 

виробничого ресурсу в сільському господарстві [208]. Земля в аграрному 

секторі є не тільки територіальним базисом розміщення виробничих 
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об'єктів, а й головним ресурсом та найважливішим фактором виробництва. 

Від розмірів сільськогосподарських угідь, їхньої якості, розміщення, 

екологічного стану багато в чому залежить ефективність усього 

агропромислового комплексу. У зв'язку з цим майже всі аграрні реформи 

включають певні способи трансформації земельних відносин. Питання про 

село та землі, земельну власність і ренту як економічну основу реалізації 

цієї власності виступає основним питанням теорії і практики аграрних 

відносин. 

Основний теоретичний багаж реформаторів в Україні ґрунтувався на 

світовому досвіді минулих років та науковій думці, сформованій за інших 

умов і стосовно інших реалій. Йдеться, головним чином, про неокласичну 

економічну теорію, що слугувала інтересам захисту капіталізму вільної 

конкуренції та базувалася на принципі невтручання держави в економічне 

життя [376]. Прихильники ліберальних поглядів в обґрунтування своєї 

позиції нерідко посилалися на досвід столипінських реформ, позитивно 

оцінюючи їхні результати, цитуючи Столипіна, який вважав причиною 

«корінного безладу» російського села общинне землеволодіння [152]. 

Виступаючи за приватне землеволодіння, вони посилалися на практичний 

досвід західних країн, припускаючи, що дозвіл купівлі-продажу земель 

сприятиме залученню інвестицій в аграрний сектор, у повному обсязі 

запрацює «ринковий механізм», наслідком чого буде вирішення 

продовольчої проблеми. 

Незважаючи на те, що ключовою характеристикою ринкової економіки 

є переважаюче значення приватного сектора, економічна роль держави навіть 

у «ліберальних» господарських системах (США, Австралія, Нова Зеландія) 

досить помітна й сягає 30–35% ВВП, а в державах соціального ринкового 

господарства, наприклад ФРН, Франції та Швеції, – 50–60% ВВП [116, с. 42–

46; 382]. Особливої актуальності таке регулювання набуває на етапі 

становлення різних аграрних ринків. 
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Вивчення головних моделей, застосування яких розглядається в 

контексті здійснення реформування земельних відносин, засвідчує їх 

гіперболічну політизованість та кволе наукове підґрунтя. У процесі 

реформування виняткова увага концентрувалася на взаєминах щодо права 

власності. Проте, нині зрозуміло, що йшлося швидше не про право 

приватного володіння на земельні угіддя, а про те, щоб ці процеси не 

відбувалися всупереч суспільним інтересам. Тому реалізувати повноцінний 

ринок земель сільськогосподарського призначення та приватизувати їх 

можна було лише після вартісного оцінювання земельно-ресурсного 

потенціалу країни, враховуючи кон’юнктуру цін та визначення в рамках 

цього вартості земельних активів за певним критерієм, яким може бути 

диференційний рентний дохід. 

Згідно із науковими поглядами представників неокласицизму, рентний 

дохід передусім стосується володіння та користування землею [12; 175]. 

Чергова форма передбачає можливість економічної реалізації земельної 

ділянки та, у підсумку – отримання доходу. Питання диференціальної ренти 

досліджувалися низкою економічних шкіл. Проте їх доктрини та теорії 

подекуди істотно різняться щодо визначення неоднорідності якісних 

характеристик земельних угідь. Це свідчить про різноманіття продуктивних 

якостей землі як чинника сільськогосподарського виробництва. Так, земельні 

ділянки можуть мати більш родючі ґрунти або вигідніше місце розташування 

тощо. 

Попри те що рентну плату визначено податковим законодавством, вона 

й донині не набула найбільшої питомої ваги в структурі бюджетних 

надходжень. Дійсно, методи визначення ресурсної плати є замало 

ототожненими із положеннями теорії земельної ренти. Система державного 

регулювання спирається на засади економічної теорії монетаризму, що у 

вітчизняних умовах є разюче менш ефективним, ніж в інших країнах світу 

[374]. 
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Поглиблене вивчення ринку земельних відносин у аграрній сфері 

засвідчило істотні відмінності між його нинішнім розвитком та 

рекомендаціями представників неокласичної економічної теорії. Так, для 

класичного функціонуючого земельного ринку є характерними значні 

трансакційні витрати, істотний рівень самоорганізації його суб’єктів та 

неодмінне державне регулювання. 

Тобто неокласичний підхід швидко досягає межі в сфері обґрунтування 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Виходячи з цього, дослідження ринку сільськогосподарських земель варто 

здійснювати, ґрунтуючись на методології та підходах інституціональної 

економіки [12]. 

Згідно із неоінституціоналізмом, ринок визначається як інститут 

соціально-економічних структур та інструмент спонтанного упорядкування й 

регулювання діяльності економічних агентів, що систематизує і координує 

взаємовідносини між суб’єктами ринку за умов лімітованої раціональності 

[12; 175; 345]. Приміром, Д. Ходжсон у поняття ринку вкладає комплекс 

певних соціальних інститутів, у межах яких постійно здійснюється значний 

обсяг відповідних обмінних операцій. Поряд із тим обмінні операції 

передбачають укладання контрактів та зміну права володіння, тоді як ринкові 

відносини регулюються низкою механізмів, які забезпечують 

структуризацію, організацію, упорядкування та легітимізацію вказаних видів 

діяльності. У цьому аспекті ринок факторів виробництва визначається не 

лише через самостійний, незалежний та невимушений обмін, а й, за 

Д. Ходжсоном, через «організований та інституціолізований обмін» [345, 

с. 255–256]. 

Тож, вивчення сутності та характерних властивостей основ 

формування земельного ринку, дозволяють говорити про брак розкриття його 

сутнісного наповнення. У значення ринку земель сільськогосподарського 

призначення варто вкладати розуміння його як відокремленої інституції 

ринкових взаємин, необхідної для забезпечення соціо-еколого-економічної 
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ефективності землекористування. Стратегічна ціль роботи ринку земель 

сільськогосподарського призначення має передбачати розв’язання значних 

еколого-економічних задач щодо підтримання та нарощення земельно-

ресурсного потенціалу, а також розв’язання задач соціального зростання 

сільських територій [47]. 

Таким чином, виникнення ринку земель є закономірним результатом 

приватизації земель сільськогосподарського призначення, тобто їх переходу 

у приватну власність. Головною складовою такого ринку має виступати 

безпосередньо ринковий механізм, який являє собою спосіб взаємодії 

продавця і покупця, заснований на попиті, пропозиції та ціні. Ринок земель 

має бути одним із найбільш регульованих державою ринків і особлива увага 

повинна приділятися землям сільськогосподарського призначення. У цьому 

зв'язку, поряд з ринковими регуляторами (попитом, пропозицією й ціною) 

вирішальний вплив мають інститути та організації, покликані обслуговувати 

й регулювати цей ринок. 

 

1.2. Еколого-економічні особливості формування та розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення 

 

Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні – важливий для збалансованого розвитку країни процес, що 

впливатиме не лише на економічні, а й на екологічні та соціальні показники. 

Неоднозначність позиції влади стосовно цього питання (намір продати 

близько 1 млн га землі, що перебуває в державній власності, та одночасне 

продовження мораторію на продаж землі до 1 січня 2019 року [173], що 

суперечить статті 90 ЗКУ [108]), лише підкреслює необхідність формування 

та належного розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні. Найважливішими критеріями функціонування цього ринку мають 

стати справедливість, прозорість та об’єктивність. У зв’язку із дією 

мораторію на продаж земель близько семи мільйонів власників не мають 
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змоги скористатися визначеним Конституцією України правом на вільне 

розпорядження своїм майном. Впродовж дії цього мораторію понад 1 млн 

землевласників так і не змогли вільно розпорядитися виділеними їм 

угіддями, багато з них не передали у спадщину свої землеволодіння, що 

автоматично призвело до повернення земельних ділянок у державну 

власність. Такий стан речей сповільнює розвиток сільськогосподарської 

галузі, системи агрокредитування та інвестування в аграрний сектор. 

Вагомою проблемою сьогодення є низький рівень довіри до влади з 

боку населення. Високий рівень корумпованості сприяв розвитку 

психологічних передустановок у свідомості населення, що створення ринку 

землі призведе до неодмінного тіньового розкрадання найбільшого 

українського національного багатства – землі сільськогосподарського 

призначення. А це, в свою чергу, більше посилить поляризацію доходів 

населення України. Тобто успішне формування та розвиток ринку земель 

сільськогосподарського призначення залежать від сукупності різноманітних 

чинників, урахування яких є основою успішного розвитку аграрного сектора 

економіки загалом. 

У ході проведення земельної реформи в Україні проблемам, 

присвяченим реформуванню земельних відносин та формування ринку 

земель сільськогосподарського призначення, надавалася значна увага у 

вітчизняних публікаціях, зокрема в працях О.І. Гуторова, О.Д. Гнаткович, 

Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, А.Г. Мартина, Л.Я. Новаковського, 

А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня, В.М. Трегобчука, А.М. Третяка, 

М. М. Федорова та інших вчених. Проте, ще багато аспектів функціонування 

ринку земель сільськогосподарського призначення недостатньо вивчені. Це 

можна пояснити не тільки багатогранністю підходів до досліджуваної теми, а 

й розкриттям нових чинників впливу на розвиток земельного ринку, що 

потребує додаткового систематичного дослідження. 

Питання формування та розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні стоїть дуже гостро: з одного боку, населення цей 
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процес підсвідомо сприйматиме негативно, а з іншого – він необхідний для 

розвитку та становлення України як розвинутої європейської держави. Через 

це перед нами стоїть додаткове завдання: не лише сформувати ефективний 

ринок землі, що належно виконуватиме свої основні функції, а й перебороти 

існуючі в суспільстві стереотипи, які гальмуватимуть розвиток ринку в 

Україні. 

Для того щоб виконати поставлене завдання, слід насамперед 

розглянути всі зовнішні та внутрішні чинники впливу на розвиток ринку 

земель сільськогосподарського призначення, які, на нашу думку, доречно 

систематизувати в чотири великі групи: екологічні, економічні, соціальні та 

правові (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Чинники впливу на розвиток ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: авторська розробка. 
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Екологічні чинники. До цієї групи належать усі чинники, які мають у 

собі екологічну складову. На рівень попиту та пропозиції відносно певної 

ділянки землі мають вплив склад і тип ґрунту, рівень забрудненості та 

екологічна політика землекористувача. І якщо зі складом та типом ґрунту все 

відносно зрозуміло, то таким чинникам, як рівень забрудненості та політика 

землекористувача, потрібно приділити більше уваги. 

Два зазначені чинники можна інтерпретувати як якість землі до 

початку її використання та якість землі після закінчення її використання. 

Важливим чинником на формування ціни на землю є те, що при правильному 

поводженні із земельними ресурсами вони не втрачають своєї вартості, як це 

буває з іншими матеріальними засобами виробництва. Не дивлячись на це, в 

Україні існує проблема рекультивації земель, власник або користувач яких не 

має можливості чи не бачить економічної доцільності в проведенні 

рекультиваційних робіт. Тоді покупець зможе придбати цю ділянку дешевше, 

але візьме на себе зобов’язання перед початком робіт провести 

рекультивацію, відновивши землю до прийнятного для використання за 

прямим призначенням рівня. Економічну доцільність очищення забрудненої 

іншими суб’єктами господарювання землі може забезпечити держава, 

застосувавши інструменти фінансового заохочення. Але про них трохи 

згодом. 

Якщо господарська діяльність землекористувача призводить до 

погіршення стану ґрунтів, а оскільки йдеться про землі 

сільськогосподарського призначення, погіршення стану ґрунту уникнути 

неможливо, то екологічна політика користувача матиме істотний вплив на 

формування рівня попиту та пропозиції на землі сільськогосподарського 

призначення. 

Економічні чинники. До цієї групи, на нашу думку, доречно відносити 

ті чинники, які безпосередньо впливають на ціну земельної ділянки як на 

один з найважливіших факторів впливу на попит і пропозицію. Економічні 

чинники впливають на ділянку землі як на умовну одиницю, абстрагуючись 
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від складу та типу ґрунтів чи рівня їхньої забрудненості. З економічної точки 

зору важливе лише те, скільки додаткових витрат понесе землекористувач 

при використанні тієї чи іншої ділянки у своїй господарській діяльності. Для 

отримання доходу землекористувач повинен забезпечити постачання 

сировини, обладнання та робочої сили до ділянки й вивезення готової 

продукції до складів зберігання. Отже, чим менше додаткових витрат 

потрібно буде нести землекористувачеві, або, іншими словами, чим ближче 

знаходиться ділянка до складів із сировиною та готовою продукцією, тим 

більший буде попит на цю ділянку, а отже, й вища ціна. 

Згідно із Законом України «Про оцінку земель» [220] і «Методикою 

експертної грошової оцінки земельних ділянок», існує декілька підходів до 

оцінювання земель: дохідний (його суть полягає в капіталізації чистого 

доходу від використання тієї чи іншої земельної ділянки), порівняльний 

(зіставлення ціни для подібних за своїми показниками земельних ділянок), 

підхід залишку землі, або витратний (основу цього підходу становить облік 

витрат на поліпшення земель). Усі ці підходи мають свою специфіку та 

особливості використання. 

Дохідний підхід є одним з найкращих, з погляду досягнення головної 

мети суб’єкта господарювання. Економічна сутність такого підходу 

визначається розрахунком поточної вартості майбутніх доходів, які 

виникають у процесі реалізації цього майна [103]. 

Порівняльний підхід формується порівнянням земель 

сільськогосподарського призначення, які мають схожі властивості. Цей 

підхід ґрунтується на застосуванні принципу заміщення, тобто визначенні 

земель-аналогів. Проте такі землі мають певні відмінності, що зумовлює 

певне коригування цих відмінностей. 

Витратний підхід ґрунтується на відбудованій вартості або вартості 

заміщення землі тієї самої корисності за рахунок виключення всіх видів 

зношеності. Такий підхід ефективний у використанні земель спеціального 

призначення [83]. 
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Соціальні чинники. До цієї групи належать усі чинники, які так чи 

інакше пов’язані із соціальною сферою. Вона, в свою чергу, забезпечує 

господарську діяльність двома найважливішими складовими: трудовими 

ресурсами та споживачами кінцевого продукту. 

У такий економічно нестабільний час, як нині в Україні, сезонність має 

істотний вплив на ціноутворення землі сільськогосподарського призначення. 

Проведення низки робіт неодмінно залежить від температури довкілля, рівня 

опадів, вологості та ін. В деяких випадках початок робіт може відкладатися 

майже на рік. Тобто господарюючий суб’єкт вилучає значні кошти з 

господарського обороту, не маючи можливості швидко перетворити свої 

вкладення на доходи. А лише за 2015 рік рівень інфляції становив 13,7%. 

Доходи населення виокремлені нами в окрему категорію, оскільки вони 

мають значний вплив на розвиток ринку землі та формування цін на земельні 

ділянки. З одного боку, вони визначають відсоток потенційних споживачів 

готової продукції безпосередньо біля земельної ділянки, що впливатиме на 

величину витрат на транспортування та зберігання готової продукції; з 

іншого – на бажання населення влаштовуватись на роботу. 

Землекористувач має враховувати, що витрати на доставку робочої сили з 

іншого регіону досить значні, до того ж фонд оплати праці доведеться 

збільшити, щоб стимулювати персонал працювати у віддаленості від місця 

проживання. 

Демографічні показники населення включають у себе не лише 

загальний рівень народжуваності та смертності, а й середній вік, тривалість 

життя, статеве співвідношення, відсоток працездатних осіб, середній рівень 

освіти та ін. Усі ці показники впливатимуть на доступність землекористувача 

до необхідної йому кваліфікованої робочої сили, істотно зменшуючи 

майбутні витрати, якщо не доведеться облаштовувати місця для проживання 

персоналу в посівний період та період збору врожаю. 

Правові чинники. До цієї групи, на нашу думку, слід відносити всі 

чинники, які пов’язані зі взаємозв’язками держави, господарюючих суб’єктів 
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та населення. Причому держава в процесі використання земель 

сільськогосподарського призначення може виступати в декількох ролях: 

продавця землі (за умови поступового зняття мораторію, що і є в планах 

Кабінету Міністрів України), землекористувача (через створення державних 

сільськогосподарських підприємств, доходи від діяльності яких 

надходитимуть до державного бюджету), орендодавця (передаючи право 

користування землею разом з усіма ризиками, отримуючи при цьому ренту), 

контролюючого та стимулюючого органу (стягуючи штрафи з порушників 

законодавства та надаючи пільги господарствам, які практикують 

збалансоване землекористування) і покупця сільськогосподарської продукції 

(через механізм державних закупівель). 

Важлива особливість ринкових відносин в сільськогосподарському 

землекористуванні є висока питома вага в ринковій вартості майна 

невідтворюваних елементів національного багатства [353]. На цю 

властивість, притаманну ринку земель, слід зважати, адже його кон'юнктура 

може вплинути на відчуження у аграріїв права землеволодіння, а отже і 

позбавити вкрай необхідного для них засобу виробництва. За ринкових умов 

у процесі укладання земельних угод щодо придбання ділянок пріоритетність 

має належати державі. Тоді у випадку, коли вартість землі буде меншою за 

кадастрову з додаванням кон'юнктурної націнки, тоді угіддя слід викупити 

державі. Здійснюючи оцінювання економічної цінності земельного ринку за 

нинішніх умов господарювання, варто зважати, що в індустріально 

розвинених країнах у загальній структурі національного багатства частка 

вартості земель несільськогосподарського призначення уп’ятеро, а подекуди 

всемеро переважає над питомою вагою земель сільськогосподарського 

призначення. 

У роботі ми зосереджуємося лише на тих аспектах діяльності держави, 

які впливають на попит і пропозицію на сформованому ринку земель 

сільськогосподарського призначення та стимулюють його розвиток. 
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Найпоширенішим інструментом регулювання функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення з боку держави виступають ставки 

податків та зборів. 

Встановлення ціни на ринку земель сільськогосподарського 

призначення відбувається під впливом законів відносної рідкісності ресурсів 

та їх обмеженості. Тобто, чим рідше зустрічається товар на ринку, тим 

більшою буде його вартість. Водночас на попит та ціну земель 

сільськогосподарського призначення впливає їх якісний стан. Адже не існує 

бодай двох цілковито ідентичних земельних площ, вони різнитимуться за 

місцем розташування, ґрунтово-кліматичними умовами, рівнем ґрунтової 

родючості та складом ґрунтів тощо. У кількісному аспекті попит на землі 

сільськогосподарського призначення викликаний впливом цінових чинників, 

а саме: динамікою цін та рівнем доходів. Ринкова вартість земель 

сільськогосподарського призначення утворюється під впливом взаємодії 

попиту та системи продовольчого ціноутворення (зокрема, продукції, 

отриманої завдяки використанню земельного ресурсу). Черговою 

характерною ознакою попиту на земельні угіддя в аграрному секторі є його 

низька еластичність, що викликано нееластичністю попиту на продовольчі 

товари, які є ключовою продукцією аграрної сфери, що найбільше 

притаманне країнам із високою культурою харчування. 

Зважаючи на положення класичної теорії, збільшення попиту на 

продовольчі товари неодмінно призводить і до його підвищення на земельні 

угіддя та, відповідно, зростання їх вартості [19]. Проте парадокс нинішнього 

економічного стану полягає в тому, що аграрна сфера демонструє істотне 

підвищення попиту на продовольство за доволі незначного попиту на 

земельні угіддя (за виключенням деяких регіонів країни). 

З-поміж нецінових факторів, які впливають на попит, найвагомішими 

та найпекучішими є пов'язані із необхідністю інвестування, особливо в 

нестабільних та перехідних економічних умовах. За умов збалансованого та 
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динамічного економічного зростання вартість земельних ділянок стабільно 

зростає. У багатьох країнах світу такий ріст переважає темпи інфляції, 

роблячи звичайне придбання земельної ділянки прибутковим інвестиційним 

вкладенням, та превалюючого у разі, коли інфляція і вартість капіталу 

унеможливлюють вкладення інвестицій в реальний сектор економіки країни. 

Тимчасово невикористовуванні земельні угіддя, будучи оплаченим ресурсом 

ліпше, аніж їх існуючий надлишок, адже справжнє приватне землеволодіння 

стає на заваді поширенню де градаційних процесів та знеціненню земель. 

Тобто, одним із найістотніших елементів кон’юнктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення є сукупний та індивідуальний попит, 

що відзначається непростою структурою, специфічним історичним 

розвитком, інституціональною аргументацією та характерними еколого-

економічними атрибутами [155, с. 112]. Підсумовуючи зазначене, 

наголосимо, що наразі ринок земель сільськогосподарського призначення не 

можна виразити як сукупну величину. 

Значної уваги також потребує пропозиція земельних ресурсів, яка є ще 

одним складником кон’юнктури ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Низка характерних особливостей цього елемента викликані 

винятковими умовами історичного спрямування. Так, пропозиція земельного 

ресурсу в якості капітального, а також як пересічного товару не виступає 

наслідком природних еволюційних перетворень трудової приватної 

власності, колонізації умовно вільних територій чи розподіл великої 

феодальної форми землеволодіння, що спостерігалося у розвинених країнах 

світу [5]. Утворені форми володіння та розпорядження землею є наслідком 

позаекономічного нетоварного розподілу, тобто такого, який не передбачав 

збільшення ефективності землекористування, а визначав відродження 

інституту приватного землеволодіння через зрівноважений розподіл у межах 

функціонуючих колись колективних та радянських господарств. Повільне 

нарощення інституціонального забезпечення ринку земель 
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сільськогосподарського призначення також викликане вищезгаданими 

причинами, найбільше в аспекті взаємовідношення землеволодіння та 

землекористування. 

Загалом, земля сільськогосподарського призначення є товаром з 

абсолютно нееластичною пропозицією. Оскільки кількість землі, яка може 

бути реалізована, суворо обмежена, тому регулювання ціни на землі 

сільськогосподарського призначення можливе лише внаслідок зміни попиту 

на землю. Причому необхідно розділяти сільськогосподарський попит та 

несільськогосподарський. Порівняно із пропозицією на ринку земель 

сільськогосподарського призначення, попит нееластичний, на відміну від 

інших факторів виробництва. Таку ситуацію можна пояснити тим, що земля в 

сільськогосподарському виробництві виступає як необхідний товар, який не 

має аналогічних замінників. З огляду на співвідношення попиту і пропозиції, 

споживацьку мотивацію та особливості системи ціноутворення, земельний 

ринок переважно відноситься до моделі недосконалої конкуренції [331]. 

Сільськогосподарський попит виникає на ті ділянки земель, які 

придатні до здійснення сільськогосподарської діяльності. 

Сільськогосподарський попит є похідним від попиту на продукцію 

сільськогосподарського виробництва, який, у свою чергу, є нееластичним 

(тобто обсяг продукції сільськогосподарського призначення неістотно 

зменшиться зі зростанням ціни). Криву попиту та пропозиції земель 

сільськогосподарського призначення зображено на рис. 1.2. 

Згідно закону попиту і пропозиції, розмір попиту залежить від 

встановленої ціна на ринку та обернено пропорційний до неї. На структуру 

сукупного попиту впливають нецінові чинники, які можна згрупувати в 

наступні блоки: еколого-економічні та організаційно-інституційні. Варто 

зауважити, що на попит впливають не лише цінові та нецінові чинники, а й 

індивідуальні інтереси учасників ринку земель сільськогосподарського 

призначення. 
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Кількість землі, Q 

   Ціна, Р 

Крива попиту 

Крива пропозиції 

А 

Рис. 1.2. Крива попиту та пропозиції на ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: [4]. 

 

Земля як товар на ринку має свої особливості не лише з огляду на 

повну відсутність товару-замінника та абсолютну нееластичність пропозиції, 

а й тому, що подібна нееластичність призводить до «пасивності» земельної 

ренти. Збільшення чи зменшення ціни на землю, а отже, і зміна розміру 

земельної ренти ніяк не впливає на пропозицію, в той час як зміна ціни на 

«звичайні» товари або приводить до збільшення пропозиції, якщо ціна 

підвищується, або товаровиробники приймають рішення зменшити 

пропозицію того чи іншого товару за умови зниження ціни на нього. 

Проте, незважаючи на вищесказане, якщо йдеться про мікрорівень, то 

правило абсолютної нееластичності пропозиції може і не дотримуватись. Це 

може статися тоді, коли в певному регіоні буде більше землевласників, які 

мають на меті продати свої земельні ділянки, ніж реальних покупців цих 

земельних ділянок. У такому разі перевищення пропозиції над попитом 
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призведе до зниження ціни на землю. Таку особливість землі 

сільськогосподарського призначення потрібно обов’язково враховувати при 

формуванні ринку землі в Україні. 

За умови, коли вартість земельних угідь є штучно заниженою, має 

місце певний економічний процес, за якого сільськогосподарське 

землекористування є неефективним, адже з позиції агровиробництва система 

реалізації земельних відносин призводить до незбалансованого розподілу 

угідь, що згодом спричиняє відмову від них землевласника (продаж, оренда, 

переведення в іншу категорію земель тощо). Така ситуація викликана 

оберненою пропорційністю вартості земельних ділянок і розміру позикового 

процента та прямою пропорційністю цієї вартості і розміру диференціальної 

земельної ренти. З метою досягнення ефективного сільськогосподарського 

землекористування розмір позикового процента має бути рівним чи меншим 

за розмір рентних платежів, які при цьому сплачуються. У разі, коли розмір 

рентних платежів є меншим розміру позикового процента внаслідок 

штучного заниження ціни земельної ділянки, то вести на ній 

сільськогосподарську діяльність стає недоцільно [25]. 

У випадку, коли вартість земельної ділянки базується на розумних 

умовах її сільськогосподарського використання, то істотної ваги у цьому 

зв’язку набуває система іпотечного кредитування, а реалізація відносин 

купівлі-продажу земельних ділянок забезпечує їх збалансований розподіл та 

формування ефективної системи орендних відносин. Загалом, 

диференціальним земельним рентним доходом володіє землевласник, 

незважаючи на те чи це фізична особа, чи держава. Звісно, застосовувані 

важелі та методи у таких випадках різняться, однак обов'язком кожного 

землевласника є передача її частини до бюджету держави та відповідних 

визначених фондів. Передусім, відповідний розмір рентних платежів, 

сплачених до державного бюджету, частково має повертатися в аграрну 

сферу задля підвищення якісного стану земельних угідь згідно спеціальних 

програм сприяння підприємницькій діяльності та соціальному розвитку 
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сільських територій. Кількісні співвідношення визначатимуться загальними 

чи частковими надходженнями рентних платежів. 

Рентні доходи, одержані від землекористування, варто зосереджувати в 

дохідній частині держбюджету з метою їх чергового розподілу для 

задоволення суспільних інтересів, що відображає положення ресурсно-

відтворювального підходу до ринку земель. Тож, система рентоутворення 

базується на концептуальних засадах збалансованого використання земель. 

При цьому, важелі державного фінансування мають орієнтуватися на систему 

рентних відносин, а фермери повинні сплачувати (згідно проведених 

конкурсів) відповідну ціну у вигляді рентних платежів за право 

користуватися земельною ділянкою та належне його забезпечення. Таким 

чином, аграрії якомога ефективніше використовуватимуть земельні ресурси, 

а у разі, коли бажаного ефекту не буде досягнуто, то вони матимуть змогу 

передати свої землі іншим фермерам з метою їх раціональнішого 

використання [42]. Вилучення ренти шляхом реалізації податкової системи 

повинне сприяти формуванню системи збалансованого 

сільськогосподарського землекористування. Згідно чинного нормативно-

правового забезпечення, земельний податок має стягуватися з різних за 

якісним станом земельних угідь. Проте, звісно такий стан речей не 

спонукатиме землевласників та землекористувачів до раціонального 

використання земельних угідь, а тим більше до збільшення ґрунтової 

родючості. За таких умов фонд рентних платежів, що формується через 

різницю доходів, отримуваних із ліпших та середніх за якістю земель 

(нульовий рівень ренти), є істотним фінансовим джерелом для цілей 

поліпшення якісного стану земельних угідь та відтворення їх родючості. Цей 

фонд інвестується з метою часткової компенсації витрат, понесених 

землекористувачами на середніх та гірших за якістю угіддях при 

забезпеченні відтворення ґрунтової родючості. Таким чином можливо 

досягнути ключової мети – заохотити землевласників та землекористувачів 

використовувати дещо гірші за якісним станом земельні угіддя. При цьому, в 
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якості дотаційного об’єкта для цілей підвищення родючості ґрунтів, мають 

виступити сільськогосподарські підприємства, які використовують саме ці 

угіддя в процесі господарювання [211]. 

Світовий і набутий вітчизняний досвід показує, що будь-яка реформа 

може забезпечити позитивний результат лише за умов, якщо вона: 

 здійснюється на добровільній основі, демократично, за участю і в 

інтересах селян; 

 має державну, правову, фінансову, матеріально-технічну, 

політичну, організаційну й морально-етичну підтримку; 

 здійснюється за принципом соціальної справедливості та наявності 

сприятливого психологічного клімату; 

 проводиться одночасно із соціальними перетвореннями на селі; 

 здійснюється спеціальними органами – комітетами, комісіями, 

робочими групами тощо; 

 надає селянам упевненості в стабільності аграрної політики 

держави, а також законодавчої бази [226; 229]. 

З метою більш ґрунтовнішого розуміння сутності ринку земель 

розглянемо його основні функції та їх характеристики в табл. 1.2. 

До основних принципів ефективного обігу сільськогосподарських 

земель варто віднести [18; 99; 148]: 

 використання земельної ділянки винятково за цільовим 

призначенням; 

 встановлення максимального розміру загальної площі 

сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності одного 

громадянина і (або) однієї юридичної особи; 

 переважне право інших учасників колективної власності на 

земельну ділянку, що перебуває у спільній власності; 

 визначення характерних особливостей та вимог щодо передачі 

сільгоспземель іноземцям; особам, що не мають громадянства; суб’єктам 

господарювання, статутний капітал яких містить понад 50% коштів іноземців 
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чи осіб без громадянства незалежно від суб’єктної приналежності їх 

правовідносин. 

Таблиця 1.2 

Функції ринку земель сільськогосподарського призначення 

Функція Характеристика 

1 2 

Регулювальна 

Забезпечує перерозподіл земельних ресурсів у 

сільському господарстві. Проявляється в тому, що ринок 

визначає пропозиції на мікро- та макрорівні щодо 

використання земельних угідь для задоволення фізичних 

і соціальних потреб жителів сільських територій 

Стимулююча 

Ринок заохочує тих, хто найбільш раціонально 

використовує сільськогосподарські угіддя для 

одержання кращих результатів, застосовуючи 

досягнення науки і практики. Змістом цієї функції є 

економічне стимулювання сільськогосподарського 

виробництва 

Ціноутворювальна 

Здійснення остаточного визначення вартості земельної 

ділянки на основі збалансування попиту і пропозиції. 

Передбачає відчуження власності в процесі продажу 

земельної ділянки та можливість втрати або приросту 

вартості через механізм цін 

Інформаційна 

Ринок передбачає функціонування системи  

інформаційного забезпечення учасників щодо: 

трансакцій з ринкового обігу земель за умови їх 

здійснення; наявний попит і пропозицію на землю; ціни 

на земельні ділянки; їх розташування тощо 

Посередницька 

Ринок здійснює посередництво при переході права 

власності на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення, встановлює зв’язку між попитом і 

пропозицією 

Контролююча 

Ринок здійснює частковий та опосередкований контроль 

над процесом трансформації відносин власності і 

передбачає порівняння грошових доходів із цінами на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

Джерело: [1; 53]. 
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Наразі земельний ринок згідно із своїм трактуванням не забезпечує 

справедливої конкурентної боротьби, зокрема щодо: 

 кількісної невідповідності продавців та покупців; 

 неукомплектованості та тінізації інформаційного наповнення 

стосовно здійснюваних земельних операцій; 

 існування «екстерналії», тобто присутності зовнішнього впливу з 

боку держави, що заважає встановленню рівноважної ціни на 

сільськогосподарські землі з урахуванням попиту та пропозиції; 

 нераціональності землекористування. 

На земельному ринку «екстерналією» є держава, що суворо регулює 

здійснювані земельні операції. Зважаючи на цей факт, ціноутворення на 

ринку сільгоспземель є незбалансованим через недоліки та певні порушення 

у системі кадастрової оцінки земель, а також значні трансакційні витрати 

внаслідок укладення відповідних угод щодо набуття права володіння чи 

права власності на земельні ділянки. 

З огляду на це, винятковою ознакою ринку земель 

сільськогосподарського призначення є нееластичність попиту. Як наслідок – 

унеможливлюється рівноважне встановлення вартості земельних угідь. 

Тому для створення та функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення слід дотримуватися низки певних умов 

та правил поведінки: наявності суб'єктів господарювання на цьому ринку, 

узаконеного права володіння земельними ділянками, нормативно-правового 

та економічного інструментарію регулюючого впливу, ефективного 

ціноутворюючого інструментарію. 

Формування та впровадження в господарську діяльність в Україні 

повноцінного ринку землі – далеко не миттєвий процес. Для його 

нормального, а головне, ефективного функціонування потрібно 

впроваджувати його поетапно, один елемент за іншим (рис. 1.3). 
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Етапи формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні 

Створення необхідної нормативно-правової бази 

Формування економічної доцільності виходу продавців на 

ринок купівлі-продажу сільськогосподарських земель 

Створення інфраструктури, що забезпечить ефективне 

функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення  

 

Запровадження організаційно-правового механізму заключення 

угод та функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення  

Забезпечення державного контролю за дотриманням 

законодавства в сфері здійснення операцій із землею 

  

Рис. 1.3. Етапи формування ринку земель сільськогосподарського 

призначення 

Джерело: авторська розробка. 

 

Останні два десятиліття характеризуються процесом поступового 

формування правового забезпечення повноцінного та ефективного 

функціонування земельного ринку в Україні. Кінцевим етапом формування 

ринку землі стане прийняття Закону України «Про ринок земель», проект 

якого вже п’ять років зареєстрований у Верховній Раді України. Оскільки до 

2020 р. продовжено дію мораторію на продаж земель, то це ще раз 

підтверджує необхідність поступових та цілеспрямованих дій щодо 

створення повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення. 

До тих пір, поки повноцінний ринок земель сільськогосподарського 

призначення в Україні перебуває на стадії формування й поступового 

впровадження, частину ринку, яку могли б заповнити операції купівлі-

продажу землі, займають операції з довготривалої оренди землі. І навіть 
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після того, як мораторій буде частково або повністю знято, запорукою 

ефективного розвитку ринку стане вдосконалення механізму рентних 

відносин, який має низку недоліків. 

Удосконалення потребують процеси визначення розмірів та 

відшкодування збитків при невиконанні орендарем своїх зобов’язань з 

оренди, поточний контроль за діяльністю орендаря та процес страхування 

ризиків при передачі землі як активу в оренду. 

Подальший розвиток орендних земельних відносин має бути 

зосереджений у напрямі вирішення питань щодо формування конкурентного 

середовища, відпрацювання взаємовигідних правил гри між суб'єктами 

договору оренди; встановлення оптимального розміру орендної плати, форм 

її виплати, термінів оренди, дотримання сторонами договірних зобов'язань, 

збереження та раціонального використання орендованих земель, розроблення 

механізмів залучення орендарями середньо- та довгострокових кредитів, 

удосконалення земельного законодавства. 

 

1.3. Світовий досвід функціонування та регулювання ринку 

сільськогосподарських земель 

 

Земельні відносини в сучасних умовах розвитку сільського 

господарства є одним із найбільш дискусійних аспектів аграрної політики 

України, в площині якого ведуться суперечки протягом багатьох років. 

Єдиної думки про те яким має бути цей ринок немає досі. Це питання є 

чутливим для розвинених країн і принципово важливим для країн з 

перехідною економікою, де ринки сільськогосподарських земель є менш 

розвиненими і недостатньо врегульованими. Україна має унікальну 

можливість вивчити, оцінити й обрати найкращий світовий та європейський 

досвід та практику [184, с. 159]. 

В Україні земельні відносини завжди перебували в центрі уваги, а 

діяльність, пов’язана з управлінням земельними ресурсами була одним з 
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головних пріоритетів державної політики. Історія вітчизняних земельних 

відносин налічує кілька століть, протягом яких сформувалися їх види, форми, 

підходи та методи. Аналізуючи результати земельних реформ, приходимо до 

висновку, що даний досвід має винятково важливе значення для розробки 

концептуальних напрямів з метою сучасної трансформації земельних 

відносин. Очевидно, що даний досвід їх проведення не може бути аналогом 

для сучасних умов, але деякі важливі риси можуть бути використані в 

підходах до вирішення питань формування нової системи землекористування 

та ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Варто відзначити найбільш важливі уроки земельних реформ в 

українському суспільстві для сучасних умов: фундаментальною основою 

аграрних перетворень є проблема земельної власності; формування земельної 

політики є невід’ємною функцією держави як власника землі; земельна 

політика держави має формуватися із врахуванням вітчизняного та світового 

історичного досвіду, а також на досягненнях вітчизняної й світової науки і 

практики, зважаючи на конкретні соціально-економічні умови,  при 

пріоритеті економічних методів управління процесом перетворень [1; 35; 

152; 367]. 

Основні завдання формування цивілізованого ринку земель 

сільськогосподарського призначення – це забезпечення раціонального 

використання землі та підвищення її родючості. Вирішення цих завдань, що 

визначають макроекономічну поведінку нації, є основоположною ціллю, 

оскільки земля не тільки головний засіб виробництва в сільському 

господарстві, а й основа державності, національного самовизначення і 

просторовий базис всіх галузей економіки. Становлення ринку землі 

сільськогосподарського призначення є частиною процесу формування 

ринкової економіки, що неминуче пов’язано із залученням землі в економічні 

відносини. 

Цікавим для аналізу та оцінки напрямів і методів земельної реформи в 

Україні є досвід реформування сільського господарства в ряді країн світу. 
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Розглянемо коротко їх досвід аграрних реформ, зупинившись на головних 

особливостях аграрних перетворень. Зарубіжна практика характеризується 

різноманіттям підходів до вирішення земельних питань: багато що залежить 

від історичного досвіду конкретної країни та її національних особливостей. 

Тим не менш, у всіх без винятку розвинених країнах, які прагнуть 

гармонізувати земельні відносини, визначальними характеристиками є 

сильний регулятивний вплив держави і непохитність засадничих принципів 

земельного законодавства. Незважаючи на те, що в світі склалися різні 

системи розподілу земель і, відповідно, різні системи ведення аграрного 

виробництва (феодальна, плантації, перелогова тощо), метою земельних 

перетворень в кожній країні є забезпечення рівного доступу до землі, як до 

основного засобу виробництва [152]. 

Земельно-аграрні перетворення, проведені в більшості країн 

Латинської Америки, на думку багатьох економістів, вважаються 

класичними і вдалими моделями. У той час як в окремих країнах Латинської 

Америки земельні та аграрні реформи провалилися через відсутність 

відповідного державного регулювання. Реформування земельних відносин в 

країнах Латинської Америки об’єднує те, що реформи проводилися протягом 

тривалого часу на основі експропріації землі і виплати компенсації колишнім 

«лендлордам», що інвестують отримані гроші в індустрію. У більшості 

випадків реформи у країнах Латинської Америки не були завершені, але 

навіть часткове реформування дало позитивні результати. Наприклад, в 

Мексиці валовий продукт сільського господарства збільшився з 1956 до 

1968 рр. більш ніж у 2 рази, а рівень виробництва на душу населення – в 1,5 

рази [152, c. 34–35]. 

Китайську земельну реформу, яка здійснена в період 1948–1979 рр., 

було проведено за класичною моделлю реформування латифундій, 

застосовуваної в країнах Латинської Америки. В передреформеному Китаї до 

початку 1948 р. ситуація в аграрному секторі характеризувалася такими 

умовами, як значна диференціація розміру земельних володінь. Розмір 
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великих приватних ферм був менший, ніж у країнах Латинської Америки, 

Пакистані та навіть у Єгипті до 1952 року. Але при цьому площа великих 

землеволодінь коливалася від 20 до 1380 га при їх середній площі по країні 

139 га [382]. Рівень орендної плати був досить високий, навіть у порівнянні з 

країнами Латинської Америки і становив від 50 до 70% вартості виробленого 

продукту. 

Аналізуючи земельні перетворення, здійснені у посткомуністичних 

країнах Східної Європи, можна встановити, що основною їхньою метою було 

введення приватної власності на земельні ресурси. На відміну від 

розглянутих моделей реформування в Азії та Америці, в країнах Східної 

Європи був обраний шлях реституції. Ця модель була обрана, адже вона 

враховувала існуючі земельні відносини, а також соціально-економічний 

стан країн в цілому. Реституційна модель земельної реформи була 

застосована в Угорщині, Чехії, Латвії та інших країнах. Земельна реформа в 

Угорщині проводилася за схемою приватизації земельних ресурсів. У 

Болгарії в дореформений період 13% сільськогосподарських угідь 

оброблялися фермерами, де, як і в інших східноєвропейських країнах, було 

вирішено ліквідувати державні сільськогосподарські підприємства з метою 

формування класу дрібних товаровиробників на основі приватної власності 

на землю [425]. 

Загалом, основними умовами успішних земельних реформ є політична 

воля та удосконалення наукових основ формування ринку землі, що 

забезпечують сталий розвиток аграрного сектора економіки. Одним із 

завдань земельних перетворень, особливо для країн, які розвиваються, була 

ліквідація найбіднішого класу в сільських районах. Це завдання 

вирішувалося за допомогою надання права розпорядження землею і 

створенням інфраструктури, що забезпечує розвиток ринку землі 

сільськогосподарського призначення. 

Роль держави у земельних відносинах велика у будь-якій розвиненій 

країні, не залежно від форм власності на землю, зокрема в США, Канаді, 
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Німеччині, де відповідно 98, 96 і 90% земель сільськогосподарського 

призначення знаходиться в приватній власності, або, наприклад, в Швеції, де 

велике значення зберігає практика оренди державної, муніципальної та 

приватної землі [326]. Майже повсюдно діють жорсткі правила і 

регламентації, закріплені у національному законодавстві. Вони обмежують 

обіг земель сільськогосподарського призначення і мають на меті запобігти 

дробленню сільськогосподарських ділянок, їх можливому відчуженню зі 

зміною цільового призначення. 

Держава залишає за собою контроль щодо раціонального використання 

земель та виконання їх власниками взятих на себе зобов’язань. Такий 

порядок діє в Данії, Німеччині, Іспанії, Італії, Норвегії, Швеції, Франції. В 

Італії передбачені санкції за несумлінне використання земельних ділянок, аж 

до їх примусової передачі (продажу) іншим, більш ефективним 

користувачам. У Канаді відчуження землі, зміна характеру її використання 

може бути здійснено лише за рішенням зборів і уряду провінції. У разі 

відчуження землі під комунальні об’єкти уряд бере на себе зобов’язання 

викупити землю у фермера за ринковою вартістю [113]. 

Право приватної власності на землю широко поширене на 

Європейському та Американському континентах, в Австралії. Однак воно 

практично ніде не абсолютизується і завжди обставляється рядом обмежень. 

Наприклад, у країнах Європи держава регулює і обмежує приватну власність 

на землю: максимальну величину земельної власності на сім’ю в Румунії 

встановлено – 100 га, Угорщині – 300 га на особу, в Болгарії сім’я може мати 

у власності не більше 30 га, а в районах інтенсивного землеробства не більше 

20 га, для Кореї та Японії – не більше 3 га [240, с. 60]. Обмеження, пов’язані з 

розміром земельних ділянок (мінімальним і максимальним), є важливим 

засобом запобігання як фрагментації земель, так і надмірної концентрації 

землі у одного власника. Такі обмеження більш характерні для країн з 

перехідною економікою та для країн з обмеженою кількістю земельних 

ресурсів і встановлюються на муніципальному або регіональному рівні. 
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Варто звернутися до досвіду Австралії, Данії, Іспанії, США, Франції, 

Швеції та інших країн стосовно особливостей функціонування в них ринку 

земель сільськогосподарського призначення. Запобіжні заходи передбачають: 

заборону на певний період продажу землі (Іспанія, Франція, США), вимоги 

щодо одержання дозволу уряду на купівлю сільськогосподарських земель 

(Швеція), встановлення максимального розміру наділу у власності сім’ї 

(Данія), переведення земель з однієї категорії в іншу лише з дозволу 

відповідних державних органів тощо [418]. Досить часто необхідною умовою 

для набуття права оренди або права придбання земельної ділянки є вимога, 

щоб орендар або покупець був місцевим жителем, мав професійну 

підготовку, досвід роботи і необхідний капітал для ефективного 

використання земель, які він отримує у власність або користування (Данія, 

Німеччина, Фінляндія, Нідерланди, Італія). 

Досить цікавим і різноманітним є досвід Швеції щодо поєднання 

суспільних та особистих інтересів в сфері землеволодіння та 

землекористування. Базисним принципом шведської концепції є ставлення до 

землі, лісу, надр як до національного багатства країни. Разом з тим приватна 

власність на землю виступає в якості однієї з повноправних форм власності. 

Однак в інтересах усього суспільства визнаються необхідними обмеження 

повноважень землевласників щодо розпорядження їхніми землями. Всі права 

власників точно визначені і ретельно зафіксовані в загальному земельному 

законодавстві країни. Для їх реєстрації створені спеціальні державні органи, 

тісно пов’язані в повсякденній роботі з окружними та земельними судами. 

Ними ж реєструються і права земельних орендарів [418]. 

У Норвегії однією з основних цілей аграрної політики є збереження 

селянського господарства та мінімізація збитків сільських жителів регіонів 

внаслідок несприятливих природно-кліматичних умов, особливо на півночі 

країни і в центральній її частині. При цьому орієнтація йде на фермера – 

власника землі. Тому законодавство обмежує можливість роздроблення 

ділянок. Оренда ж регламентується законодавством і місцевою владою. 
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Загалом аграрна політика скоріше орієнтована на соціальні та екологічні цілі 

[112]. 

Від інших країн Західної Європи відрізняються специфічністю 

земельної політики Нідерланди. Справа в тому, що значні площі осушених 

польдерів перебувають у державній власності і використовуються на основі 

тривалої оренди. Так 30% всієї землі знаходиться в орендному користуванні і 

близько половини господарств частково або повністю працюють на 

орендованій землі. З урахуванням важливості інституту оренди держава 

регулює всі його види. При цьому беруться до уваги багато чинників, на 

основі яких видаються дозволи на оренду [152]. 

Причиною такої державної політики є, з одного боку, небажання 

дробити раніше існуючі господарства, а з іншого – надмірна концентрація 

землі в одних руках. Цей принцип дотримується як відносно оренди, так і 

щодо купівлі землі. Також береться до уваги і тип сільськогосподарського 

виробництва, і розміри площ, які необхідні для життєздатної комерційної 

ферми. При наявності відповідного дозволу контракти на оренду можуть 

бути продовжені, доповнені або припинені. За земельним законом Іспанії 

оренда землі підлягає державному регулюванню. Його основна мета – не 

допустити створення великих маєтків. Як правило, не дозволяється 

отримувати в оренду понад 50 га зрошуваних земель або 1 тис. га 

екстенсивних пасовищ. 

У таких країнах, як Китай, Данія, Голландія, Ізраїль майже вся земля 

знаходиться в державній власності, і сільськогосподарське виробництво там 

ефективне. У Бельгії, Франції, Німеччині держава володіє 60% земель, які 

здає в оренду [406]. У цих країнах фермери традиційно при розширенні 

господарства віддають перевагу не купівлі, а оренді землі. 

Варто зазначити, що терміни оренди у різних країнах є неоднаковими: 

у багатьох з них встановлюються мінімально і максимально допустимі 

строки. До країн, в яких встановлено обидва строки, належать Бельгія 

(мінімум – 12, максимум – 99 років), Іспанія (мінімальний строк – 6, а 
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максимальний – 15 років) і Франція (мінімум – 12, максимум – 25 років). У 

той же час у Греції, Ірландії і Португалії визначені тільки мінімальні строки 

оренди (які дорівнюють відповідно 4, 3 і 7 років), а в Данії, Україні та Японії, 

навпаки, – максимальні (30, 49 і 20 років). У США особливий порядок 

оренди земель – договір укладається, як правило, на один рік, ставки 

орендної плати визначаються ринком. Варто звернути увагу на досвід країн, 

де термін оренди залежить від додаткових умов: різні терміни оренди для 

окремої земельної ділянки та для всього господарства (Люксембург, 

Нідерланди, Швейцарія – 6 і 9, 6 і 12, 6 і 9 років відповідно), для низинних і 

гірських земель (Італія – 15 і 6 років відповідно), для тих, хто застосовує 

найману працю і без найманої праці (Португалія – 10 і 7 років відповідно) 

[152]. 

Своїм шляхом пішла земельна реформа в Польщі. Перетворення в 

агропромисловій сфері Польщі здійснювалися комплексно, послідовно та 

жорстко. У 1990 р. був прийнятий Закон про реформування колективних 

господарств, селянам дали право продаж землі. Було також прийнято закон, 

згідно з яким земля стала товаром, предметом (через систему аукціонів) 

купівлі-продажу для всіх громадян. Умовою укладання угоди стало не 

адміністративне рішення, а цивільний договір [379]. Тоді ж було створено 

Агентство державної сільськогосподарської власності. Воно переводить на 

свій баланс землю розформованих господарств, майно, а також борги та 

призначає на перехідний період керуючого справами і в подальшому 

підшукує покупців або орендарів землі та майна, визначаючи умови і форму 

приватизації. 

Таким чином, можна зробити висновки, що на вирішення питань 

формування ринку сільськогосподарських земель в різних країнах вагомий 

вплив зробили, насамперед, їх соціально-економічні, етнокультурні, 

історичні, природні й інші особливості, які означили значну різноманітність 

форм земельного устрою в світі. І хоча в останній період спостерігається 

загальна спрямованість зрушень у цій сфері, пов’язана з посиленням ролі 
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ринкових факторів, взаємозалежністю країн через міжнародний обмін, 

підвищенням екологічних вимог, значення національної, регіональної 

специфіки залишається досить істотним. 

Існує цілий ряд об’єктивних чинників, що зумовили виникнення досить 

різних моделей земельних відносин між землекористувачами, державою, 

органами самоврядування та громадськими організаціями. Важливо, що в 

рамках цих моделей навіть в рівній мірі прогресивні зрушення можуть не 

тільки приймати різні форми, але й здійснюватися на зовсім іншій 

принциповій основі. Більш того, форми, які довели свою ефективність в 

одній країні, не обов’язково будуть настільки ж ефективні в іншій. 

Сьогодні приватна власність на землю має місце в більшості країн 

світу. Але треба зазначити, що в повному розумінні слова приватна власність 

на землю була притаманна лише феодалізму і початковій стадії капіталізму, 

коли приватні власники були безроздільно наділені повнотою прав всіх трьох 

функцій власності: володіння, користування, розпорядження землею. Зараз в 

зарубіжному і вітчизняному законодавстві відбувається перегляд концепції 

статусу земельного власника. Межі його юридичної влади різко скоротилися. 

Земельні відносини все тісніше пов’язуються із завданням служіння 

суспільним інтересам. При цьому інтереси цивілізованого ринку стають вище 

абсолютної ідеї власності. Поступово законодавство по суті позбавило 

власника ділянки землі права використовувати її виключно на свій розсуд. В 

останні десятиліття це поєднується із загостреною необхідністю 

забезпечення виконання землевласниками екологічних вимог, дотримання 

ними певного режиму з низкою обмежень тощо [240]. 

На сучасному етапі в країнах з різним суспільно-політичним ладом має 

місце неоднаковий рівень централізації та децентралізації управління 

земельними ресурсами, різні повноваження щодо регулювання 

землекористування мають представницькі органи територіальних громад, 

неоднаковим є й спектр організаційно-правових форм землекористування та 



79 

форм власності на земельні ресурси, що потребує аналізу направленого на 

виявлення принципів та їх систематизації [106]. 

Оренда землі в розвинутих країнах є важливим елементом організації 

аграрного виробництва. Залежно від конкретних соціально-економічних умов 

та структурних змін останнім часом в аграрному секторі економіки 

розвинутих країн спостерігається тенденція збільшення площ господарств за 

рахунок оренди земель сільськогосподарського призначення. Вона досягає 

більш високої питомої ваги, ніж земля у власності. У більшості європейських 

країн накопичений великий досвід у сфері орендних відносин. Так, у країнах 

ЄС орендується близько 60% сільськогосподарських земель, у Бельгії, ФРН і 

Франції – понад 60, Люксембурзі – близько 50, Нідерландах, Іспанії, Італії та 

Великобританії – 30 і більше, Данії, Греції, Португалії та Фінляндії – понад 

20 і в Ірландії – 12% [229]. 

Більше як 11 млн фермерів у Європі займаються виробництвом 

сільгосппродукції і використовують для цього 170 млн га 

сільськогосподарських угідь, з яких 79,9 млн га (47%) є їхньою власністю, а 

90,1 млн га (53%) віддаються в оренду [22]. Відзначається чітка 

довгострокова тенденція підвищення частки орендованих земель при 

одночасному зниженні частки земель, що належать фермерам безпосередньо. 

У Німеччині, Великобританії, Греції, Люксембурзі при оренді земель 

застосовують ліберальні відносини, тоді як у Франції, Бельгії, Нідерландах, 

Італії, Іспанії, Португалії існують жорсткіші вимоги до оренди 

сільськогосподарських земель. Наприклад, у Данії та Ірландії пріоритет 

віддається стимулюванню фермера-власника, а оренда земель обмежується 

багатьма заборонними заходами. На територіях багатьох країн при 

розпорядженні землею не виникає протиріч при користуванні нею у 

приватній власності або на умовах оренди. Основна мета – заохочування 

ефективних землекористувачів. При чому вагомий акцент з боку держави 

робиться на купівлю та оренду землі як ключовий елемент ринку землі. При 

цьому має місце пряма закономірність: чим менша площа земель є на 
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території країни, тим жорсткіший державний контроль процесу 

землекористування [389]. 

Для української дійсності дуже цінним є досвід Франції щодо 

регулювання купівлі-продажу земельних ділянок. Це пояснюється тим, що в 

цій країні створене таке інституціональне середовище, яке перешкоджає 

махінаціям та організації тіньових схем у землекористуванні, навіть 

незважаючи на те, що торгівля землею вільна. Щоб уникнути надлишкової 

акумуляції продуктивних земель у руках однієї особи, їх розподіл 

здійснюється з урахуванням демографічної ситуації та економічної 

доцільності, що потребує певного впливу на земельний ринок. 

Оскільки держава не взяла на себе вирішення цього питання, то були 

створені приватні товариства, наділені необхідними повноваженнями у 

масштабі регіону, завданням яких стало придбання сільськогосподарського 

майна з подальшим його продажем. Товариства не мають права примушувати 

землевласників продавати своє майно. Купівля здійснюється за взаємною 

згодою, але передбачені й випадки відмови можливому покупцю, якщо його 

наміри щодо використання землі не відповідають суспільним інтересам (у 

таких випадках товариства можуть самі стати покупцем). Якщо ціна здається 

їм занадто високою, то вони можуть запропонувати продавцеві іншу ціну. 

Останній або погоджується, або знімає своє майно з продажу [425]. 

Одним із значущих механізмів, що впливає на ринок продажу земель у 

країнах ЄС, є цінове регулювання. Ціни на землю регулюються державою у 

Франції та окремих областях Східної Німеччини. А в таких країнах як 

Бельгія, Фінляндія, ФРН, Греція, Італія, Ірландія, Нідерланди, Іспанія, 

Швеція та Великобританія їх можуть установлювати самі покупці та 

продавці без втручання держави. У Східній Німеччині для власників земель, 

які втратили свої ділянки під час колективізації в 1950–1960-х роках, держава 

зробила знижку – вони можуть купувати землі за 65% від поточної ринкової 

ціни. Також цінове регулювання може бути у вигляді встановлення 

мінімальної та максимальної ціни на землю, проте, як наслідок, можуть 
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виникнути тіньові ринки, де різниця між ціною, визначеною між учасниками 

ринку і регульованою ціною продажу, оплачується підпільно. Тому серед 

країн ЄС такий механізм використовується лише у двох країнах – Німеччині 

(максимальні ціні на довгострокову оренду в Східній Німеччині) та Греції 

(мінімальні ціни) [79]. 

Щодо розміру цін на сільськогосподарські землі, то, за даними 

Євростату, вони сильно диференційовані в різних країнах. У пікові роки, 

різниця цін на землю між «найдорожчою» і «найдешевшою» країнами 

перевищила 2000% [378]. Ціни на сільськогосподарські угіддя деяких країн 

ЄС подано на рис. 1.4. Так, найнижчий рівень середньої вартості одного 

гектару ріллі зафіксовано у Румунії – близько 2 тис. євро, найвищий у 

Нідерландах – майже 63 тис. євро. 

  

Рис. 1.4. Середня ціна ріллі в країнах ЄС, євро/га (2016 р.) 

Джерело: сформовано автором за даними [378]. 
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Вартість землі обумовлена економічними чинниками, такими як попит 

конкуруючих видів використання земельних ділянок, продуктивність 

сільського господарства, ціни на сільськогосподарську продукцію, 

хеджування інфляції. Вартість землі особливо чутлива до просторових 

характеристик, таких як віддаленість ринків збуту, густота населення в 

регіоні та доступ до міських товарів і послуг для самих фермерів. У розрізі 

країн Європи найдорожчою оренда землі сільгосппризначення є у 

Нідерландах − 791 євро/га, найдешевшою − у Латвії – 46 євро за гектар. В 

Україні у 2017 році середній розмір плати за оренду одного гектара 

сільськогосподарської землі склав 1369 гривень або 41 євро (рис. 1.5). 

  

Рис. 1.5. Середній розмір плати за оренду сільськогосподарських земель 

в країнах ЄС, євро/га (2016 р.) 

Джерело: сформовано автором за даними [378]. 

 

Таким чином, купівля-продаж і оренда землі в європейських країнах 

лежить в основі регулювання прав землеволодіння та землекористування. 

Цей процес відбувається в сучасних умовах головним чином для захисту 
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фермерських господарств і створення ефективно діючих 

сільгосптоваровиробників. Також, як уже зазначалось, основне завдання – це 

збереження земельних ресурсів у розпорядженні ефективних аграрних 

підприємствах. Варто також сказати, що в державній політиці низки 

розвинутих держав значна увага акцентується на правовій основі в боротьбі з 

латифундіями, тобто концентрацією великих земельних площ в одному 

господарстві. Багато держав практикують отримання прав оренди або купівлі 

землі за наявності сільськогосподарської освіти, при цьому орендар має бути 

місцевим мешканцем, а також мати досвід роботи в сільському господарстві 

та фінансові можливості для користування землею в оренді [343].  

У деяких країнах терміни укладання орендних договорів на землю 

диференціюються за окремими районами країни (наприклад, Нідерланди, 

Люксембург). В Великобританії орендні договори укладаються щорічно 

[418]. У Данії закон обмежує відновлення оренди, яка була б вигіднішою для 

орендаря (табл. 1.3). 

У більшості зарубіжних країн оренда є об’єктом державного 

регулювання, спрямованого на забезпечення сталого та ефективного 

сільськогосподарського виробництва за умови, що земля буде 

використовуватися за цільовим призначенням для сільськогосподарських 

цілей. Уся ця система землекористування діє в умовах обмеженості землі і 

тому ціни на неї дуже високі, порівняно з українськими, і виправдовують їх 

використання лише в умовах високої продуктивності і, природно, державної 

підтримки [207; 406; 407; 417; 425]. 

Спостерігаються й великі відмінності при визначенні орендної плати за 

використання землі. Наприклад, в одних країнах вона визначається 

законодавчо, а в інших – угодою сторін. Так, в Ірландії, Люксембурзі та 

Греції орендар і землевласник вільно домовляються про розмір орендної 

плати. У Німеччині, Франції та Бельгії законом максимально враховуються 

як інтереси власника землі, так і орендаря. Причому останнім часом 

спостерігається тенденція передачі прав і захист насамперед орендаря. Така 



84 

тенденція спостерігається як у зростанні термінів оренди, так і довготривалої 

стійкості обсягів орендної плати. Це пояснюється тим, що орендар може без 

перешкод інвестувати в поліпшення земельних ресурсів і почуватися 

захищеним від того, що ефект від цих інвестицій отримує власник, а не він. 

Таблиця 1.3 

Особливості орендних відносин у країнах Європейського Союзу 

Країна 

Частка 

орендованих 

земель, % 

Регулювання 

Строку оренди Орендної плати 

Великобританія 41 

довгострокова, 

короткострокова – за 

контрактом 

За арбітражем 

Бельгія 75 
Мінімальний термін – 9 

років 
Законом 

Греція 22 
Мінімальний термін – 4 

роки 
Вільно 

Данія 24 
Максимальний термін – 30 

років 
Вільно 

Ірландія 12 
Мінімальний термін – 3 

роки 
Вільно 

Іспанія 33 

Мінімальний термін – 6 

років, максимальний – 15 

років 

Місцевим 

законодавством 

Італія 37 
Мінімальний термін – 6–15 

років 

Державними 

стандартами 

Люксембург 49 
Мінімальний термін – 6–8 

років 
Вільно 

Нідерланди 38 

Мінімальний термін – 6 

років без будівель, 12 років 

для всієї фірми 

Законом 

Німеччина 68 
Максимальний термін – 

12–18 років 
Законом 

Норвегія 21 

До 10 років – за 

контрактом, понад 10 років 

– місцевою владою 

Вільно 

Португалія 24 
Мінімальний термін – 7–10 

років 

Державними 

стандартами 

Франція 84 
Мінімальний термін – 9 

років 
Законом 

Джерело: сформовано автором на основі [154; 343]. 

 

Плата за оренду землі вираховується переважно в грошовій формі, 

виходячи з прогнозу по врожаю і динаміки цін на вирощувані культури. Вид 

орендної плати обирають орендар та землевласник з урахуванням усіх умов 
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та можливих факторів, які виникають у процесі господарської діяльності. 

Так, орендний договір у Німеччині передбачає відображення таких 

положень: розмір орендної плати; строк оренди (не менше ніж 9 років); 

зобов’язання по утриманню предмета оренди; відповідне використання 

земель і майна; відповідальність за завдання матеріальної та правової шкоди; 

податки; умови передачі в користування третій особі з правом орендодавця 

надати предмет оренди під заставу [112; 207; 404; 407; 425]. 

При грошовій формі оплати оренди орендар сплачує фіксовану ставку 

орендної плати, розрахованої на всю ділянку або погектарно. Переваги такої 

форми полягають ось у чому. Орендодавець отримує свою величину доходу, 

а орендар може вільно розпоряджатися своїм урожаєм. Недоліки – орендар 

несе всі ризики, пов'язані з виробництвом, а орендодавець при сприятливих 

умовах може недоотримати частину доходу. Тому орендар, щоб знизити 

ризик ведення господарської діяльності і розділити частину відповідальності, 

може використовувати натуральну форму оплати праці, тобто орендар 

сплачує землевласникові орендну плату частиною вирощеної продукції в 

натурі або в грошовому вираженні. Ці величини можуть становити 
1
/3 у 

Франції; 
1
/2 – в Іспанії. При цьому землевласник оплачує податок на 

власність, а орендар організовує виробничий процес, враховуючи екологічні 

та економічні перетворення збереження природного середовища території. 

Орендар знижує фінансовий ризик своєї діяльності, але в сприятливі роки 

може недоотримати значну частину прибутку. Землевласник має розділити 

ризик з орендарем, але може стати учасником отримання додаткового 

доходу. Але варто зазначити, що багато країн відмовилися від цієї форми 

орендної плати (зокрема Німеччина) [348]. 

В Іспанії землі, орендовані здольниками, становлять 3,4%, у Франції – 

1, у Швейцарії – 0,5% від оброблюваних угідь [163, с. 55]. Незважаючи на 

форми платежів, плата за оренду має обов’язково містити такі складові: 

амортизація основного капіталу, інвестованого в земельну ділянку, що 

здається в оренду; позичковий відсоток від вкладення іншого капіталу, що 
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інвестується; земельна рента. Проте методичні підходи щодо визначення 

плати за оренду землі на території різних держав застосовуються з 

урахуванням традицій, типу земель, місця знаходження та інших чинників. 

Виділяють два найбільш вживані способи розрахунку плати за оренду 

землі. Перший ґрунтується на тому, що чистий дохід орендаря має 

відображати всі витрати виробництва, а отриманий прибуток дає можливість 

для розширеного відтворення. Інший базується на розрахунку витрат 

власника, які він має компенсувати. Такий спосіб передбачає завчасно 

визначати частку врожаю як величину орендної плати за землю і пропорційні 

до цього поділу витрати. При цьому передбачається взаємозв’язок рівня 

орендної плати за землю та прогнозованого доходу. Наприклад, в основі 

орендної плати за землю в Італії лежить кадастровий дохід, який враховує 

природні властивості ґрунту у вигляді коефіцієнтів. Цей показник говорить 

про те, що оренда є більш вигідним капіталовкладенням, ніж придбання 

землі. 

Таким чином, проведений аналіз європейського досвіду оренди в сфері 

сільськогосподарського землекористування дав змогу визначити такі 

особливості: врахування різних форм власності і господарювання; 

врахування еколого-економічних та соціальних особливостей аграрного 

виробництва; інституціональна регламентація орендних відносин в сфері 

сільськогосподарського землекористування;  ринок земель 

сільськогосподарського призначення є основною платформою їх 

економічного обігу; зростаюча роль та значення державного управління 

земельними ресурсами агросфери. Головними перепонами на шляху до 

цивілізованих орендних відносин у земельному секторі залишаються: 

недосконале конкурентне середовище серед потенційних орендарів земель; 

зарегульованість на законодавчому рівні вимог до розмірів орендованих 

земель; монополізація оренди землі з боку орендарів із невідповідною та 

несвоєчасною платою за користування землею. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. На основі аналізу наукових підходів до сутності ринку в поглядах 

різних економічних течій з’ясовано, що його головною складовою має 

виступати безпосередньо ринковий механізм, який являє собою спосіб 

взаємодії продавця і покупця, заснований на попиті, пропозиції та ціні. 

Досліджено сутність ринку земель сільськогосподарського призначення на 

основі його формулювань з правової, економічної, екологічної й соціальної 

точок зору, що відображає головні умови повноцінного функціонування 

такого ринку в аграрному секторі. Виходячи з цього, удосконалено 

інтерпретацію сутністно-змістовної основи ринку земель 

сільськогосподарського призначення, яка, на відміну від існуючих, розглядає 

його, як систему взаємовідносин та механізмів, що передбачають реалізацію 

землевласниками і землекористувачами економічних інтересів шляхом 

перерозподілу земель сільськогосподарського призначення в процесі 

ринкового обігу прав власності (використання) на земельні ділянки у 

результаті якого відбувається зміна їх власника (користувача).  

2. Визначено, що земля як економічний базис кожної соціальної 

формації і фінансово-кредитної системи виступає головним ресурсом для 

оздоровлення еколого-економічної ситуації в країні. Тому однією з основних 

цілей формування розвинутого ринку земель сільськогосподарського 

призначення є забезпечення раціонального їх використання та підвищення 

ґрунтової родючості. Досягнення цієї цілі є визначальним, адже земля – це не 

лише головний засіб аграрного виробництва, вона є основою державності, 

національної самовизначеності та просторовою народногосподарською 

засадою. При цьому основними функціональними завданнями ринку земель 

сільськогосподарського призначення є: перерозподіл земельної власності; 

консолідація земельної власності в руках ефективних власників та орендарів; 

визначення рівноважної ціни землі на основі взаємодії попиту й пропозиції.  
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3. Виділено класифікаційні ознаки земельного ринку за допомогою 

групування його видів. Визначені основні функції ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Систематизовано чинники впливу на 

ринок земель сільськогосподарського призначення, що, на відміну від 

існуючих підходів, передбачає їх розподіл за чотирма функціональними 

групами: правові, екологічні, економічні, та соціальні. Така класифікація 

доповнює й деталізує перелік показників ефективності діяльності ринку 

землі та розширює бачення перспектив його подальшого розвитку.  

4. Систематизовано основні принципи ефективного ринкового обігу 

сільськогосподарських земель. У зв’язку з тим, що винятковою ознакою 

ринку цих земель є нееластичність попиту, унеможливлюється рівноважне 

встановлення вартості земельних угідь. Тому для створення та 

функціонування відповідного ринку необхідна низка умов: активна роль на 

цьому ринку суб’єктів господарювання, узаконене право володіння 

земельними ділянками, наявність нормативно-правового та економічного 

інструментарію регулюючого впливу, ефективного ціноутворювального 

інструментарію. 

5. Процес впровадження повноцінного ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення, на нашу думку, має передбачати кілька 

етапів. Першим із них є запровадження обмеженого ринку 

сільськогосподарських земель, зокрема купівлі земель винятково 

громадянами України, територіальними громадами та державою. До того ж 

покупець землі повинен обов’язково використовувати її для аграрного 

виробництва та мати досвід у веденні власного агробізнесу. Це, своєю 

чергою, сприятиме формуванню конкурентоспроможних фермерських та 

особистих селянських господарств. Щодо обмеження максимально 

допустимої площі сільськогосподарських угідь у власності однієї особи, то 

на першому етапі вона не повинна перевищувати 200 га. Це сприятиме 

усуненню монополізму на ринку сільськогосподарських земель. Наступний 

етап – повноцінного функціонування ринку земель сільськогосподарського 
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призначення та їх вільного обігу – можливо розпочинати через кілька років 

після формування ціни на землю. Цей етап передбачає повне відкриття ринку 

для всіх суб’єктів земельних відносин, у тому числі й іноземних. Поетапний 

підхід до запровадження ринкового обігу землі дає змогу невідкладно 

задовольнити нагальні потреби, а головне – якісно підготувати решту 

базових умов для повноцінного його запуску. 

6. Проаналізовано світовий досвід формування ринку 

сільськогосподарських земель та виявлено основні позитивні шляхи його 

імплементації в процесі завершення земельної реформи в Україні. Висвітлено 

окремі аспекти відносин власності на землю в країнах світу, зокрема: форми 

власності, обмеження розмірів земельних угідь, оцінка землі, особливості 

державного регулювання тощо. 

7. Вивчено особливості орендних відносин у сфері землекористування 

в низці європейських країн, на основі чого визначено їх базові принципи та 

особливості: врахування різних форм власності і господарювання; 

врахування еколого-економічних та соціальних особливостей аграрного 

виробництва; інституціональна регламентація орендних відносин у сфері 

сільськогосподарського землекористування; ринок земель 

сільськогосподарського призначення є основною платформою їх 

економічного обігу; зростаюча роль та значення державного управління 

земельними ресурсами агросфери. Досвід цих країн, зокрема й негативний, 

дав підстави для висновку, що найшвидший варіант формування ефективного 

ринку земель і відповідно ринкових цін на землю має базуватися на 

впровадженні аукціонів. 

8. Проаналізовано досвід європейських країн в сфері орендного 

землекористування, на основі якого визначено його базові принципи та 

особливості: врахування різних форм власності і господарювання; 

врахування еколого-економічних та соціальних особливостей аграрного 

виробництва; інституціональна регламентація орендних відносин в сфері 

сільськогосподарського землекористування; ринок земель 
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сільськогосподарського призначення є основною платформою їх 

економічного обігу; зростаюча роль та значення державного управлінні 

земельними ресурсами агросфери. Систематизовано найпоширеніші способи 

визначення орендної плати. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [65; 68; 282; 285; 286; 293; 298; 301; 302; 304; 312; 313; 420. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 

2.1. Теоретико-методологічний базис формування та 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення 

 

Структурна трансформація української економіки зачепила всі сфери 

життєдіяльності суспільства. Не стали винятком і зміни у сфері земельних 

відносин, що призвели до формування системи багатоукладного платного 

землекористування. У свою чергу, забезпечення ефективного 

землекористування та створення умов рівноправного розвитку всіх форм 

власності і господарювання зажадало перерозподілу земель між 

домогосподарствами та суб’єктами підприємництва, що призвело до зміни 

порядку розподілу права власності і створило передумови для розвитку 

ринку земельних ресурсів [42; 191]. Проте в сучасних умовах ринок земель 

сільськогосподарського призначення все ще перебуває на стадії формування, 

що пов’язано насамперед із безкоштовною передачею земель громадянам та 

їх знеціненням у процесі приватизації, а також продовженням дії мораторію 

на продаж земель цієї категорії. 

Слід зауважити, що на земельні ресурси не передбачено виняткового 

права володіння в жодній державі, адже кожна країна здійснює контроль та 

встановлює певні ліміти у сфері землекористування, а також здійснює 

регулювання відповідних земельних операцій. У період адміністративно-

командної системи функціонування національної економіки навіть не 

допускалося визначати земельні ресурси в якості об'єкта купівлі-продажу чи 

долучення їх до реалізації товарно-грошових операцій. Тож, звісно для 

такого товару не передбачалося встановлення цінових параметрів, не 
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здійснювалося відповідного врахування понесених витрат для цілей 

землекористування, не існувало кадастру земель, а отже не було реально 

встановлено відносної вартості різних за своїми характеристиками та 

розташуванням земельними ділянками. 

Розгляд проблеми обігу земельних ресурсів у ринковому аспекті 

передбачає, що обіг земель як форма переходу функцій розпорядження, 

володіння, користування нею та результатами продуктивної діяльності на ній 

(а також природними результатами, які дає світ фауни та флори) не завжди 

мав ринково-товарні форми. На різних етапах розвитку людства, за різних 

цивілізацій земля була об’єктом первинних освоєнь, подальших колонізацій, 

насильницького захоплення, силових і мирно-договірних перерозподілів, 

об’єктом наділення чи надання в нагороду, відчуження від одних на користь 

інших тощо [5]. 

Історичний процес розвитку й удосконалення товарних форм 

суспільного виробництва закономірно перетворює на товарну форму всі види 

економічних ресурсів, визначає необхідність їх використання як цілісної 

системи у взаємозв’язку та взаємообумовленості ефективної експлуатації в 

економічній діяльності суспільства. Товаром стає робоча сила, формуються 

система грошових ринків, ринки фінансових активів – заставних, вексельних, 

облігаційних інструментів, а з процесами корпоратизації бізнесово-

підприємницької діяльності постає такий інструмент, як акції. Товаром стає 

важливий і водночас специфічний ресурс – земля. Специфіка цього ресурсу 

як товару полягає в його обмеженості (у високому ступені) порівняно з 

іншими видами ресурсів (адже всі види економічних ресурсів на конкретний 

момент часу є обмеженими), в функціонуванні його як нерухомості в просторі, 

в поступовому зниженні його корисності (природної родючості) та 

неможливості відновлення й підвищення такої корисності без додаткового 

вкладення капіталу, у нерівномірностях співвідношення землі як економічного 

ресурсу та наявного економічно активного населення як базового середовища 

формування робочої сили тощо. Незважаючи на ціну, яку готові заплатити за 
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землю покупці, запропонувати землі більше, ніж її має країна, неможливо [9; 

39; 53]. 

Таким чином, на відміну від інших традиційних ринків економічних 

ресурсів, ринок земель сільськогосподарського призначення характеризується 

такими властивостями, як просторова та інституційна обмеженість, екологічна 

та соціальна значимість. Просторова обмеженість обумовлена територіальною 

асиметричністю, а інституційні обмеження визначаються функціональним 

розподілом земельного фонду, умовами користування земельною власністю, 

дією переважного права придбання, введенням мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель [331, с. 46]. Оскільки просторова обмеженість є 

домінуючим критерієм визначення сутності ринку сільськогосподарських 

земель, то останній розглядається з позиції багаторівневої системи для якої 

характерні такі ознаки: наявність постійних продавців і покупців, 

нееластичність пропозиції, залежність попиту на землю від попиту на 

сільськогосподарську продукцію, пропозиції праці, форм власності і капіталу 

[331, с. 339]. 

Варто відмітити, що на ринках виробничих факторів інституціональні 

обмеження у формі норм та правил є акселераторами більш затребуваними і 

ефективнішими, ніж на товарному ринку, і зв'язку з цим саме вони більшою 

мірою визначають способи регулювання та пріоритети подальшого розвитку 

ринку [119]. Прихильники неокласицизму розглядали ринок в аспекті 

економічних засад його функціонування і розвитку суб’єктно-об’єктної 

системи в контексті забезпечення раціональної суб’єктної діяльності та 

оптимального ресурсовикористання, тоді як прихильники інституціоналізму 

пропонували ряд інших відмінних методологічних засад. З позиції 

інституціоналізму ринок вивчається з огляду на: антропоморфізм 

сформованих відносин; взаємодію та упорядкування взаємин між суб’єктами 

ринку; поведінкову нелогічність щодо обмінних і трансакційних операцій; 

шляхи відчуження об’єктів права приватної власності та забезпечення 
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інституціональних принципів його функціонування, які формуються у 

відповідному інституціональному середовищі. 

Сформовані ринкові інституціональні умови обігу майнових прав на 

земельні ділянки є чинниками, які адсорбують певну частину отримуваного 

від їх використання/продажу доходу, тим самим здійснюючи непрямий вплив 

на принадність їх майбутнього планованого використання. Як формальні, так 

і неформальні інституції у сфері земельних правовідносин встановлюють 

правила користування земельними об’єктами та є тим суттєвим чинником, 

що впливає на інвестиційну та іншу привабливість цього об’єкта для інших 

учасників ринку. 

Ці теоретичні положення водночас набувають значної ваги у 

прикладному аспекті – можливість отримання доходу від земельної ділянки 

викликає наявність реального стимулу суб’єктів господарювання до 

ринкового обігу майнових прав на цю ділянку. У цьому зв’язку, ринок земель 

сільськогосподарського призначення, а також властиві йому відповідні 

«внутрішні» функціональні системи аналізуються в якості порівняно 

незалежного чинника інвестиційних процесів даної сфери господарювання 

[106]. 

На думку П. Самуельсона, у процесі формування попиту і пропозиції 

саме на земельні ресурси (як фактору виробництва), їх усталені обсяги 

демонструють вкрай виняткову ситуацію, за якої крива пропозиції є повністю 

вертикальною та нееластичною [354]. Погоджуючись із положеннями теорії 

інституціоналізму в аспекті її ґрунтовного тлумачення нееластичності 

земельних ринків, відмітимо, що детальне дослідження інституційного 

впливу можливе лише в межах вивчення відповідних ринкових моделей, 

адже розуміння ринку в якості певної організаційної структури зводиться до 

індивідуальних особистісних поглядів його учасників у рамках однієї 

об'єднаної торгової платформи. Неокласицизму ж притаманні погляди, згідно 

яких превалює вплив зовнішніх чинників, зокрема в заохочувальному 

аспекті, що, на їх думку, є вкрай потужним важелем для стимулювання 
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реалізації змін в інституційній структурі. У цьому аспекті позиція 

неокласиків простежується в динаміці розвитку міжнародної торгівлі, а 

також у її впливовому значенні на локальні земельні ринки в межах кожної 

визначеної держави [19; 106; 107; 376]. 

Згідно з інституціональною теорією об’єктом дослідження, окрім 

обміну економічних благ, є обмін щодо відчуження й привласнення права 

володіння земельною ділянкою. Реалізація права на земельну власність являє 

собою динамічний процес формування й оновлення ряду комбінацій і 

рекомбінацій прав власності. Вибір моделі комбінації прав земельної 

власності зумовлює механізм реалізації земельної власності, що сприяє 

формуванню відповідної структури попиту та моделі ринку 

сільськогосподарських земель. При цьому механізм функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення необхідно розглядати як 

інтегровану систему взаємодії елементів ринкового саморегулювання та 

державного регулювання і реалізовувати в обмежених умовах дії законів 

попиту та пропозиції. При формуванні попиту вибудовується кумулятивний 

ланцюжок як економічних, так і інституціональних взаємозв'язків, який 

можна представити у вигляді змін детермінантів, мотиву й структурних змін 

попиту, що, своєю чергою, сприяє вибору конкретної моделі ринку та 

механізму його функціонування. 

Нині документування права володіння чи користування земельною 

ділянкою відзначається значними вартісними затратами, довготривалістю та 

певними юридичними труднощами. Проте, подальший піднесення ринкових 

земельних відносин має скоординувати їх у русло більш розвиненого, 

культурного, прозорого функціонування із гарантуванням мінімальних 

розмірів трансакційних витрат (це поняття вперше було застосовано Р. Коузом 

в якості розуміння витрат, понесених при реалізації угод шляхом обмін в 

умовах відкритого ринку) [386]. 

Здебільшого вчені розкривають значення усіх видів трансакційних 

витрат через реалізацію обмінних операцій і захист майнових прав та 
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інтересів. Такі витрати включають витрати на отримання необхідної 

інформації щодо визначених аспектів, а також передбачають відповідні 

контрольно-захисні операції. Економіст Р. Коуз зазначав, що передумовою 

різного роду обмінних операцій щодо володіння, користування та 

розпорядження власним майном, є перспектива нарощення ефективності 

ресурсовикористання. Водночас, дві сторони укладеної угоди воліють 

перекласти витрати, запланованого згідно домовленості, бажаного результату 

на оточуючих [386]. 

Як показовий приклад трансакції представники одеської школи 

економіки наводить процес купівлі економічним агентом права на володіння 

землею, що ескортується торговою трансакцією [120]. У межах 

інституціональної теорії виокремлюють кілька видів трансакцій. Зокрема, 

відповідно до класифікації Д. Бромлі, у ході здійснення господарської 

діяльності відбуваються торгові та інституційні трансакції, що істотно 

різняться між собою. У випадку, коли трансакції (дії агента) реалізуються в 

межах чинної системи норм і правил, тоді ці дії вважаються торговими 

трансакціями; у випадку ж коли дії скеровано у напрямі трансформації 

чинної структури, тоді вони належать до інституційних трансакцій [156]. 

Згідно з характерними особливостями ринку земель 

сільськогосподарського призначення, він є локальною системою, тож йому є 

властивою різнорівнева локалізація, а саме: мікро-, мезо- та макро- рівні. 

Структурні види інституційно-господарських систем є різноманітними і 

мають багатоступеневий характер розміщення, у межах якого діють земельні 

ринки: національна економіка, регіон, субрегіон, місцевий (локальний) рівень 

[84]. 

Зважаючи на положення інституціонального підходу, ринок земель 

сільськогосподарського призначення (будучи ринком факторів виробництва) 

є не лише сферою ресурсно-товарного обміну та зразком взаємодії попиту і 

пропозиції, а й механізмом збалансування зацікавлень усіх учасників ринку 

щодо ціноутворення, визначених договірних умов та шляхів відчуження 
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земельних ділянок з урахуванням існуючих інституційних обмежень. 

Загальноприйнято, що ціна на земельні ресурси пов’язана з  величиною 

земельної ренти і обернено пропорційна розміру позичкового відсотка. 

Проте, зважаючи на постійні зміни економічних процесів в ринкових умовах 

господарювання на ціну земель сільськогосподарського призначення 

впливають, окрім економічних чинників, ще й юридичні, екологічні та 

соціальні чинники. Важливу роль має, наприклад, правовий статус 

конкретної земельної ділянки, встановлені обмеження щодо володіння, 

розпорядження та користування нею тощо [241]. 

Тобто прихильники неокласичної школи вважали, що ринковий обмін 

економічних благ, засобів виробництва і послуг передбачає їх фактичне 

матеріальне транспортування/зміщення; тоді як прихильники 

інституціональної теорії досліджували ілюзорне, правове переміщення 

економічно та соціально важливих об'єктів власності [207]. У цьому аспекті 

дослідження товарообміну відбувається через призму ринкових й 

інституціональних відносин, відчуження повного чи часткового права 

землеволодіння зважаючи на формальні й неформальні правил цього 

процесу. 

Право володіння ресурсами вказує на право виробника користуватися 

ними на власний розсуд з метою отримання прибутку та земельної ренти. 

Загалом земельну ренту можна визначити, як економічну форму реалізації 

власності на землю, що проявляється у формуванні доходу, який отримують 

землевласники. Право землеволодіння, за умов вільного ринкового обміну та 

ряду інституціональних лімітів, визначених державою, надає змогу одному 

суб'єкту чи їх об’єднаній спілці отримувати прибуток і рентний дохід від 

землекористування. 

Є ряд наукових підходів до механізму реалізації права власності, які 

формують базис для побудови ринкових моделей. Згідно з поглядами 

прихильників класичної економічної школи, переважає теорія монолітної 

власності, яка трактує це поняття як систему відносин з права володіння, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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користування й розпорядження. Згідно із англосаксонською моделлю та 

інституціональною теорією власності, у це поняття вкладається складна 

система відносин, які значно різняться за своєю сутністю і формою надання 

відповідних прав. Так, величина корисності об'єкта власності для його 

власника залежить від набору прав щодо використання цього об’єкта, тобто 

чим менше прав має суб’єкт господарювання, тим меншою є корисність від 

його власних ресурсів, і навпаки [393]. Набір прав власності налічує низку 

домінант: користування як варіант вилучення з активу корисних 

властивостей; володіння не тільки як право отримання доходу від 

використання активу, а й передачу його в користування іншим індивідам на 

певних умовах; право розпорядження або управління розглядається як 

відчуження або визначення умов використання іншими особами активу; 

право привласнення. 

За умов вільного вибору при визначенні права володіння необов'язково 

застосовувати всі складові – достатньо сформувати із них певну системну 

конфігурацію. До того ж один з першої п'ятірки елементів (право власності, 

користування, управління, право на дохід і на «капітальну вартість» речі) 

неодмінно має бути складовою системи як її основний елемент чи елемент 

рекомбінації власності, що і демонструє ці відносини [42]. 

Згідно із поглядами прихильників неокласицизму щодо обміну 

економічних благ, факторів виробництва та послуг на ринку, йдеться про їх 

фактичне матеріальне переміщення, тоді як згідно із думками прибічників 

інституціоналізму, мова йде про віртуальне (у правовій площині) 

переміщення  соціально-економічно значущих об'єктів власності [397]. У 

цьому аспекті дослідження обмінних операцій на ринку відбувається через 

призму ринкової та інституціональної позицій, водночас слід зважати на 

відчуження об’єктів права приватної власності, зокрема на земельні угіддя, з 

огляду на існуючі формальні та неформальні правила гри на цьому ринку. 

Право володіння земельними ресурсами передбачає беззаперечне право 

землевласника користуватися ними на власний розсуд з метою одержання 
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прибутку та рентних доходів. Окрім того, право володіння земельними 

ресурсами надає змогу суб’єкту господарювання чи їх об’єднанню одержати 

прибуток та рентний дохід в результаті ринкового землекористування та 

низки інституціональних норм, визначених державою. 

У підсумку відбувається формування земельного ринку, де 

відбуваються трансакції щодо модифікації повних чи часткових прав 

землеволодіння між ринковими суб’єктами господарювання. Тоді виникають 

різні конфігурації та ступені реалізації правовідносин щодо економічного 

привласнення земельних угідь. Зокрема, Л.М. Коваль виокремлює дві форми 

економічного привласнення, ґрунтуючись на методології К. Маркса щодо 

рольового поділу капіталу на капітал-власність і капітал-функцію [134]. 

Першу Л.М. Коваль окреслює через визначення звання власника, другу – 

через звання підприємець-орендар. До того ж реалізація цих форм 

відбувається на кількох рівнях: нижній – використання, другий – володіння, 

третій – розподіл [134, с. 15]. 

Виходячи із перелічених методологічних підходів Г.М. Колісник 

засвідчує, що земельний ринок та ринок нерухомості є певною системою 

відносин привласнення-відчуження, які опосередковують комерційний обіг 

земель чи майнових комплексів (що містять на своїй території певні споруди, 

будівлі тощо) в якості об’єктів господарювання та пов’язаних із 

трансформаціями їх суб’єктної структури (власників і користувачів) [136, 

с. 24]. 

Згідно із світовим досвідом, багато держав декларують ізольованість 

землеволодіння від землекористування, тобто «продаж не безпосередньо 

земельних угідь, а прав їх довгострокової оренди», тим самим забезпечуючи 

завдяки продажу права оренди земельні угіддя залучаються до ринкового 

обігу [141]. За нинішніх вітчизняних економічних умов простежується 

розгалуження ще навіть не сформованого земельного ринку як фактору 

виробництва, зважаючи на переважання відносин, з однієї сторони, 

землекористування та господарювання, з іншої – власності на землю. Як 
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наслідок – виникає два види попиту (один – з метою задоволення потреб 

щодо володіння земельним ресурсами, інший – з метою задоволення потреб 

щодо їх використання та здійснення господарської діяльності, що передбачає 

реалізацію відносин оренди). 

При дослідженні методології функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення визначають різні типи цього ринку. 

Згідно притаманних особливостей цей ринок передбачає ринкову 

конкуренцію змішаного типу, адже на одній частині переважає монопольна 

структура ринку, на другій простежуються відносини монополістичної 

конкуренції. 

Ринкові відносини щодо права володіння землями 

сільськогосподарського призначення характеризуються типом недосконалої 

конкуренції, адже кількість суб’єктів господарювання на ньому є незначною 

за винятковості кожної земельної ділянки. Можливості вільної участі в 

ринкових відносинах блокуються через значні масштаби фінансових 

вкладень, інституційні ліміти, розмір трансакційних витрат, дію заборони на 

продаж земель тощо. Деякого значення набувають і зовнішні чинники 

опосередкованої дії, а саме: демографічна ситуація, розвиток 

інфраструктурного та фінансового забезпечення. У сфері функціонування 

ринкових відносин щодо права господарювання на землях 

сільськогосподарського призначення, зокрема в межах визначених 

агроекономічних локацій, де переважаючим видом взаємин є орендні за 

умови існування однієї крупної агрофірми чи фермерського господарства, 

здебільшого виникає монополістична конкуренція. Так, суб’єкт 

господарювання, що є монополістом орендує визначені угіддя майже за 

єдино встановленою ціною. У цій ситуації суб’єкт господарювання є 

ціноутворювачем, а власники земельних часток – ціноотримувачем [134; 197; 

332]. 

Такий стан речей О.М. Федюніна визначає, як прояв ізоморфізму, що 

демонструє ефективність права власності на землю за часткового 
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використання цілого комплексу прав та структурних рівнів землеволодіння. 

Тобто, це кластер, що дає змогу забезпечити економічну ефективність за 

умови поєднання часткового спектра прав і відносин власності та визначає 

ринкову структуру [332]. Варто наголосити, що володіння земельними 

ресурсами з ціллю ведення там господарської діяльності передбачає 

неодмінну та доволі обґрунтовану умову щодо землекористування, яке 

передусім ґрунтується на орендних правовідносинах. 

У межах ринку земельних правовідносин реалізовується певне 

поєднання комплексу правомочностей, основним складником якого є право 

на використання земель та одержання прибутку. Такий ринок передбачає 

відчуження лише права землекористування, тобто переходу цього права між 

суб’єктами ринкових земельних відносин. Тож, відбувається купівля чи 

передача в оренду земельної ділянки не в якості товару, а лише право на її 

використання для одержання рентного доходу. У такому разі право на 

користування земельною ділянкою реалізується не шляхом укладання 

договору купівлі-продажу, як угоди щодо відчуження об’єкта права 

власності, а шляхом торгової трансакції, що заохочує до купівлі права на 

земельну ділянку в якості об’єкта здійснення господарської діяльності з 

метою одержання прибутку на умовах оренди. 

Тому процес передачі права володіння на землю можна досліджувати 

як безупинний інтенсивний механізм формування та модернізації низки 

стратегічних схем та рекомбінацій складових у системі земельних 

правовідносин, пов’язаних із цим правомочностей, визначених відповідним 

інституціональним середовищем. Обрання конкретної моделі поєднання прав 

землеволодіння визначає систему упорядкування прав використання об’єкта 

власності, зумовлюючи створення певної ринкової структури. 

Оцінка сформованого на сьогодні інституціонального середовища 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення 

демонструє наступні її особливості в сучасному аграрному секторі економіки 

України: 
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 відсутність усталених норма та правил та чіткої інституціональної 

моделі розвитку ринку сільськогосподарських земель, що сприяє розвитку 

тіньових відносин, рейдерства, монополізації ринку, формування бар’єрів для 

входу на ринок і різних умов реалізації прав власності на земельну ділянку; 

 суперечливість при якій відтворюється невідповідність формальних 

правил ринкового обігу земель  і фактичних умов реалізації прав спільної 

земельної власності. 

Означені особливості сприяють закріпленню неефективних норм і 

правил, які в результаті негативно впливають на процес функціонування 

ринку. У цій ситуації варто переглянути концепцію формування 

інституціональних умов функціонування ринку сільськогосподарських 

земель. 

Допустимою теоретичною схемою ринкових відносин може бути 

зрівноважений потоками платежів та фінансових зобов’язань економічний 

обіг, що відображає сформовані ресурсно-товарні потоки між учасниками 

ринку. Отже, джерел для необхідних виплат може бути два: кошти, отримані 

внаслідок поточної діяльності та накопичені впродовж попередніх періодів. 

Водночас, зауважимо, що останні за умов збалансованого функціонування 

економічної системи залучаються до поточного періоду як позики з метою 

забезпечення поточних витрат. Поряд із тим результати господарської 

діяльності поточного періоду мають не лише компенсувати всі відповідні 

витрати, а й забезпечувати отримання додаткової вартості. 

Слушним є існування прав у всіх власників будь-яких засобів 

виробництва на одержання належної частини сформованого доходу, тобто всі 

власники можуть брати участь у розподілі і використовуванні цього доходу. 

Тож розподіл доходів поміж власників засобів виробництва за умов ринкової 

економіки відбувається через оплату праці, виплату відсотків, рентні доходи 

та прибуток. 

Особливо наголосимо, що усі відомі науковці у сфері теорії факторів 

виробництва, незважаючи на певні відмінності щодо кількісного визначення 
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та вагомості низки цих чинників, вважають земельні ресурси неодмінною 

складовою ключових економічних ресурсів, адже згідно із виразом 

К. Маркса, вони однаково з працею є «речовим елементом будь-якого 

процесу виробництва, загальним для всіх способів виробництва» [165]. 

Подібну думку, хоча і з трохи відмінною аргументацією, можна 

виявити у У. Петті, Д. Рікардо, А. Маршалла та ряду інших відомих 

економістів [175; 205; 232]. Доволі взірцевою у цьому аспекті є «модель 

простого лінійного потоку товарів і послуг», яка передбачає, що цей потік 

починається у певній віддаленій точці, де використовуються тільки земля і 

праця, які після ряду проміжних етапів трансформуються в кінцевий набір 

готових споживчих товарів [178, с. 104]. 

Кожна сфера економічних взаємовідносин так чи інакше передбачає 

використання земельних ресурсів (чи то в якості природного ресурсу, 

необхідно для здійснення господарської діяльності, чи то в якості 

неодмінного матеріального підґрунтя для існування людини), оскільки 

«використання визначеної ділянки земної поверхні є вихідною умовою для 

всього, що може продукувати людське суспільство». Однак ще А. Маршалл 

підкреслював, що у разі, коли «йдеться про продуктивні властивості землі, 

наші думки, насамперед, спрямовуються до її сільськогосподарського 

використання» [175, с. 216]. У решті сфер земельний ресурс формує лише 

територіально-просторовий базис, або ж слугує джерелом видобутку різних 

надр. І тільки в аграрній сфері земельні ресурси залучаються безпосередньо 

до виробничого процесу, завдячуючи своїм природним властивостям. До 

того ж особливістю землеробства є те, що «найістотнішою умовою 

виробництва» тут виступає земельний ресурс, який кардинально різниться з 

рештою економічних ресурсів поряд з іншими економічними 

характеристиками [175]. По-перше, визначною ознакою земельних ресурсів у 

вузькому сенсі є можливість передачі права землеволодіння від одного 

власника іншому. І попри те, що право володіння земельним ресурсами 

деякими вченими-теоретиками трактувалася «зайвою і шкідливою» та такою, 
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що «обмежує виробництво», якраз ця ознака виділяє їх з-поміж решти інших 

природних ресурсів, подекуди досить вагомих для господарської діяльності, 

яку не розглядали як фактор виробництва. 

Водночас володіння земельними ресурсами має за мету формування 

монопольних відносин щодо розпорядження певними земельними угіддями, 

а отже, передбачає виникнення оплати за користування цією землею. Тобто 

землевласники мають змогу повною мірою отримати економічну цінність від 

використовуваних земельних угідь землекористувачами. Так, формування 

системи ціноутворення, що відбувається на засадах справедливої 

конкурентної боротьби на ринку земель, має забезпечувати збалансоване 

використання угідь в процесі здійснення господарської діяльності. Окрім 

того, якщо прихильники класичної школи вважали право володіння 

земельною ділянкою тільки умовою перетворення додаткового прибутку в 

сільському господарстві у дохід власника цієї ділянки, то прихильники 

неокласичної школи, навпаки, вважали земельні ресурси незмінною ознакою 

природи, що забезпечує формування системи ціноутворення на ринку земель. 

По-друге, «фундаментальною властивістю земельних ресурсів, яка 

вирізняє їх з-поміж матеріальних речей, які формують продукти землі», є 

площа [175, с. 214]. Право використання земельної ділянки надає змогу 

розпоряджатися певною територією, площа якої, так як і геометричні 

параметри будь-якої її частини є сталими та не піддаються суспільним 

трансформаціям. Це, своєю чергою, передбачає обмеженість пропозиції 

земельних ресурсів як засобу виробництва, визначену Д. Рікардо 

«винятковою перевагою» землі, що рештою сприймалося як недолік [232]. 

Так, у який би спосіб не розгорталися ринкові відносини, обсяги цього 

подарованого природою земельного ресурсу, на відміну від решти, у межах 

давно функціонуючої держави можна вважати відносно (а у цьому разі і 

абсолютно) константною й фіксованою величиною [19, с. 187; 25, с. 124]. 

Тож, згідно з поглядами А. Маршалла, «з громадського погляду земельні 

ресурси не знаходяться у рівних обставинах з рештою засобів виробництва, 
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які людина може нарощувати безкінечно» [175, с. 241]. Тож пропозиція 

просторових об’єктів для ведення господарської діяльності значно менш 

еластичніша, аніж пропозиція капітальних благ, адже за існування 

можливості порівняно інтенсивного їх використання в економічній системі 

загалом немає відповідних перспектив економічного зростання. Наголосимо, 

що така ситуація першочергово притаманна саме для сільськогосподарської 

галузі. 

Також земельні ресурси значно різняться за притаманними їм якісними 

властивостями, попри те, що обсяги якісніших земель є теж лімітованими. 

Винятковою ознакою земель сільськогосподарського призначення є їх 

родючість, що характеризується визначеними ґрунтовими фізико-хімічними 

ознаками та необхідним балансом поживних речовин. Окрім того, навіть 

однотипним ґрунтам є властивими певні відмінності, що зумовлює різні 

показники врожайності за рівних затрат праці й капіталу. 

Усе перелічене істотно переобтяжує розуміння внеску земельного 

ресурсу як засобу виробництва у формування кінцевого продукту та, звісно, 

частини доходу землевласника. Зауважимо, що за ринкових умов 

господарювання принцип приватного володіння на засоби виробництва, 

зважаючи на свою уніфікованість, розповсюджується і на земельні ресурси 

як доволі привабливий об’єкт для вкладення коштів не лише безпосередньо з 

боку землекористувачів, а й орендодавців. Землекористувач не може 

користуватися угіддями, за які не сплатив гроші (у вигляді орендної плати чи 

одноразової сплати у разі придбання). Тому земельний ресурс має свою 

вартість, адже є не лише неодмінною умовою ведення сільськогосподарської 

діяльності, а й природним, лімітованим та невідтворюваним засобом 

виробництва і до того ж перебуває у приватній власності. Тож природні 

властивості земельних ресурсів формують основу для виникнення рентних 

платежів, які є економічною формою реалізації прав власності на землю. 

Утім рентні доходи, на противагу доходам, отриманим завдяки 

використанню інших засобів виробництва, є доволі своєрідними, що 
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обумовлено переліченими визначальними характеристиками земельних угідь 

як економічного ресурсу, формує винятковий характер теорії рентоутворення 

[208, с. 218]. Тобто для необхідності розуміння рентних доходів як єдиної 

системи, а не як сукупності неочікуваних і непов’язаних явищ, слід з’ясувати 

теоретико-методологічну базу їх дослідження. 

Проведений аналіз альтернативних підходів до функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення дозволяє нам внести деякі 

уточнення щодо теоретико-методологічних засад цього явища: 

 ринок земель сільськогосподарського призначення земель 

сільськогосподарського призначення, як елемент обігу земельних ресурсів, 

формує інституціонально-господарську систему, в межах якої окрім обміну 

економічних благ здійснюється обмін щодо відчуження й привласнення 

права володіння земельною ділянкою в умовах сформованої ринкової 

кон’юнктури і інституціонального  середовища; 

 зважаючи на положення інституціонального підходу, ринок земель 

сільськогосподарського призначення є не лише сферою взаємодії попиту і 

пропозиції, а й механізмом збалансування зацікавлень усіх учасників ринку 

щодо ціноутворення, визначених договірних умов та шляхів відчуження 

земельних ділянок з урахуванням існуючих інституціональних обмежень; 

 система функціонування ринку сільськогосподарських земель 

досліджується з позиції суб’єктно-об’єктного підходу, структури угод і 

сегментів ринку за способом відчуження земельної власності, структури 

попиту та пропозиції; 

 ринок сільськогосподарських земель за своєю структурою 

відповідає ситуації моделі дихотомії ринку, так як складається з двох 

основних сегментів (ринку прав власності та прав користування) та 

передбачає різні механізми реалізації земельних відносин з відповідною 

структурою попиту та пропозиції; 

 в сучасній економіці найбільш поширеною моделлю ринку земель 

сільськогосподарського призначення  є ринок прав землекористування 
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(господарювання), який характеризується відчуженням тільки права на 

користування землею через оренду, емфітевзис тощо. 

 

2.2. Інституціональні засади еколого-економічного забезпечення 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення 

 

У сучасній економіці України проблема досягнення стабільності 

функціонування і розвитку ринку сільськогосподарських земель набуває 

особливої практичної значимості. У зв'язку з незавершеністю земельної 

реформи й відсутністю єдиної концепції перетворення земельних відносин, 

процес формування ринку сільськогосподарських земель у країні, порівняно 

з іншими ринками факторів виробництва, розпочався з деяким запізненням та 

виявився тривалим й суперечливим. Це пояснюється тим, що в умовах 

проведення земельної реформи та інституціональних перетворень АПК 

процедура формування ринку земель сільськогосподарського призначення не 

була забезпечена відповідними нормами, які зумовлюють специфікацію прав 

земельної власності. 

Розвиток ринкових відносин в економіці України потребує формування 

інституціональних засад функціонування ряду специфічних ринків, зокрема 

ринку сільськогосподарських земель. Суть питання полягає в тому, що на 

першому етапі трансформації вітчизняної економічної системи інститут 

приватної власності на землю не був повністю юридично закріплений. На 

наш погляд, інституціональне середовище ринку земель 

сільськогосподарського призначення складається з основоположних 

економічних, екологічних, нормативно-правових, технологічних норм і 

правил, які утворюють базис для трансакцій в сфері ринкового обігу земель 

та трансформації відносин земельної власності, а також обороту і розподілу 

земельних ресурсів. 

Базисом формування інституціонального середовища є інститут 

власності на землю та інструментарій економічної реалізації відносин 
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державної, комунальної та приватної власності. Інститут державної власності 

передбачає функціонування  трирівневої системи суб’єктів держави – 

державного, регіонального і місцевого. Своєю чергою відносини 

індивідуальної і колективної власності віддзеркалюють інститут приватної 

власності, основи якого були закладені на першому етапі земельної реформи. 

Вагомим поступом до формування повноцінного інституту земельної 

власності став прийнятий в 2012 р. Закон України «Про Державний 

земельний кадастр». Власники земельних часток (паїв) отримали можливість 

зафіксувати свої права в органах державної реєстрації. Однак нові 

інституціональні обмеження лімітували число учасників трансакцій щодо 

ринкового обігу земель та стали черговим бар’єром для виходу на ринок і 

перерозподілу земельних ресурсів. В результаті реалізований в Земельному 

кодексі України підхід щодо невтручання держави в здійснення 

громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх 

прав щодо володіння, користування і розпорядження землею сприяє прояву 

інституціональних пасток і формуванню спекулятивних мотивів попиту на 

земельну власність [108; 195; 255]. Отже, дискусії довкола Земельного 

кодексу України донині не вщухають через нерозв’язаність та спірність 

питань щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Саме тому 

багато науковців наполегливо обговорюють низку аспектів щодо природи та 

розміру рентних платежів, приватного землеволодіння, значення держави в 

системі управління земельними ресурсами сільськогосподарського 

призначення та земельним ринком, потреби у корегуванні здійснюваного 

реформування земельних відносин та чинного земельного законодавства [7; 

27; 29; 53; 86; 146; 161; 229; 349]. 

Загалом, ринкові трансформації земельних відносин повинні були 

сприяти формуванню умов для ефективного функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення, заснованого на закріпленні земельної 
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власності в руках активних і зацікавлених землекористувачів для 

продуктивного розвитку аграрного виробництва [15; 58]. 

Внаслідок ринкових перетворень в аграрному секторі економіки країни 

утворилося інституціональне середовище, яке сформувало відповідні умови 

для виникнення інституціональних пасток, ефекту блокування та збільшення 

трансакційних витрат [85; 204]. Інституціональне середовище 

функціонування земельного ринку визначається різними станами [148; 204; 

236]: 

 інституціональним розгалуженням, тобто існуванням системи 

задекларованих та неофіційних інституцій із переважаючим впливом 

останніх. Такий стан речей на ринку спричиняє виникнення певних 

розбіжностей у нормах обміну й реалізації права землеволодіння, сутності та 

шляхах їх виконання, а також формуванні відповідних однакових 

заохочувальних умов для всіх суб’єктів господарювання на цьому ринку; 

 інституціональним розбалансуванням та кризовим становищем, 

тобто існуванням певних розбіжностей у чинних правилах та інструментах їх 

підкріплення відповідними нормами, потрібними для ефективної роботи 

ринку в межах визначеного вектору розвитку. Виникнення часткового 

землеволодіння майже заблокувало функціонування ринкового 

інструментарію. За перебігу інституціональної кризи деякі економічні агенти 

намагалися трансформувати формальні інституції шляхом застосування 

неформальних, що призводить до збільшення витрат опортуністичної 

поведінки; 

 нестійкістю інституціонального середовища на макрорівні у ході 

ухвалення економічних рішень, яку можна визначати як невпинний процес 

коригування законодавчо встановлених норм у сфері земельних відносин із 

ознаками двоїстості, що відбувається шляхом послідовного застосування 

лімітів, інституціональних пасток і табу, які спричиняють ефект блокування; 
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 розбалансованістю умов гармонійності заохочень, тобто існуванням 

низки розмаїтих умов заохочувального характеру для формування попиту та 

реалізації права землеволодіння внаслідок недосконалого нормативно-

правового забезпечення, браку реальних конкурентних умов, викривлення 

інформаційних потоків та норм. 

В нашій країні чинне законодавче забезпечення у сфері земельних 

відносин набуло статусу певного інституціонального обмежувача в аспекті 

загальнодоступності операцій купівлі-продажу земельних угідь, водночас 

формування інституту приватного землеволодіння призвело до появи так 

званої інституціональної пастки, яка, своєю чергою, спричинила прояв 

ефекту блокування в межах створюваних ринкових відносин. Зазначене 

зумовлює виникнення локалізованих ринків прав землекористування та 

розвиту орендних відносин. Статусу об’єктів здійснюваних обмінних 

операцій у вигляді договорів оренди набули землі сільськогосподарського 

призначення. Тож об’єктом трансакцій має виступати землеволодіння, а 

способом їх здійснення – договір оренди чи інша угода щодо розпорядження 

земельною ділянкою. 

Внаслідок зміни структури землеволодіння та запроваджених 

інституціональних обмежень, які не дають змоги землевласникові на власний 

розсуд розпоряджатися своєю ділянкою, утворилася витратна система обігу 

земель із тривалим часовим інтервалом в укладанні договорів. Чинні 

інституціональні умови означили характерні особливості функціонування 

ринкового механізму, де земля виступає засобом виробництва. За таких 

обставин державні позиції мають стати доволі ствердними, адже захист права 

володіння та можливість його передачі справляють істотний вплив на 

ефективність землекористування і відтворення угідь. 

Питання формальних та неформальних інституцій в договірних 

відносинах купівлі-продажу, укладання орендних угод інших трансакцій є 

найвагомішими аспектами згідно із положеннями нового інституціоналізму, 
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що з’ясовують проблеми функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Згідно із науковими напрацюваннями, 

проблема агентських відносин висвітлюється передусім у аспекті 

дослідження ринків праці, системи кредитування та страхової діяльності [88; 

236; 255]. Так само вагомими є ці положення і для ринку земель 

сільськогосподарського призначення в роз’яснювальному аспекті, зокрема 

щодо деяких переваг невеликих сільськогосподарських підприємств перед 

великими. Передусім перевагою є значно менші обсяги витрат на 

контрольно-управлінські функції завдяки використанню у процесі 

господарювання лише родинної праці. Водночас проблемним аспектом для 

дрібних сільгосппідприємств є складнощі у наданні кредитів, що ускладнює 

використання існуючих переваг у процесі придбання земельних угідь. Тож 

передача земельних угідь від землевласників до дрібних 

сільськогосподарських товаровиробників відбувається доволі мляво [90]. 

Поряд з цим, передача угідь протилежним чином здебільшого 

спостерігається впродовж нестабільних економічних етапів через недоліки у 

системі старування невеликих сільгосппідприємств. 

Положення нового інституціоналізму надають змогу аргументувати 

обрання виду орендних платежів (натуральна форма у вигляді частини 

отриманих врожаїв або фінансова у вигляді встановленого розміру орендної 

плати) у ході підписання угоди. Згідно із положеннями теорії відносин, 

речова (натуральна) форма орендних земельних платежів менш ефективна, 

аніж фінансова, оскільки орендар розпоряджається тільки частиною, 

отриманої внаслідок своєї діяльності, кінцевої продукції, тим самим 

зменшуючи власне зацікавлення до ведення господарської діяльності, за 

умови, що орендодавець не зважає на трудові затрати орендаря. Здебільшого 

таке тлумачення ґрунтуються на наявності трансакційних витрат. 

Концепція трансакційних витрат вперше була розроблена в середині 

20-го століття в працях Р. Коуза та К. Ерроу, які зосередили увагу на новій 
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сфері економічної теорії – трансакціях. При цьому сутністно-змістовне 

наповнення поняття «трансакційні витрати» кожним автором розглядається з 

різних позицій. Р. Коуза визначає це поняття як «витрати на збір і обробку 

інформації, проведення переговорів і прийняття рішень, витрати контролю і 

юридичного захисту виконання контракту» [387]. У трактуванні К. Ерроу 

трансакційні витрати визначаються як «витрати на експлуатацію економічної 

системи», порівнюючи дію цих витрат в економіці з дією тертя у фізиці [398]. 

Д. Норт вважає, що трансакційні витрати налічують витрати оцінки корисних 

властивостей об’єкта обміну та витрати забезпечення прав і примусу до їх 

дотримання. Ці витрати є однією з умов ефективного функціонування 

соціальних, політичних і економічних інститутів [190]. 

Як вже зазначалося, існування формальних і неформальних інститутів 

відіграє важливу роль в системі еколого-економічного забезпечення ринку 

земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні земельна реформа, 

розвиток різноманітних форм прав землевласності та земельне право – це три 

основні елементи, в межах яких діють формальні інститути, які впливають на 

ринок сільськогосподарських земель. Саме тому, методологія забезпечення 

ринку земель сільськогосподарського призначення, що базується на 

постулатах інституціональної теорії, використовується для виявлення причин 

неефективного функціонування інституту права власності на землю. 

В процесі дослідження земельних реформ акцентують увагу на 

врахуванні політичної ситуації, менталітету населення країни, беручи до 

уваги різні підходи трансформації земельних відносин при формуванні 

програм земельної реформи [5; 58; 132; 172]. Інститути земельного права, 

характеризується індивідуальним підходом до формування нормативно-

правового базису реалізації права власності на землю сільськогосподарського 

призначення залежно від низки особливостей країни чи регіону. Наприклад, 

можливо виділити певні обмеження розмірів земельних ділянок з метою 
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запобігання її надмірної парцеляції (концентрації), особливості реєстрації 

речових прав на землю тощо. 

Неформальні інституції, які справляють вплив на земельний ринок, 

налічують усталені у визначеному суспільстві звичаї, норми, культурну 

спадщину, моральні принципи тощо. Відомо, що у ряді держав 

землеволодіння є основою влади. Водночас в аспекті неформальних 

інституцій, зокрема культурних надбань та моральності, виступає рівень 

довіри громадян. У контексті всього означеного зауважимо, що будь-який 

досвід співробітництва чи підписання угоди (незалежно від його вектору 

впливу) якраз і генерує відповідний рівень довіри громадськості до подібного 

роду аспектів, що, своєю чергою, згодом впливає на подальше формування 

земельних відносин. 

Тож усе зазначене прямо впливає на формування та ефективність 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. Проте, 

слід так само зважати і на сформовану ринкову кон’юнктуру, індивідуальні 

особливості агентів, схеми їх взаємовідносин та існуюче становище 

оточуючого середовища в межах якого функціонує ринок. Ці аспекти є вкрай 

злободенними щодо формування саме ринку земель сільськогосподарського 

призначення завдяки притаманним йому особливостям, зокрема тим, які 

стосуються обмеженості земельних ресурсів, що впливає на межі 

функціонування ринкових відносин та кількість відповідних ринкових 

агентів. 

У випадку, коли разом із невизначеністю агентські взаємовідносини 

набувають вигляду нескінченості, тоді найдоцільнішим стає імпліцитний 

контракт. Це довгострокова взаємокорисна угода, де неформальні норми є 

превалюючи відносно формальних. Зазвичай реалізація такої угоди 

забезпечується обопільністю інтересів сторін, проте в якості оборонного 

інструменту можуть застосовуватися дві варіації: самооборона та оборона 

шляхом використання відповідних інституцій. 
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У контексті дослідження питань щодо учасників ринкових відносин 

виникає й питання щодо управління ним, тобто хто формує відповідні 

правила гри та контролює їх виконання. Із вирішенням цих питань могли б 

впоратися відповідні створені ринкові органи, до функцій яких віднесено 

права прийняття управлінських рішень. Водночас це питання може 

перебувати у юрисдикції законодавчої гілки влади. Також, у разі формування 

відокремленого ринкового органу управління та контролю, його члени 

можуть працювати у вигляді загального керівництва, яке встановлюватиме, 

прийматиме та реалізовуватиме низку відповідних норм і правил. 

Такий спосіб реалізації управлінської діяльності притаманний 

переважно невеликим ринкам, у межах яких агенти добре знайомі між собою, 

адже нерідко співпрацюють у відповідному соціально-економічному 

середовищі. Такі утворення можуть «формувати і засвідчувати свої 

внутрішні правила щодо обрання відповідних функцій у процесі повторних 

операцій з метою регулювання ймовірної морально загрозливої поведінки 

членів суспільства». 

Сукупність норм та правил інституціонального середовища формують 

структуру ринку земель сільськогосподарського призначення. Під ринковою 

структурою розуміється також система еколого-економічного забезпечення 

суб’єктів ринку, тому що саме їх взаємовідносини, лежать в основі ринкового 

обігу. 

Система еколого-економічного забезпечення не є єдиним чинником, 

який необхідно враховувати при поясненні процесів ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення, тому її потрібно розглядати у взаємодії 

з іншими чинниками. Об’єднавши ідею ринку як організації з іншими 

чинниками вибору трансакцій на ринку земель сільськогосподарського 

призначення є можливість сформувати інституціональну модель вибору 

форм відносин в даній сфері, яка дозволить краще зрозуміти процес 

функціонування цього ринку (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Інституціональна модель вибору форми трансакцій на ринку 

земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано автором на основі [18; 99; 156; 357]. 

 

Вказана модель передбачає процес формування та функціонування 

ринку земель сільськогосподарського призначення під впливом трьох груп 

взаємопов’язаних чинників. Особливості взаємодії цих чинників 

характеризують вибір форми трансакцій на ринку земель. Перша група 

чинників включає зовнішнє середовище, в якому функціонує ринок, та 

складається з формальних і неформальних інститутів, які свою чергою 

формують інфраструктуру ринку, що забезпечують ринковий обіг 

сільськогосподарських земель (фінансово-кредитну сферу, нотаріальні 

інститути, органи юстиції, земельні біржі, страхові компанії, консалтингові 
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та ріелторські підприємства тощо). Ці чинники встановлюють загальні 

стандарти для господарської діяльності, забезпечуючи обмеження і стимули 

для всіх елементів ринкового обігу. До другої групи чинників відносять 

екологічні характеристики земельної ділянки (екологічна стабільність, якісні 

показники ґрунту, наявність особливо цінних земель тощо). Третя група – 

безпосередньо суб’єкти ринкових угод, пов’язаних між собою мережею 

явних і неявних ринкових відносин. 

Інституціональна модель еколого-економічного забезпечення ринку 

земель сільськогосподарського призначення дозволяє краще уявити основи 

ринкової діяльності, що передбачають аспекти економічних відносин між 

суб’єктами ринку та екологічні особливості землекористування. 

Запровадження на практиці основних ідей запропонованої моделі дають 

змогу вирішити низку проблем формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в площині 

неформальних інститутів. 

Таким чином, до основних елементів інституційного механізму 

функціонування ринку сільськогосподарських земель варто віднести: 

способи реалізації земельної власності, принципи дотримання правил обміну, 

забезпечення симетричності інформації та умов погодження економічних 

інтересів суб’єктів ринку і екологічних інтересів суспільства, оскільки в 

сучасній економіці країни подальша інституціоналізація ринку на основі 

внесення змін до земельного законодавства, які сприяють обмеженню 

переведення сільськогосподарських земель в інші категорії та розвитку 

інституту земельного контролю є одним із основних напрямів розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Суттєві інституційні недоліки в сфері регулювання земельних відносин 

[36] нині зумовлюють необхідність здійснення урядом заходів по 

безпосередньому інфраструктурному забезпеченню функціонування ринку 

сільськогосподарських земель, що також передбачає вдосконалення правових 

механізмів зміни права власності на землю, подолання бюрократичної 
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протидії, підвищення ефективності аграрного виробництва тощо. 

Актуальність дослідження інфраструктури ринку землі зумовлена 

безпрецедентними масштабами його становлення та розвитку у вітчизняній 

економіці: з’явилися нові елементи інфраструктури, існуючі інститути 

наповнилися новим змістом. У центрі державної політики на цьому етапі має 

стояти комплекс заходів, спрямованих на формування дієвої інфраструктури 

ринку сільськогосподарських земель, створення умов для його оптимального 

функціонування, що сприяє вільному руху землі й не суперечить 

національним інтересам. 

За умов ринкових трансформацій, які реалізовувались в Україні, 

відбулося розпаювання земель на ділянки зі статусом приватної власності, 

тобто у власність новостворених недержавних сільськогосподарських 

підприємств безоплатно передано 28,3 млн га сільгоспугідь, а 678,2 тис. 

жителів села стали власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай). Ухвалення Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року Земельного 

кодексу України створило базис інституціональних передумов для 

ефективного становлення та розвитку аграрного підприємництва. До 

існуючих форм власності на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення внесено зміни, що привели до створення таких суб’єктів права 

власності на землю: 

а) громадяни та юридичні особи – на землі приватної власності; 

б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або 

через органи місцевого самоврядування, – на землі комунальної власності; 

в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної 

влади, – на землі державної власності [108]. 

При проведенні земельної реформи в аграрній сфері головною метою 

було забезпечення ефективного використання земель сільськогосподарського 

призначення, трудових і фінансових ресурсів села через створення 

відповідних умов для злагодженого розвитку різних форм власності та 

господарювання на землі. Для цього було вирішено передати землі в 
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приватну і колективну власність та в користування підприємствам, 

установам, організаціям і громадянам, що забезпечувалось перерозподілом за 

цільовим призначенням. 

Нині в Україні немає ефективного механізму розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення, що призвело до утворення численних 

обмежень обігу зазначених земель. Внаслідок чого цивільно-правові земельні 

угоди є непрозорими і відбуваються неконтрольовано, що веде до  

економічних втрат з боку учасників, держави та місцевого самоврядування. 

Наразі, не дивлячись на існування мораторію, який справедливо визнають 

неефективним функціонально, існує можливість відчуження земель 

сільськогосподарського призначення. В публікаціях юристів та інших 

фахівців неодноразово висвітлювалися схеми, за якими можна «обійти» 

мораторій цілком легально [130; 193; 318]. Однак існуючу ситуацію не 

можна назвати розвинутим земельним ринком. Тому питання формування 

ефективного ринку сільськогосподарських земель і його інституційної 

структури стоїть досить гостро і потребує невідкладних та рішучих дій з боку 

держави, що має стати логічним завершенням соціально-економічної 

еволюції, в якій історично розвиваються форми землеволодіння та 

землекористування. Тобто для досягнення розвинутого ринку землі не 

вистачає балансу між земельним законодавством та іншими інститутами 

земельного обігу. Розвиток земельного законодавства потребує адекватного 

рівня розвитку інфраструктури для забезпечення функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення. Зараз земельні операції 

забезпечують кадастрові та майнові служби, органи юстиції, а також 

державні та приватні землевпорядні організації, установи та експерти з 

оцінювання землі й нерухомості, бюро технічної інвентаризації, суди, різні 

страхові та кредитні установи. Функціонування всіх цих організацій часто 

невпорядковані і неузгоджені через погану координацію їх роботи та 

недостатнє інфраструктурне забезпечення. 
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Мартин А.Г. трактує поняття «ринкова інфраструктура», як 

інституціолізовану трансакцію, що випливає з товарно-грошової природи 

ринкової економіки; адже існують потоки товарів, ресурсів і грошових 

коштів, які постійно рухаються через посередництво безперервно 

здійснюваних угод (трансакцій). У свою чергу, трансакції укладаються і 

виконуються за допомогою цілої низки інститутів, проте можуть 

здійснюватися і автономно, неінституціоналізовано, без участі 

інфраструктурних елементів за певних умов [169, с. 110]. Безпосередньо 

інфраструктуру ринку землі він розглядає як сукупність елементів, що 

забезпечують безперебійне багаторівневе функціонування суб'єктів 

земельних відносин і регулюючих рух відповідних товарно-грошових потоків 

[169]. На нашу думку інфраструктура ринку сільськогосподарських земель – 

це, перш за все, система посередництва, покликана забезпечити 

взаємозв’язок між елементами земельного ринку і зовнішнім середовищем 

ринкової економіки за рахунок створення умов, за яких це середовище 

виступаючи як сукупність інститутів, механізмів та форм організацій, які 

обслуговують ринок землі, забезпечать підвищення ефективності його 

функціонування. 

Попри те, що інфраструктурне забезпечення виступає складовою 

впорядкованої економічної системи, воно водночас справляє певний 

регулюючий вплив на ринкові правовідносини, без формування яких 

учасники ринку не матимуть змоги співпрацювати, проте заразом це 

інфраструктурне забезпечення спроможне досить суттєво впливати на 

перерозподільний процес у сфері ринкових земельних відносин. У даному 

аспекті ця функціональна приналежність є діяльною, що вкрай відчутно в 

економічних системах перехідного типу. Водночас, згідно своєї природної 

сутності, існує функціональна спрямованість оберненого впливу, що 

дозволяє виявляти певні ймовірні проблемні аспекти щодо використання 

земельних угідь чи їх перерозподілу. 
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Інфраструктурне забезпечення земельного ринку містить багато 

взаємопов’язаних та взаємозумовлених складових, які мають вагоме 

значення для економічного зростання агарного сектора країни. Галузева 

наповнюваність інфраструктурного забезпечення визначається деякою 

еластичністю та перебуває в залежності від ступеня територіальних утворень 

і характерологічних властивостей. 

Головним завданням інфраструктури є обслуговування учасників 

ринку земель сільськогосподарського призначення через забезпечення 

ефективного його функціонування за рахунок злагодженої взаємодії суб’єктів 

ринкової інфраструктури. Серед  суб’єктів інфраструктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення варто виділити [47; 126]: 

– органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; 

– брокери, які надають послугу продавцям і покупцям при здійсненні 

операцій із земельними ділянками; 

– нотаріальні інститути та органи юстиції; 

– девелопери, що займаються створенням і розвитком об'єктів 

нерухомості; 

– іпотечні банки, земельні біржі, страхові компанії та інші фінансово-

кредитні установи; 

– земельні суди, консалтингові та ріелторські підприємства й 

організації; 

– суб’єкти оцінювальної діяльності, які проводять експертне грошове 

оцінювання земельних ділянок для власників, інвесторів, продавців, 

покупців; 

– навчальні заклади, які готують спеціалістів з питань 

землевпорядкування, земельного кадастру та оцінки земель; 

– інші суб’єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку 

земель, визначені законом. 

Інституції інфраструктурного забезпечення, які діють на ринку земель 

сільськогосподарського призначення передбачають реалізацію 
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посередницьких послуг, здійснення довірчих операцій, інституціоналізацію 

права землеволодіння та землекористування, функціонування страхової 

системи тощо. Інфраструктурне забезпечення необхідне в процесі реалізації 

макроекономічного регулювання, оскільки це допомагає державі у втіленні 

антимонопольної політики, проведенні заходів із збалансованого 

використання земель та попередженню циклічних ринкових коливань [169]. 

При детальному розгляді ролі окремих суб’єктів інфраструктури ринку 

земель сільськогосподарського призначення варто зосередити увагу на 

діяльності земельних (іпотечних) банків та органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

На нашу думку, провідну роль на ринку земель сільськогосподарського 

призначення мають відігравати земельні банки, що забезпечуватимуть 

довгострокове кредитування під заставу землі. Це буде за умови 

неможливості залишення у власності землі, права на яку переходять до них у 

випадку неповернення кредиту. 

На думку О. Кашенко, варто розподілити функції між земельною 

біржею, яка буде спеціалізуватися торговельному посередництві в обмінних 

земельних операціях, та земельним банком для забезпечення кредитними 

ресурсами під заставу землі [126]. З огляду на нинішнє економічне 

становище, на нашу думку, створення земельних бірж ускладнено нестачею 

коштів із державного бюджету та довгим періодом становлення. Натомість 

ріелторські фірми, що функціонують по всій Україні, спроможні найближчим 

часом виконувати вищезгадані функції. 

З повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

варто виділити [152]: 

– розроблення і забезпечення виконання державної програми 

приватизації земель державної власності та розвитку ринку 

сільськогосподарських земель; 

– розроблення і затвердження в межах своїх повноважень 

нормативно-правових актів з питань організації та регулювання ринку 
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сільськогосподарських земель; 

– прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної 

(комунальної) власності; 

– організація здійснення державного контролю за дотриманням 

законодавства у сфері обігу сільськогосподарських земель; 

– координація діяльності державних органів земельних ресурсів з 

питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку 

сільськогосподарських земель; 

– інформування населення про заходи, передбачені програмами 

приватизації земель державної власності та ціноутворення на ринку 

сільськогосподарських земель. 

Брак сформованої оперативно діючої системи сільськогосподарського 

кредитування призводить до зростання актуальності розвитку іпотечних 

відносин, плідне забезпечення яких дасть змогу збільшити ефективність 

агарної сфери економіки. Магістрального значення іпотека набуває завдяки 

розвитку сучасних технологій, який вимагає істотного зростання обсягу 

витрат при придбанні необхідного техніко-технологічного оснащення, 

реалізації заходів із землевпорядкування і землеохорони тощо [122]. 

Використання земельних угідь в якості предмета іпотеки істотно збільшує 

можливість кредитування, зумовлює збільшення розміру отримуваного 

кредиту та зменшенню розміру відсотка кредитування. Виняткова 

принадність іпотеки земель визначається її спроможністю забезпечити, у разі 

необхідності, примусове стягнення. Зазначене можна пояснити, передусім, 

винятковістю земельного ресурсу, що виступає в якості товару, який ніяк не 

затаїти, важко понівечити і йому притаманна майже незмінна вартість. Певна 

річ, що ринкових коливань повністю позбутися неможливо, однак існуючі 

відхилення, зазвичай, незначні [201]. 

Ще одним важливим елементом інфраструктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення є земельні аукціони. Згідно з вимогами 

діючої нормативно-правової бази, право власності на угіддя, що перебувають 
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у володінні держави або у комунальному володінні, реалізовуватися чи 

орендуватися третіми особами на загальних засадах не повинні (лише за 

умови продажів з торгів). 

З-поміж позитивних сторін земельних аукціонів варто виокремити: це є 

прозорий спосіб передачі права землеволодіння ОТГ, що істотно скорочує 

ймовірність корупційних операцій; згідно встановлених вимог виставлена на 

торги ділянка уже має відповідну документацію із землеустрою, що сприяє 

швидкості набуття права власності та організаційній упорядкованості; 

земельні аукціони забезпечують формування ефективної системи ринкового 

ціноутворення та надають змогу залучити істотні бюджетні надходження. 

Відповідно до положень статті 137 Земельного кодексу України [108] 

«земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом». Тобто, 

парламентові слід було прийняти відповідний закон чи підзаконний акт, 

згідно якого мало би бути прописана процедура проведення земельних 

аукціонів, проте нині він так і не схвалений. Згідно Цивільного кодексу 

України [346] та Закону України «Про іпотеку» (ст. 43–48) [216], встановлено 

відповідні положення щодо проведення таких торгів, однак вони визначають 

тільки узагальнені норми та не розкривають системної черговості їх 

реалізації. 

Інфраструктурне забезпечення функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення (рис. 2.2) має передбачати структурну 

модель, яка забезпечуватиме стабільність і незмінність правил поведінки 

суб’єктів господарювання, проте, ми вважаємо, що така модель дає лише 

загальне уявлення про структуру земельного ринку в сільському 

господарстві. Зокрема, до сфери діяльності земельного ринку можуть 

залучатися функціональні підсистеми таких державних органів виконавчої 

влади, як Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Міністерства екології та природних ресурсів України тощо, а також органи 

місцевого самоврядування, громадські об’єднання та інші інституції. 
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Рис. 2.2. Інфраструктурне забезпечення функціонування ринку 

сільськогосподарських земель 

Джерело: сформовано автором. 

 

Отже, інфраструктура є важливим елементом, який забезпечує 

формування ринку сільськогосподарських земель. Передбачається створення 

інфраструктури у складі земельних банків, бірж, земельних судів, страхових 
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компаній, юридичних фірм, агентств оцінювачів земельної власності, 

об’єднань фермерів, рекламних агентств тощо, які надаватимуть 

консультативні, інформаційні та посередницькі послуги всім учасникам. 

Крім того, ефективне функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення потребує дотримання низки принципів, 

які мають бути основою, центральною ідеєю та фундаментом ринкової 

земельної системи [321]. Серед головних принципів формування та 

стабільного функціонування такого ринку мають бути: державне 

регулювання та контроль; саморегулювання власності; самофінансування; 

свобода діяльності суб’єктів господарювання; економічна та правова 

відповідальність за результати господарювання; конкуренція. 

На сьогодні, розвиток вітчизняної інфраструктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення стримується низкою еколого-

економічних особливостей, як-от: 

 незначний рівень попиту на сільськогосподарські угіддя; 

 обсяги та масштаби сільськогосподарських підприємств 

сформувалися давно й подекуди не зовсім задовольняють потреби сучасних 

аграріїв; 

 попит та обіг земель сільськогосподарського призначення різняться 

за регіональною приналежністю та у розрізі типів господарств; 

 брак інформаційного забезпечення щодо ринку земель 

сільськогосподарського призначення та щодо описових і характерологічних 

особливостей земельних угідь; 

 відсутність кваліфікованих знань щодо укладання відповідних 

земельних договорів, що спричиняє значні складнощі у цьому аспекті; 

 у зв’язку з відсутністю сформованих ринкових цін на землі 

сільськогосподарського призначення до нині використовують їх квазіринкові 

варіанти, зокрема: дані кадастрового оцінювання земель, нормативна 

грошова оцінка чи ті, які можна лише умовно назвати «ринковими», проте й 
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такі штучно встановлювані ціни та вимоги щодо їх визначення відсутні у 

вільному доступі; 

 дорожнеча оформлення і труднощі здійснення угод. 

Таким чином, нині існує гостра необхідність формування 

інституціональної структури ринку сільськогосподарських земель, адже 

недосконалість законодавчого забезпечення регулювання ринку та наявність 

напівтіньових схем можуть призвести до негативних соціально-економічних 

наслідків. Провідну роль у цьому питанні відіграє гнучке та ефективне 

інфраструктурне забезпечення, побудоване із врахування специфіки товару 

(земельні ділянки), особливо на етапі становлення ринку. Специфіка 

земельних ділянок проявляється в неможливості фізичного переміщення. 

Тобто завданням інфраструктурного забезпечення ринку 

сільськогосподарських земель є гармонізація взаємодії між продавцями і 

покупцями при переміщенні фінансово-грошових та інформаційних потоків, 

пов’язаних зі здійсненням операцій із землею. 

 

2.3. Методичні засади організації та проведення моніторингу ринку 

земель сільськогосподарського призначення 

 

Для формування ефективного механізму регулювання вітчизняної 

системи ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення слід не 

лише сформувати єдину системну операційну базу, де відображатимуться всі 

здійснювані земельні операції, а й забезпечити полегшення процесу щодо 

переукладання земельних угод у ході здійснення загального національного 

моніторингу у розрізі дотримання встановлених договірних положень між 

усіма учасниками ринку. За умови, коли нормативно-правове забезпечення у 

сфері земельних відносин не буде удосконалюватися, то уже впродовж 

доволі нетривалих періодів у суспільстві розпочнуться незворотні процеси, 

які викликані відсутністю обмежень щодо зосередженості земельних ділянок 

у одного землевласника чи землекористувача; повсемісним переведенням 
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земель сільськогосподарського призначення в інші категорії; масовим 

скуповуванням сільськогосподарських земель крупними фінансовими 

установами, перекупниками, іноземцями тощо; відсутністю ефективної 

управлінської системи у сфері земельних відносин. 

Разом з тим, структурне наповнення механізму регулювання земельних 

відносин в сільському господарстві загалом спрямовується в руслі 

відповідних положень, визначених державною земельною політикою, 

водночас він вимагає деяких поліпшень певних його інструментів, адже 

ефективні земельні взаємини якраз і створюють той базис, який необхідний 

для збалансованого землекористування, агарного виробництва та сталого 

розвитку сільських територій. Тож, наразі вимагає упорядкування те 

інформаційне наповнення, яке передбачає наявність даних щодо кількісних, 

якісних та цінових показників, притаманних відповідним землям 

сільськогосподарського призначення, адже управління ними на основі 

інформаційних даних, які не відповідають дійсності спричиняє ухвалення 

хибних рішень, призводить до певної сумбурності і безсистемності у 

структурі реалізації відповідних заходів, зумовлює зниження ефективності 

системи агровиробництва в цілому. 

В якості інструментарію комплексного аналізу ринків земель 

сільськогосподарського призначення застосовується моніторинг. Моніторинг 

як інформаційно-аналітична система спостереження за динамікою ринку 

земель сільськогосподарського призначення включає в себе систематичний 

збір даних стосовно функціонування ринку землі, виявлення чинників його 

розвитку та розробку системи забезпечення його стабільності. За допомогою 

моніторингу можливо вирішити низку сучасних завдань, суть яких полягає у 

виявленні особливостей функціонування ринку землі; дослідженні 

структурних трансформацій та створення сегментів ринку земель 

сільськогосподарського призначення в регіонах; визначенні основних 

чинників розвитку даного ринку; визначенні перспективних напрямів 

забезпечення стабільності ринку земель [169]. 
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В процесі створення інструментів для ефективного проведення 

моніторингу необхідно враховувати наступні організаційні принципи:  

 відповідність між об’єктом спостереження та системою 

моніторингу; 

 врахування інтегральної характеристики механізму функціонування 

ринку землі в процесі організації моніторингу; 

 забезпечення комплексності спостереження за об’єктом; 

 урахування детермінованості, класифікаційних ознак, рівня 

значущості та репрезентативності основних показників функціонування 

ринку землі в процесі збору статистичних даних та експертних оцінок, які 

дають змогу оцінити стан ринку землі та визначити перспективні напрямки 

його розвитку [331]. 

Статистичні дані, результати спостережень, соціологічних та 

маркетингових досліджень формують інформаційну базу моніторингу 

функціонування локальних ринків земель сільськогосподарського 

призначення. Окрім цього, в організацію здійснення моніторингу необхідно 

включати також і емпіричні дослідження, результатом проведення яких є 

накопичення більш повної та точної інформації про стан, структуру і 

напрями розвитку локальних ринків земель сільськогосподарського 

призначення. 

В першу чергу методика організації та проведення моніторингу ринку 

земель сільськогосподарського призначення включає розробку форми-анкети 

експерта, обґрунтування вибіркової сукупності зон дослідження, організацію 

збору та обробку первинних даних. При цьому методика проведення 

моніторингу передбачає застосування методів багатофакторного аналізу, 

експертних оцінок, кореляційно-регресійного аналізу тощо. Зокрема, варто 

відмітити, що на сьогодні в Україні вже діє механізм, що розкриває певні 

елементи моніторингу ринку земель в рамках проекту «Підтримка реформ у 

сільському господарстві та земельних відносинах в Україні», за сприяння 

Світового банку та у співпраці з Міністерством аграрної політики та 
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продовольства України, Державною службою України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Міністерством юстиції України, Державною 

службою статистики України, Державною судовою адміністрацією України, 

Державною фіскальною службою України та Державним агентством водних 

ресурсів України. Цей механізм передбачає моніторинг ключових параметрів 

земельних ресурсів (кількість ділянок, їх межі, повнота даних в реєстрах, 

кількість трансакцій, надходження від земельного податку, приватизація і 

судові тяжби за землю – загалом понад 140 параметрів). Результатом 

моніторингу є підготовка статистичного щорічника «Моніторинг земельних 

відносин в Україні» – довідника, який містить інформацію за всіма 

ключовими показниками щодо стану земельних відносин в Україні, які 

акумулюються центральними органами влади та їх структурними 

підрозділами. Нормативно-правовою основою збору статистичної інформації 

є Постанова КМУ № 639 від 23 серпня 2017 р. «Про реалізацію пілотного 

проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою регламентовано 

порядок проведення моніторингу земельних відносин [183]. 

Ключовими концептуальними положеннями моніторингу земель є 

мінімізація загроз, викликаних протизаконно набутим правом 

землекористування чи землеволодіння особами, що не мають жодних 

законних підстав для цього; мінімізація імовірних ухилень від сплати 

податків; а також існування єдиного інформаційного банку, що сприяє роботі 

відповідних контролюючих та регулюючих органів в аспекті наявності, 

відкритості та прозорості всіх необхідних їм даних. Що зумовлює правовий 

захист землевласників, землекористувачів та держави в цілому. 

У процесі проведення Моніторингу було виявлено основні проблеми, 

від розв’язання яких залежить повноцінне його запровадження. Передусім, це 

несвоєчасне надання інформації, її подача в неуніфікованій формі, 

дублювання інформації, помилки у форматі подачі даних. Також відзначено 

випадки, коли важливі для прийняття політичних рішень дані не фіксуються 
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та/або не надаються у форматі регулярних звітів. Автоматизація процесу 

Моніторингу дозволить подолати більшість цих проблем надалі [183, с. 4]. 

Досвід впровадження збору даних для другої хвилі Моніторингу 

земельних відносин засвідчує необхідність таких наступних кроків: 

1) розробка нормативно-правових актів, які б надавали визначення 

Моніторингу земельних відносин та визначали порядок його проведення; 

2) впровадження автоматизованих систем звітності, забезпечення розміщення 

результатів у відкритому доступі та їх регулярне оновлення; 3) проведення 

інформаційно-просвітницької роботи із використанням даних Моніторингу, 

яка б зменшила можливості для маніпуляцій щодо стану земельних відносин 

в Україні та надавала інструменти для прийняття рішень у цій сфері на 

підставі фактичних даних [183, с. 4–5]. 

Загалом, запровадження інструменту моніторингу ринку земель 

сільськогосподарського призначення на національному, регіональному та 

локальному рівнях дозволить виявити характерні особливості 

функціонування різнотипних форм ринкового обігу земель (кон’юнктура, 

темпи обігу земель, стабільність цін) і обґрунтувати чинники, що стримують 

його розвиток. 

На нашу думку, необхідним є запровадження заходів щодо отримання 

більш повного і точного уявлення про стан, структуру і тенденції розвитку 

ринку земель в локальних умовах. Для цього необхідно розширити експертне 

коло, зокрема серед органів влади в об’єднаних територіальних громадах, 

великих сільгоспвиробників, фермерів і власників земельних ділянок, 

фахівців районних держадміністрацій тощо. Предметом експертного 

опитування мають стати існуючі відносини щодо трансформації права 

власності (користування) на землю, зокрема купівлі-продажу, оренди, 

спадщини, іпотеки тощо. 

Важливо розширити зміст форми-анкети в аспекті виділення таких 

ключових питань: формування структури ринку, вибір форми власності і 

можливості реалізації прав на земельну власність; визначення характеру, 
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умов функціонування ринку і трансакцій з ринкового обігу земель; 

структуризація детермінантів, що визначають розвиток ринку земель на 

локальному рівні; способи активізації ринку прав господарювання, який 

функціонує на основі оренди земель у власників земельних паїв; 

інформаційне забезпечення ринку земель сільськогосподарського 

призначення; виявлення причин зростання трансакційних витрат, характеру 

переваг учасників ринку у виборі форм користування земельною власністю. 

Визначено, що у зв’язку з коливанням цін на землю цей вид товару має 

істотне значення навіть в умовах певної територіальної одиниці, тобто 

залежить від кон’юнктури ринку. Така амплітуда зміни ціни залежить від 

того, що до кінця не сформований механізм земельного ринку та на 

визначення ціни в цьому випадку впливає багато випадкових чинників. Під 

кон’юнктурою земельного ринку ми розуміємо сукупність чинників та умов, 

що визначають не тільки розвиток економіки в цілому, але й, зокрема, сфери 

земельних відносин. Стан кон’юнктури ринку земель сільськогосподарського 

призначення запропоновано оцінювати за допомогою трьох груп показників, 

залежно від сфери діяльності ринку: пропозиція оренди, конкурентне 

середовище та безпосередньо оренда. 

Перед дослідженням кон’юнктури земельного ринку слід вирішити такі 

завдання [294]: виявити безпосередніх учасників земельного ринку в особі 

населення, підприємств і організацій з їхньої загальної кількості; 

проаналізувати основні чинники, що впливають на фінансово-економічні 

показники діяльності галузей сільського господарства; визначити 

територіальні межі впливу регіонального (локального) земельного ринку; 

оцінити рівень розвитку інфраструктури та інформаційного забезпечення на 

ринку землі; вивчити форми і методи державного регулювання регіональних 

(локальних) ринків. 

Методологічну основу дослідження кон’юнктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення, на нашу думку, мають становити 

принципи системного та динамічного підходів, науково-технічного прогресу 
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і структурних зрушень. Чим більше продавців і покупців на ринку землі, тим 

справедливішою буде ціна на неї і тим більше можливостей існуватиме для 

досягнення найкращих бізнесових результатів. Контроль за цінами та 

втручання в систему ціноутворення лише знизять економічні стимули в 

продавців і покупців, блокуватимуть ефективне функціонування ринку [48]. 

Застосування системного підходу має на меті дослідження будь-яких, 

сформованих на ринку обставин, в якості аналізованого об’єкта. Збирання та 

систематизація вихідних даних є найвагомішим етапом у дослідженні 

ринкової кон’юнктури. Проте, нажаль, нині немає єдиної узагальненої 

інформаційної бази щодо ринкової кон’юнктури, де було б відображено усі 

дані, необхідні в процесі дослідження ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Така ситуація призводить до черпання відповідних розрізнених 

даних з багатьох джерел. Тож, у процесі дослідження кон'юнктурного 

наповнення ринку земель сільськогосподарського призначення слід висувати 

задачу не лише щодо оцінювання реальної ситуації на цьому ринку чи 

відповідних передумов, а й щодо визначення можливих тенденцій його 

розвитку. Адже прогнозування ринкової кон’юнктури відображає 

обґрунтоване, з наукової точки зору, окреслення можливих шляхів розвитку 

ситуації на ринку, зокрема щодо співвідношення попиту і пропозиції, 

динаміки ціноутворення тощо. Водночас варто зауважити, що таке 

прогнозування має реалізовуватися згідно конкретно визначеної методики 

дослідження на базі об’єктивних інформаційних даних та з врахуванням 

ймовірних похибок і упущень. Прогнозування ситуації щодо розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення передбачає врахування 

відповідних закономірностей і трендів цього процесу, ключових 

визначальних чинників такого розвитку, а також забезпеченні строгої 

неупередженості й наукової добросовісності у ході оцінювання вихідної 

інформації та отриманих результатів. 

Дослідження поведінки конкуруючих учасників на ринку земель 

сільськогосподарського призначення надає змогу виявити головних із них, а 
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також означити потенційних покупців та суб’єктів цього ринку, визначити 

низку конкурентних прерогатив, що мають бути притаманними земельній 

ділянці сільськогосподарського призначення з метою підвищення власної 

конкурентоспроможності та нарощення попиту саме на свій товар. На 

подальший розвиток попиту і пропозиції на ринку земель 

сільськогосподарського призначення впливає низка інституційно-

організаційних чинників, а саме: соціально-демографічний стан, міграційні 

процеси, сформована атмосфера ринкових відносин, система оподаткування, 

особливості договірних операцій тощо. Звісно, вплив зазначених чинників не 

завжди суттєвий і вкрай визначальний, проте нехтувати ними не слід в 

жодному разі, адже неформальні інституції здебільшого визначають 

формальні. 

Методичні підходи до оцінювання кон’юнктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення складається з таких етапів [48, c. 132–

133]: 

1) оцінювання інформаційного інфраструктурного забезпечення 

земельного ринку в аграрному секторі; 

2) аналіз кон’юнктури й динаміки розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення (темпи зростання обсягів обігу 

сільськогосподарських угідь, абсолютний приріст обігу землі та ін.); 

3) визначення регіональних особливостей та аналіз структури ринку 

земель сільськогосподарського призначення; 

4) аналіз інституціональної структури ринку земель 

сільськогосподарського призначення; 

5) визначення обсягу грошового обігу на ринку; 

6) виявлення кон’юнктурних змін і тенденцій розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення; 

7) розроблення сценаріїв розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 
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Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення багато в 

чому залежить від територіальних особливостей економічного та соціального 

розвитку того чи іншого регіону споживачів, екологічного стану 

землекористування, обсягу та рівня грошових доходів і витрат населення, 

рівня цін, демографічного стану. Серед чинників, що впливають на 

формування і розвиток регіонального земельного ринку, умовно можна 

виділити [49; 134]: економічну структуру регіону; характер інвестиційного 

процесу; розмір основних фондів; стан інфраструктури та ін. 

Заключною фазою аналізу кон’юнктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення є реалізація заходів в межах системи 

інформаційного забезпечення моніторингу земельного ринку (рис. 2.3). 
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Методичне забезпечення вирішення проблем 

 

Технічне та інформаційне забезпечення моніторингу ринку 

 

Рис. 2.3. Структурно-логічна схема інформаційного забезпечення 

моніторингу ринку земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано автором. 
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Серед першочергових заходів згаданих вище варто здійснити наступні: 

оцінити реальні та потенційні можливості розширення місткості ринку 

земель, розробити довгостроковий прогноз попиту, ціни, тощо; обґрунтувати 

рекомендації щодо переорієнтації продажів з урахуванням виявленого 

попиту; вдосконалити інфраструктурне забезпечення ринку земель; 

обґрунтувати рекомендації щодо формування системи інформаційного 

забезпечення учасників ринку землі сільськогосподарського призначення. 

За нинішньої економічної ситуації ефективність процесу 

інформатизації формується не тільки внаслідок якісного інформаційного 

наповнення, а й в результаті відповідного комунікативного рівня у цьому 

аспекті. Зважаючи на зростаючий попит інформатизації, істотної ваги 

набувають розроблення та проектування корпоративних інформаційних 

систем. Формування повністю автоматизованої системи менеджменту на 

земельному ринку надасть змогу: пришвидшити опрацювання інформаційних 

даних шляхом максимального локального поєднання обробного обладнання 

із місцями виникнення і застосування отриманих відомостей; забезпечити 

фахівців інформаційної сфери та спеціалістів фінансово-економічних відділів 

своєчасними даними; краще забезпечувати розмаїті та подекуди доволі 

мінливі потреби адміністративних кадрів; отримувати упорядковані та 

систематизовані дані, ґрунтуючись на наданій інформації всіма 

управлінськими підсистемами; автоматизувати контроль за реалізацією всіх 

управлінських функцій та підприємницької діяльності в умовах ринку. 

Важливою складовою проведення моніторингу ринку земель 

сільськогосподарського призначення є моніторинг вартості проданих 

земельних ділянок. Моніторинг земель стосовно проведення експертного 

грошового оцінювання земель, які перебувають у різних формах власності, а 

також майнових прав на ці земельні угіддя та фактичної вартості їх реалізації 

здійснюється згідно із статтею 25 Закону України «Про оцінку земель», якою 

передбачено щорічне узагальнення результатів експертної грошової оцінки 

та проведення моніторингу вартості проданих земельних ділянок [220]. 
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Моніторинг, який проводиться стосовно визначення ціни реалізованих 

земельних угідь є професійною системою постійних, тривалих спостережень, 

контролювання й оцінки інформаційних потоків щодо вартісних показників 

продажу, та прогнозної діяльності, яка ґрунтується на отриманих 

неупереджених первинних даних щодо динаміки і ключових трендів у 

розвитку ринкових земельних відносин [169]. Дані, отримані в результаті 

проведення моніторингу є тими чинниками, згідно яких відбувається 

упорядкування та класифікація первинних даних щодо реалізації земельних 

угідь. Поряд з цим, обов’язком держави є дотримання принципу прозорості 

та відкритості через оприлюднення підсумкових відомостей щодо 

результатів проведеного експертного грошового оцінювання та ринкової 

вартості земель у пресі. 

Підсумовуючи показники проведеного експертного грошового 

оцінювання та вартісних оцінок земель, доводиться маніпулювати доволі 

великими обсягами систематизованих, регулярно обновлюваних, подібних за 

своїми характеристиками інформаційних даних. Накопичення та збір 

вихідних даних є найвагомішим та доволі трудоємним етапом реалізації 

моніторингу земель, зокрема щодо їх цінових показників. Локальні цифрові 

інформаційні банки формуються завдяки застосуванню ручних операцій 

внесення даних, що реалізовується безпосередньо користувачами в процесі 

укладання угод під час купівлі-продажу земельних угідь, та передбачають 

можливість подальшого редагування відповідних показників. З метою 

пришвидшення цього процесу слід автоматизувати відповідні операції. Так, 

можна використати імпорт вихідних даних, що перебувають у цифровому 

вигляді в багатьох різногалузевих інформаційних осередках низки установ, 

які займаються реалізацією земель. 

Формування та розвиток ринку земель сільськогосподарського 

призначення передбачає реалізацію прогнозних рішень щодо взаємодії 

попиту і пропозиції, ефективне функціонування системи управління та 
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маркетингу тощо. Перелічене має на меті щорічні дослідження щодо 

реалізації земель, їх обсягів та відповідних бюджетних надходжень, причому 

аналітична діяльність стосується усіх форм землеволодіння. Тобто 

управлінська система забезпечує структуризацію та упорядкування 

розрізненого інформаційного наповнення (завдяки територіальним органам з 

питань геодезії, картографії та кадастру) щодо результатів проведеного 

експертного грошового оцінювання реалізованих земельних площ. 

Картографічна складова цифрового інформаційного банку повинна містити 

цифрову карту з відображенням вартості земель та підсумкових показників 

проведеного експертного грошового оцінювання. 

Сучасний стан аграрного сектора економіки, рівень розвитку земельних 

відносин вимагають максимального використання передових практик, а 

також дослідження аспектів виникнення та розвитку оціночної діяльності в 

сфері землекористування. Актуальність удосконалення підходів до оцінки 

земель викликана не тільки дефіцитом її теоретичних положень в сучасних 

умовах, але й тим, що суто ринкові принципи і методи [227; 375] вельми 

складно використовувати на практиці за відсутності ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Сучасний порядок визначення вартості 

земель зводиться до розрахунку земельної ренти і подальшої її капіталізації. 

Однак, в умовах повноцінного ринку земель необхідною є саме оцінка 

ринкової вартості сільськогосподарських угідь, що обумовлюється 

питаннями іпотеки, оренди, банкрутства тощо. Якраз ринкова ціна може 

виступити базою для оцінювання земель, а отже викликає на сьогодні 

найбільше зацікавлення у цьому аспекті. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено, що, на відміну від інших традиційних ринків 

економічних ресурсів, ринок земель сільськогосподарського призначення 

характеризується низкою особливостей, серед яких: просторова та 
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інституційна обмеженість, екологічна та соціальна значущість. Із позиції 

інституціоналізму ринок вивчається з огляду на: антропоморфізм 

сформованих відносин; взаємодію та впорядкування взаємин між суб’єктами 

ринку; поведінкову нелогічність щодо обмінних і трансакційних операцій; 

способи відчуження об’єктів права приватної власності та забезпечення 

інституціональних принципів його функціонування, які формуються у 

відповідному інституціональному середовищі. 

2. Згідно з інституціональною теорією об’єктом дослідження, окрім 

обміну економічних благ, є обмін щодо відчуження й привласнення права 

володіння земельною ділянкою. Вибір моделі комбінації прав земельної 

власності зумовлює механізм реалізації цієї власності, що сприяє 

формуванню відповідної структури попиту та моделі ринку 

сільськогосподарських земель. При цьому механізм функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення необхідно розглядати як 

інтегровану систему взаємодії елементів ринкового саморегулювання та 

державного регулювання і реалізовувати в обмежених умовах дії законів 

попиту та пропозиції.  

3. Проведений аналіз альтернативних підходів до функціонування 

ринку земель сільськогосподарського призначення дає нам змогу внести 

деякі уточнення щодо теоретико-методологічних засад цього явища. Зокрема, 

ринок земель сільськогосподарського призначення як елемент обігу 

земельних ресурсів формує інституціонально-господарську систему, у межах 

якої, окрім обміну економічних благ, здійснюється обмін щодо відчуження й 

привласнення права володіння земельною ділянкою в умовах сформованої 

ринкової кон’юнктури та інституціонального  середовища. Зважаючи на 

положення інституціонального підходу, ринок земель 

сільськогосподарського призначення (будучи ринком факторів виробництва) 

є не лише сферою ресурсно-товарного обміну та зразком взаємодії попиту і 

пропозиції, а й механізмом збалансування зацікавлень усіх учасників ринку 

щодо ціноутворення, визначених договірних умов та способів відчуження 
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земельних ділянок з урахуванням існуючих інституційних обмежень 

соціального, економічного та екологічного характеру. 

4. Система функціонування ринку сільськогосподарських земель 

досліджується з позиції суб’єктно-об’єктного підходу, структури угод і 

сегментів ринку за способом відчуження земельної власності, структури 

попиту та пропозиції. Ринок сільськогосподарських земель за своєю 

структурою відповідає ситуації моделі дихотомії ринку, оскільки складається 

з двох основних сегментів (ринку прав власності та прав користування) і 

передбачає різні механізми реалізації земельних відносин з відповідною 

структурою попиту та пропозиції. Варто зазначити, що в сучасній економіці 

найбільш поширеною моделлю ринку земель сільськогосподарського 

призначення є ринок прав землекористування (господарювання), який 

характеризується відчуженням тільки права на користування землею через 

оренду, емфітевзис тощо.  

5. Інституціональний підхід до еколого-економічного забезпечення 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення 

передбачає запровадження трьох основних елементів: інституціонального 

середовища цього ринку, форми трансакцій та інфраструктури ринку. 

Базисом формування інституціонального середовища є інститут власності на 

землю та інструментарій економічної реалізації відносин державної, 

комунальної та приватної власності, який формує умови для трансакцій у 

сфері ринкового обігу земель і трансформації відносин земельної власності, а 

також обороту й розподілу земельних ресурсів. Інституціональний підхід до 

еколого-економічного забезпечення ринку земель сільськогосподарського 

призначення дозволяє краще уявити основи ринкової діяльності, що 

формують зміст економічних відносин між суб’єктами ринку та екологічні 

особливості землекористування. Запровадження на практиці основних ідей 

запропонованого підходу допоможе вирішити низку проблем формування 

ринку земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться в 

площині неформальних інститутів. 
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6. Система еколого-економічного забезпечення є не єдиним чинником, 

який необхідно враховувати при поясненні процесів ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення, тому її потрібно розглядати у взаємодії 

з іншими чинниками. Об’єднавши ідею ринку як організації з іншими 

чинниками вибору трансакцій на ринку земель сільськогосподарського 

призначення, можливо сформувати інституціональну модель вибору форм 

відносин у відповідній сфері, яка дозволить краще зрозуміти процес 

функціонування цього ринку. Вказана модель передбачає, що процес 

формування та функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення перебуває під впливом трьох груп взаємопов’язаних чинників. 

Особливості взаємодії цих чинників характеризують вибір форми трансакцій 

на ринку земель. 

7. Перша група чинників охоплює зовнішнє середовище, в якому 

функціонує ринок, та складається з формальних і неформальних інститутів, 

які, своєю чергою, формують інфраструктуру ринку, що забезпечує ринковий 

обіг сільськогосподарських земель (фінансово-кредитну сферу, нотаріальні 

інститути, органи юстиції, земельні біржі, страхові компанії, консалтингові 

та ріелторські підприємства тощо). Ці чинники встановлюють загальні 

стандарти для господарської діяльності, забезпечуючи обмеження і стимули 

для всіх елементів ринкового обігу. До другої групи чинників належать 

екологічні характеристики земельної ділянки (екологічна стабільність, якісні 

показники ґрунту, наявність особливо цінних земель тощо). Третя група 

чинників – це безпосередньо суб’єкти ринкових угод, пов’язані між собою 

мережею явних і неявних ринкових відносин. 

8. Спираючись на основні постулати інституціональної економічної 

теорії, обґрунтовано необхідність інфраструктурного забезпечення 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення на основі 

побудови структурної моделі, яка забезпечуватиме сталість і незмінність 

правил функціонування суб’єктів господарювання за умови державного 

регулювання та контролю. Визначені основні суб’єкти інфраструктурного 
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забезпечення ринку сільськогосподарських земель, головними  завданнями 

яких є гармонізація взаємодії між продавцями і покупцями при переміщенні 

фінансово-грошових та інформаційних потоків, пов’язаних зі здійсненням 

операцій із сільськогосподарськими землями. 

9. Визначено, що моніторинг як інформаційно-аналітична система 

спостереження за динамікою ринку земель сільськогосподарського 

призначення передбачає систематичний збір даних стосовно функціонування 

ринку, виявлення чинників розвитку та розробку системи забезпечення його 

стабільності. Запровадження інструменту моніторингу ринку земель 

сільськогосподарського призначення на національному, регіональному та 

локальному рівнях дасть змогу виявити характерні особливості 

функціонування різнотипних форм ринкового обігу земель (кон’юнктура, 

темпи обігу земель, стабільність цін) та обґрунтувати чинники, що 

стримують їх розвиток. 

10. Необхідним є запровадження заходів щодо отримання повнішого й 

точнішого уявлення про стан, структуру і тенденції розвитку ринку земель у 

локальних умовах. Для цього необхідно розширити експертне коло, зокрема 

серед органів влади в об’єднаних територіальних громадах, великих 

сільгоспвиробників, фермерів і власників земельних ділянок, фахівців 

районних держадміністрацій тощо. Предметом експертного опитування 

мають стати існуючі відносини щодо трансформації права власності 

(користування) на землю, зокрема купівлі-продажу, оренди, спадщини, 

іпотеки тощо. Важливо розширити зміст форми-анкети в аспекті виділення 

таких ключових питань.  

11. Завершальною фазою аналізу кон’юнктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення є реалізація заходів у межах системи 

інформаційного забезпечення моніторингу земельного ринку. Вони 

передбачають: оцінку реальних та потенційних можливостей розширення 

місткості ринку земель, розробку довгострокового прогнозу попиту, ціни, 

тощо; обґрунтування рекомендацій щодо переорієнтації продажів з 
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урахуванням виявленого попиту; удосконалення інфраструктурного 

забезпечення ринку земель; обґрунтування рекомендацій щодо формування 

системи інформаційного забезпечення учасників ринку 

сільськогосподарських земель. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [273; 280; 287-289; 291; 294; 306; 398; 421. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Ринкова трансформація відносин власності та її вплив на 

розвиток сільськогосподарського землекористування 

 

Ефективне використання землі в сільському господарстві завжди 

визначалося системою функціонування земельних відносин, що склалися в 

суспільстві. Трансформація земельних відносин, що відбувається останні 25 

років, пов’язана насамперед з реформуванням відносин власності в 

сільськогосподарському землекористуванні. Актуальність дослідження 

питань власності на землю зумовлюється поступовим погіршенням якості 

земельних ресурсів на території нашої країни в результаті негативного 

впливу ринкових трансформацій у сфері земельних відносин та посилення 

деградаційних процесів унаслідок підвищення техногенних навантажень та 

нераціонального використання земельних ресурсів, недостатньо ефективних 

заходів їх охорони. 

Власність на землю лежить в основі організації земельних відносин. 

Кінцевим результатом процесів економічного перетворення стала ліквідація 

державної монополії на землю, сформовано різноманіття форм власності, 

відбулися зміни в структурі земельної власності, землю було включено як 

предмет ринкових відносин. Нині проблематика удосконалення інституту 

земельної власності посідає панівне становище в суспільному пріоритеті в 

питаннях формування та реалізації заходів економічної політики. 

Актуальність цієї проблеми зумовлена недоліками трансформаційного 

процесу, внаслідок якого значна увага під час становлення та реалізації 

економічної політики надавалася розвитку ринкових відносин в сільському 
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господарстві на базі реформування земельних відносин та інших 

економічних умов діяльності. В цілому ефективність ринкових перетворень 

стосовно власності на землю безпосередньо впливає на загальний процес 

формування системи економічних відносин в аграрному секторі, які мають 

відповідати сучасним умовам господарювання. 

Дослідженню сутності земельної власності як економічної категорії 

присвячені наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених. Економічну 

природу земельної власності вивчали представники меркантилізму (Т. Ман, 

Д. Юм, Дж. Ло), класичної школи політичної економії (У. Петті, А. Сміт, 

Д. Рікардо, Дж. С. Мілль), марксизму (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, 

П. Струве), неокласичного напряму (А. Маршалл, І. Фішер, Й. Шумпетер) та 

ін. 

У процесі здійснення земельної реформи в Україні проблемам 

реформування відносин власності на землю приділялась значна увага у 

вітчизняних публікаціях, зокрема в працях О.Д. Гнаткович, В.А. Голяна, 

Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, А.Г. Мартина, Л.Я. Новаковського, 

А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня, А.М. Третяка, М. М. Федорова та інших учених. 

Проте більшість наукових праць присвячені вивченню системної 

трансформації і недостатньо глибоко охоплюють питання трансформації 

інституту власності на землю в сільському господарстві. 

Трансформацію інституту земельної власності варто розглядати як 

основний елемент земельної та аграрної реформи. Вона є складовою 

частиною перетворень інституційних відносин в аграрному секторі та як 

окремий процес впливає на загальне перетворення економічної системи за 

допомогою ідеологічних, політичних, економічних, соціальних, екологічних 

трансформацій. 

Економічна система ринкового типу включає в себе трансформацію 

інституту земельної власності у вигляді її ринкових перетворень як 

складного процесу трансформування відносин власності щодо землі в умовах 
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становлення ринкової економіки. Основним інструментом та «стимулом» 

такого перетворення є господарський механізм, функціонування якого 

зумовлює формування низки правил та інституційних змін у сфері земельних 

відносин з притаманними їм формами організації управління економічними 

відносинами в процесі забезпечення позитивних тенденцій розвитку 

земельного ринку [141, с. 75–76]. 

На нашу думку, доречно визначати ринкову трансформацію земельної 

власності як комплексний механізм перетворення інституту земельної 

власності в ринкових умовах господарювання. Сутність процесу ринкової 

трансформації земельної власності варто зобразити за допомогою поєднання 

його складових елементів: лібералізації та демократизації відносин власності 

на землю, структурні та інституціональні перетворення в аграрному секторі 

(рис. 3.1). 

До специфіки ринкової трансформації власності на землю відносять 

обіг сільськогосподарських земель. Розвиток такого обігу зумовлює 

популяризацію економічних відносин власності на землю через ринкові 

інструменти економічних відносин: купівлі-продажу, оренди, застави, 

успадкування, дарування, внесення до пайового капіталу суб’єкта 

господарювання. 

Періодична зміна землевласників та землекористувачів зумовлена 

різноманітністю форм власності на землю. Вона необхідна для розвитку 

ринкового обігу земель, оскільки забезпечує підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів. Проте, ефективний розвиток земельних 

відносин та трансформації власності на землю багато в чому залежить від 

правильної організації таких відносин шляхом затвердження обмежень та 

норм, які можна класифікувати за джерелами виникнення. До першої групи 

входять адміністративні, законодавчо встановлені правила і процедури, які 

визначають порядок установлення та закріплення прав власності на землю. 
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Рис. 3.1. Процес ринкової трансформації власності на землю в аграрному 

секторі економіки України 

Джерело: сформовано автором на основі [58; 141]. 

 

До другої групи включають політичні обмеження. Сюди входять 

відносини між політичними силами всередині країні, вибрані напрями 

економічної політики, заходи щодо стимулювання або, навпаки, обмеження 

тих чи інших економічних процесів у сфері використання земельних 

ресурсів. Різноманітні державні програми розвитку та підтримки сільського 

господарства та вітчизняного виробника, податкові пільги тощо – все, що 

може підвищити ефективність землекористування в Україні [58]. 
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Окрім вищеперерахованого на процес ринкових перетворень інституту 

земельної власності впливають ще й обмеження пропозиції земельних 

ресурсів, зумовлені природними особливостями, а також обмеження та 

правила, які впливають на попит на земельні ресурси. 

Отже, основним базисом процесу ринкової трансформації відносин 

власності вітчизняної системи землекористування стала земельна реформа, 

яка відбувається вже більше ніж 25 років. Основними завданнями земельної 

реформи були приватизація землі та формування ефективного господаря 

сільськогосподарського товаровиробника на основі приватної власності на 

землю. На жаль, практичні результати процесу ринкового перетворення 

земельних відносин виявились не такими привабливими. Сучасні економічні 

та екологічні умови сільськогосподарської діяльності для переважної 

більшості суб’єктів земельних відносин залишаються несприятливими [1; 5; 

37; 86; 132]. Трансформаційні зміни вітчизняної економіки значно вплинули 

на структуру, характер і тенденції землекористування. 

У результаті реформування сільськогосподарської галузі відбулася 

зміна форм власності на сільськогосподарські землі та форми виробничо- 

господарської діяльності в аграрній сфері. Станом на 01.01.2017 р. майже 

75 % сільськогосподарських земель перебуває в приватній власності 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Структура земельного фонду України за формами власності 

(станом на 01.01.2017 р.), тис. га 

Форма 

власності 

Земельний фонд 
Сільськогосподарські угіддя 

Усього У т. ч. рілля 

тис. га 
% до 

підсумку 
тис. га 

% до 

підсумку 
тис. га 

% до 

підсумку 

Приватна 31401,20 52,03 31060,00 74,83 27432,10 84,22 

Державна 28876,00 47,86 10402,00 25,06 5112,50 15,70 

Колективна 45,10 0,09 17,40 0,04 7,50 0,02 

Комунальна 32,60 0,02 25,50 0,06 21,30 0,07 

Усього 60354,90 100,00 41504,90 100,00 32573,40 100,00 
Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
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На сьогодні вже можна оцінити проміжні підсумки реалізації деяких 

етапів земельної реформи. Насамперед, варто сказати про зміну структури 

земельного фонду України за основними землевласниками 

(землекористувачами) (рис. 3.2), збільшення частки приватної власності та 

поступовий розвиток ринкових відносин у питаннях перерозподілу 

сільськогосподарських земель. 

 

Рис. 3.2. Динаміка зміни структури земельного фонду України за 

основними землевласниками та землекористувачами (1994–2015 рр.) 

Джерело: розраховано за фондовими даними Держгеокадастру (форма № 6-зем). 

 

Внаслідок структурних перетворень земельного фонду України між 

основними землекористувачами та землевласниками відбулися принципові 

зміни. Площа земель, що перебувають у власності або користуванні 

сільськогосподарських підприємств, за останні 20 років зменшилася майже  

на 24 млн га (40%) порівняно з 1995 р. і на 01.01.2016 р. становила близько 17 

млн га (табл. 3.2). Площа земель, які фактично використовуються 
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громадянами, навпаки, збільшилася; площа земель, якими володіють або 

користуються заклади, установи, організації, промислові та інші 

підприємства, підприємства та організації транспортної галузі, зв’язку, 

підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони, майже не 

змінилася й становить 2355 тис. га. 

Таблиця 3.2 

Земельна площа України за землевласниками та землекористувачами 

станом на 01.01.2016 р. 

Структура земельного фонду Площа, тис. га Питома вага, % 

Загальна земельна площа 60354,9 100,0 

Землі сільськогосподарських 

підприємств 
16985,4 28,1 

З них рілля 15285,4 25,3 

Землі громадян 20762,2 34,4 

Землі закладів, установ, організацій, 

промислових та інших підприємств 
2355,0 3,9 

Землі лісогосподарських підприємств 8653,7 14,3 

Землі  запасу та землі, не надані у 

власність та постійне  користування 
10738,9 17,8 

Землі інших землекористувачів 859,7 1,4 

Джерело: розраховано за фондовими даними Держгеокадастру (форма № 6-зем). 

 

Аналіз динаміки розподілу сільськогосподарських земель за формами 

власності (рис. 3.3) підтверджує, що в нашій країни нещодавно вдалося 

забезпечити відносно стабільну структуру власності на землю. За 

результатами аналізу процесів ринкової трансформації власності на землю 

встановлено його низьку ефективність у процесі забезпечення сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва. На жаль, у сільському 

господарстві досі наявні процеси зниження ефективності землекористування, 

погіршення якісних характеристик земельних ресурсів та зростання 

трансакційних витрат, які забезпечують реалізацію та захист прав власності 

на землю. Саме тому, з огляду на сучасні земельні відносини та умови їх 
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реалізації, жорстке державне регулювання економічних земельних відносин 

має забезпечити ефективність впровадження земельної реформи. Як і будь-

яка інша успішна реформа, вона має здійснюватися через механізм земельної 

політики та відповідати економічним темпам розвитку країни в цілому, 

формуватися під впливом національної соціально-економічної політики та 

знаходити своє відображення в правилах розподілу і використання земельних 

ресурсів, економічних стимулах і обмеженнях [259; 364]. 

 

Рис. 3.3. Динаміка розподілу земель сільськогосподарського 

призначення за формами власності, тис. га 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
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організаційно-правових форм господарювання в аграрній сфері сьогодні 

можна спостерігати значну строкатість розмірів сільськогосподарських 
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сільськогосподарських підприємств мають угіддя площею до 100 гектарів. 

Однак, враховуючи те, що ця група господарств займає близько 57% від 

загальної кількості аграрних підприємств, на них припадає лише 4,4% всіх 

сільськогосподарських угідь. При цьому, трохи більше 4877 

сільськогосподарських підприємств, що мають у користуванні угіддя 

площею більше 1000 га та представлені 10,7% від загальної чисельності 

підприємств зосереджують 77,1% всіх сільськогосподарських угідь 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Розподіл сільськогосподарських підприємств України за розміром 

сільськогосподарських угідь у 2010–2017 рр. 

Показник 

Кількість підприємств 
Площа сільськогосподарських угідь 

Одиниць 

% від 

загальної 

кількості 
тис. га 

% від загальної 

площі сільсько-

господарських 

угідь  

2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Підприємства, що 

мали сільсько-

господарські 

угіддя 

48824 40735 86,42 89,41 21585,9 19960,2 100,00 100,00 

у т.ч. площею, га 

до 5,0 5784 3138 10,24 6,89 18,3 10,1 0,08 0,05 

5,1-10,0 4038 2594 7,15 5,69 31,9 20,3 0,15 0,10 

10,1-20,0 4925 3937 8,72 8,64 76,3 61 0,35 0,31 

20,1-50,0 13707 11263 24,26 24,72 519,8 424,9 2,41 2,13 

50,1-100,0 4831 4903 8,55 10,76 345,2 354,3 1,60 1,78 

100,1-500,0 7181 7372 12,71 16,18 1743,1 1797,1 8,08 9,00 

500,1-1000,0 2667 2651 4,72 5,82 1919,4 1891,4 8,89 9,48 

1000,1-2000,0 2661 2481 4,71 5,45 3822,8 3570,9 17,71 17,89 

2000,1-3000,0 1347 1084 2,38 2,38 3295,5 2649,2 15,27 13,27 

3000,1-4000,0 666 471 1,18 1,03 2293 1635,4 10,62 8,19 

4000,1-5000,0 376 276 0,67 0,61 1670,5 1236,1 7,74 6,19 

5000,1-7000,0 332 261 0,59 0,57 1919,6 1526,3 8,89 7,65 

7000,1-10000,0 178 138 0,32 0,30 1479,6 1140,1 6,85 5,71 

більше 10000,0 131 166 0,23 0,36 2450,9 3643,1 11,35 18,25 

Підприємства, що 

не мали сільсько-

господарських 

угідь 

7669 4823 13,58 10,59 – – – – 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 
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Динаміка частки площ сільськогосподарських угідь, які зосереджені у 

підприємствах за розміром землекористування та відповідно концентрації 

земельних угідь в аграрній сфері України наведено на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Динаміка концентрації сільськогосподарських угідь в Україні 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств України за 

організаційно-правовими формами господарювання 

Форма 

господарювання 

Роки 

1990 2000 2005 2010 2015 2017 

Кількість, одиниць 

Всього 13427 51588 57877 56493 45379 45558 

Господарські товариства – 6718 8172 7769 7721 6967 

Приватні підприємства – 2519 4054 4243 3627 3215 

Кооперативи* 8820 3136 1727 952 596 448 

Фермерські господарства 82 38428 42533 41726 32303 34137 

Державні підприємства 4525 385 395 322 241 199 

Підприємства інших форм 

господарювання 
– 402 1694 1481 891 592 

У відсотках до підсумку 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Господарські товариства – 13,0 14,1 13,8 17,0 15,3 

Приватні підприємства – 4,9 7,0 7,5 8,0 7,1 

Кооперативи* 65,7 6,1 3,0 1,7 1,3 1,0 

Фермерські господарства 0,6 74,5 73,5 73,8 71,2 74,9 

Державні підприємства 33,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 

Підприємства інших форм 

господарювання 
– 0,8 2,9 2,6 2,0 1,3 

* у 1990 році колективні сільськогосподарські підприємства та інші підприємства 

колективної форми власності. 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

Загалом серед основних організаційно-правових форм господарювання 

в аграрній сфері варто виділити три основні категорії: сільськогосподарські 

підприємства, фермерські господарства та особисті селянські господарства 

(господарства населення). Оскільки сільськогосподарською діяльністю 

займаються саме ці категорії господарств, то інтерес викликає тенденція їх 

землекористування (рис. 3.5). Так за період з 1990 по 2016 рр. площа 

сільськогосподарських угідь в аграрних підприємствах (включаючи 

фермерські господарства) зменшилася на 47%, а в господарствах населення 
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збільшилася більш ніж у 6 разів. Такий розподіл сільськогосподарських угідь 

України обумовлений в першу чергу паюванням земель недержавних 

сільськогосподарських підприємств і приватизацією земельних ділянок [9]. 

 

Рис. 3.5. Динаміка розподілу сільськогосподарських угідь України за 

категоріями господарств, 1990-2016 рр. 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 
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пояснюється існуванням низки переваг великомасштабного аграрного 

виробництва над дрібним вузькоспеціалізованим фермерським 

господарством [57]. Наразі найбільш активними учасниками процесу 

консолідації сільськогосподарських земель є середні агрохолдинги з 

розміром земельного банку від 20 до 40 тис. га. Крупні сільськогосподарські 

підприємства переважно концентруються на регулюванні та контролі своїх 

землеволодінь і землекористувань, а також на зростанні продуктивності їх 

експлуатації [73]. У 2017 році у користуванні 10 найбільших агрохолдингів 

України перебувало близько 3 млн га земель сільськогосподарського 

призначення (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Динаміка земельного банку найбільших агрохолдингів 

України, тис. га 

№ 

 
Назва агрохолдингу 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 UkrLandFarming 532 670 670 654 605 605 

2 Кернел Групп 369 405 405 390 385 603 

3 Агропросперіс (NCH) 400 400 400 430 430 430 

4 
Миронівський 

Хлібопродукт 
280 315 320 360 370 370 

5 Астарта-Холдинг 245 245 245 245 250 250 

6 Мрія Агрохолдинг 295 295 320 180 185 180 

7 Агротон 100 100 151 108 151 151 

8 ІМК 83 120 136 137 137 137 

9 AgroGeneration 52 120 120 120 120 120 

10 Укрпромінвест 50 50 96 122 122 117 

Всього 2406 2720 2863 2746 2755 2963 

Джерело: розраховано авторами на основі даних національного агропорталу 

«Латифундист». 

 

Станом на 01.01.2018 р. найбільше агрохолдингів було зафіксовано у 

Київській (32), Чернігівській (28) і Полтавській (26) областях. Якщо говорити 

про ефективність то агрохолдинги звичайно мають переваги в порівнянні з 
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іншими формами агробізнесу і в останні роки досягають значних успіхів. 

Найбільш розповсюдженим в світі показником ефективності 

агрогосподарювання є аналітичний показник EBITDA, що ілюструє величину 

прибутку до вирахування витрат по виплаті відсотків і податків, і 

нарахованої амортизації [78]. у 2017 році середній показник EBITDA серед 

холдингів вперше за кілька років почав рости і досяг рівня в 84,07 млн дол. 

США. У 2016 році ця цифра становила 77,31 млн дол. США. Що стосується 

валового виробництва аграрних холдингів, то за 2017 рік воно склало 

55,9 млрд грн, або 22% від загального обсягу по країні. 

Підвищення концентрації сільськогосподарських угідь обумовлено 

зростанням інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки та 

викликає необхідність посилення державного регулювання цього процесу, 

зокрема щодо зосередження великих масивів земель в найбільших 

агропромислових корпорацій і посилення контролю за монополізацією ринку 

земель сільськогосподарського призначення. Тому одним із завдань 

державних органів влади є формування такої системи використання земель 

сільськогосподарського призначення та механізму їх перерозподілу на 

користь ефективних власників при дотриманні законних інтересів усіх 

суб’єктів земельних відносин. 

Загалом напрями державного регулювання земельних відносин 

націлені на пошуки ефективного землевласника та землекористувача, що 

дасть змогу в комплексі вирішувати екологічні питання, сприяти створенню 

інституційної системи, яка забезпечувала б постійний процес перерозподілу 

прав власності на земельні ресурси з метою підвищення ефективності їх 

використання в сільськогосподарському виробництві. 

Розвиток ринкової трансформації власності на землю має бути 

забезпечений формуванням комплексної інституціональної системи, 

побудованої на принципах цілісності, динамічності та єдності структурних 

елементів. Важливість такої системи для ефективного розвитку зумовлена 
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відсутністю комплексного характеру здійсненої ринкової трансформації 

земельної власності. Структура цієї системи представлена на рис. 3.6. 

Інституціональна система включає в себе інститути та організації, які 

покликані забезпечити ефективність ринкового механізму власності на 

землю, використовуючи системні інструменти для реалізації 

стимулювальної, розподільчої, інтеграційної, соціальної, облікової та 

інноваційної функцій. Така система складна за структурою: включає чотири 

підсистеми, кожна з яких спрямована на вирішення конкретного кола питань. 
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Рис. 3.6. Система інституціонального забезпечення ринкової 

трансформації відносин власності в сільськогосподарському 

землекористуванні 

Джерело: сформовано автором на основі [354]. 
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Підсистема «політичні інститути та організації» включає в себе 

державні органи влади, політичні партії та державні програми щодо 

реалізації процесу земельних перетворень у країні. 

Підсистема «соціальні інститути та організації» створена для 

структуризації відносин економічних суб’єктів на базі традиційно 

сформованих неформальних правил взаємодії, які регулюють економічні 

відносини в тому чи іншому регіоні. До цієї підсистеми також включають 

законодавство в сфері трудових відносин та діяльність об’єктів соціальної 

інфраструктури, таких як установи медицини, освіти чи транспорту, що 

забезпечують підтримку трудової діяльності економічних суб’єктів. 

Підсистема «юридичні інститути та організації» складається із судових 

органів, законодавства та інших юридичних установ. До функцій такої 

підсистеми входить вирішення та запобігання конфліктним ситуаціям щодо 

здійснення правочинів в сфері землекористування та реєстрації угод з 

оформлення прав власності на землю [354, с. 298]. 

До підсистеми «економічні інститути та організації» входять суб’єкти 

господарювання, організація виробничої діяльності, законодавство в сфері 

оподаткування використання земельних ресурсів, Податковий кодекс 

України, інформаційно-консультаційні системи. Головна мета формування 

цієї підсистеми – ефективна реалізація виробничого потенціалу 

землекористувачів. 

Ефективність представленої структури інституційної системи залежить 

від формування належних взаємозв’язків між усіма складовими елементами 

за допомогою створення єдиного інформаційного забезпечення. Основними 

інститутами системи є власність на землю та ринок землі. Власність на 

землю забезпечує базу сільськогосподарського виробництва. Ринок землі 

забезпечує реалізацію відносин між економічними суб’єктами на основі 

договорів, що об’єднує два інститути в єдине ціле. 

Важливим аспектом ефективності запропонованої інституційної 

системи є обов’язкове забезпечення чіткої специфікації та захисту прав 



159 

власності на землю як основи для економічного зростання. Ефективний 

розвиток земельних відносин можливий лише в результаті забезпечення 

комплексної несуперечливої державної політики, розроблення програм та 

заходів, які мають знаходити позитивний відгук економічних суб’єктів та 

суспільства. Лише в такому разі трансакційні витрати знижуватимуться, що 

зумовить економічну доцільність впровадження інституційних систем. 

Головним інструментом та рушієм трансформаційного процесу 

земельних відносин є механізм ринкової трансформації, який включає в себе 

сукупність правил та інституційних змін у сфері земельних відносин, 

враховуючи специфіку організації форм та методів управління та 

удосконалення земельних відносин. 

З метою підвищення ефективності процесів ринкової трансформації 

земельної власності в Україні пропонується забезпечити формування 

комплексної інституційної системи, на якій ґрунтуватиметься подальший 

розвиток земельних відносин та удосконалення процесів землекористування. 

Проте для ефективного функціонування цієї системи необхідна негайна 

реалізація таких напрямів земельної політики: відміна мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення; формування інфраструктури 

земельного ринку; запровадження системи повноцінного економічного обігу 

сільськогосподарських земель; чіткий розподіл повноважень між різними 

рівнями влади в сфері управління земельними ресурсами; формування єдиної 

земельно-інформаційної системи, що відбиває реальний стан 

землекористування в сільському господарстві. 

 

3.2. Еколого-економічний аналіз ефективності функціонування та 

регулювання вітчизняного ринку земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Земля є найважливішим природним ресурсом будь-якої держави, який 

відіграє виняткову роль в житті і діяльності суспільства. У більшості країн 
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світу ринок землі є одним з найбільш регульованих державою ринків, при 

цьому особлива увага приділяється землям сільськогосподарського 

призначення [326]. Проте в Україні, на даний час ринок земель 

сільськогосподарського призначення фактично не сформований, оскільки 

рішенням Верховної Ради України було винесено рішення про продовження 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 

Земельно-ресурсний потенціал України становить 60,3 млн га землі 

серед яких 41,5 млн га займають сільськогосподарські угіддя (приблизно 

19 % від загальної площі даного виду угідь в Європі). Майже половину 

земельно-ресурсного потенціалу України становлять чорноземи і лучно-

чорноземні ґрунти, які характеризуються високою продуктивністю та 

вмістом гумусу. Кількість чорноземів в Україні є найбільшою в світі і 

складає 28 млн гектарів. 

Як вже зазначалось, протягом майже всього 20 століття земельні 

відносини в Україні базувались на державній формі власності на землю, яка 

виникла в результаті націоналізації. Всі землі в межах країни формували 

єдиний державний фонд і надавалися лише у володіння і користування. На 

початку дев’яностих років минулого сторіччя в економіці України 

активізували конструктивний перехід до ринкової системи господарювання 

[53]. Усі галузі національної економіки, міжгалузеві зв’язки, система 

економічних відносин, в т.ч. й земельних піддалися докорінної трансформації 

та реформуванню. Трансформація земельних відносин в аграрному секторі 

економіки була пріоритетним і складним завданням виходячи з того, що 

однією з основ ринкової економіки є приватна власність на засоби 

виробництва, адже земля є основним засобом виробництва в сільському 

господарстві. 

З огляду на вищесказане, в Україні за часів Радянського Союзу довгий 

час мала місце монополія на землі в цілому та зокрема на землі 

сільськогосподарського призначення. За рішенням державних органів влади 

земельні ділянки перебували в безстроковому користуванні суб’єктів 
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господарювання. В таких умовах здавалося, що земельного ринку не існувало 

взагалі. Проте, в певній формі він, все ж таки, функціонував. Будівлі та 

багаторічні насадження дозволялося продавати разом з ділянкою, на якій 

вони знаходились. Тобто, замість договору купівлі-продажу земельної 

ділянки існував лише договір купівлі-продажу майна, яке невід’ємно 

пов’язане з даною земельною ділянкою, а сама ділянка переходила 

автоматично по праву успадкування чи дарування [253; 328]. Проте, за такого 

методу не існувало жодних гарантій збереження розмірів ділянки, оскільки ті 

могли бути змінені рішенням місцевої влади або ж навіть вилучені повністю. 

Початком створення та функціонування ринку земель в його сучасній 

формі можна вважати початок 90-х років ХХ сторіччя, який характеризувався 

переходом від державної форми власності на землі сільськогосподарського 

призначення до приватної. В результаті приватизації значно зменшилась 

частка державної власності. Створені внутрішньогосподарські комісії 

фактично здійснювали процес приватизації через організацію інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення та формування списків осіб, які 

мали б отримати ділянку землі. 

Проте, акцентування державної політики в аграрній сфері на 

прискореній і недостатньо вмотивованій приватизації землі та майна 

викликало руйнування крупного товарного сільськогосподарського 

виробництва, але не було ефективним в утворенні новітніх продуктивних 

виробничих форм. В результаті цього, за роки незалежності України 

сільськогосподарські площі скоротились майже на 8 млн га, що не могло не 

вплинути на процес сільськогосподарського виробництва. Мало місце 

неприпустиме роздрібнення структури аграрного виробництва. Оскільки 

ефективної системи контролю за земельним ринком так і не було розроблено 

та запропоновано, це викликало необхідність впровадження численних 

заборон та обмежень на ринку земельних ресурсів [238]. Як наслідок, 

цивільно-правові земельні угоди заключають «в тіні», в умовах відсутності 

контролю, чим приносять економічні втрати всім учасникам, державі та 
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органам місцевого самоврядування. 

Реорганізація більшості сільськогосподарських підприємств 

здійснювалася без належного економічного обґрунтування та 

землевпорядного забезпечення. Загальновідомий факт, що неодноразова 

зміна кількості господарств, розмірів і меж їх землекористування, структури 

сільськогосподарських угідь призводить до розбалансованості основних 

засобів виробництва [364, с. 254], що в даний час зумовлює необхідність 

переосмислення та вдосконалення теорії і практики визначення оптимальних 

розмірів сільськогосподарських підприємств та їх землекористування. 

За даними Держгеокадастру, станом на 01.01.2017 р. із 60,35 млн га 

площі території країни 42,7 млн га (70,8 %) займають сільськогосподарські 

землі. Слід підкреслити, що впродовж останніх років суттєвих 

трансформацій у структурі земельного фонду не спостерігалося, однак трохи 

скоротилися обсяги земель сільськогосподарського призначення та зросли 

обсяги забудованих земель (рис. 3.7 та додаток А). Тобто відбувається 

вилучення земель сільськогосподарського призначення з обігу, що 

спричинює суттєве погіршення їх якісного стану, а в окремих випадках 

ґрунти взагалі втрачають свою родючість. 

 

 
 

Рис. 3.7. Динаміка структури земельного фонду України за 

функціональним використанням угідь, % 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 
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Одночасно зі зміною організаційно-правових  форм господарювання в 

Україні змінились склад і структура сільськогосподарських угідь (табл. 3.6). 

Зі зміною структури земельного фонду країни змінилися межі 

землекористувань, обсяги площ земельних угідь, що спричиняє складнощі їх 

раціонального обробітку та ефективної землеохорони. Так, через формування 

низки фермерських господарств спостерігається істотне подрібнення 

сільськогосподарських угідь спричинюючи їх парцеляцію, що в результаті 

призводить до зниження ефективності аграрного виробництва (додаток Б). 

Таблиця 3.6 

Динаміка змін структури сільськогосподарських угідь України 

Вид угідь 

1990 р. 2012 р. 2016 р. 

2016 р. 

 до 

1990 р. 
тис. га 

% до 

площі 

с.-г. 

угідь 

тис. га 

% до 

площі 

с.-г. 

угідь 

тис. га 

% до 

площі 

с.-г. 

угідь 

Сільсько-

господарські угіддя 
42030,3 100,00 41557,6 100 41504,9 100 -525,4 

з них:  рілля 33570,8 79,87 32498,5 78,20 32543,4 78,41 -1027,4 

перелоги 5,0 0,01 277,2 0,67 230,6 0,56 225,6 

багаторічні 

насадження 
1058 2,52 895,9 2,16 897,1 2,16 -160,9 

сіножаті  1975,3 4,70 2411,5 5,80 2402,9 5,79 427,6 

пасовища 5421,2 12,90 5459,6 13,14 5430,9 13,08 9,7 

Джерело: дані Держгеокадастру. 

 

Окрім цього за період з 1990 по 2017 р. деякі зміни відбулися і в 

структурі посівних площ основних сільськогосподарських культур 

(табл. 3.7). Зокрема, питома вага зернових культур в загальній структурі 

посівних площ збільшилася від 45 у 1990 р. до 53% у 2017 р., частка 

соняшнику – збільшилася від 5,0 до 22%, що пояснюється прибутковістю 

вирощування цих культур. Проте нарощення посівних площ під зазначеними 

сільськогосподарськими культурами за паралельного скорочення частки 

зернобобових у загальній структурі посівів не засвідчує сприятливого впливу 

на зростання показників ґрунтової родючості та поліпшення якісного стану 

земель. 
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Таблиця 3.7 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур в Україні, 

тис. га 

Культура 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2017 
2017 у % 

до 1990 

Уся посівна площа 32406 30963 27173 26044 26952 27585 85,1 

Зернові та зерно-

бобові культури 
14583 14152 13646 15005 15090 14624 100,3 

озимі зернові 8614 6310 6324 7289 7904 7242 84,1 

у тому числі: 

пшениця 
7568 5324 5316 6185 6137 6184 81,7 

жито 518 609 668 622 286 171 33,0 

ячмінь 528 377 340 482 1481 887 168,0 

ярі зернові та 

зернобобові 
5969 7842 7322 7716 7186 7382 123,7 

у тому числі пшениця 9 185 303 480 314 202 2244,4 

ячмінь 2201 4130 3645 4018 3024 1620 73,6 

овес 492 570 521 468 326 198 40,2 

кукурудза на зерно 1234 1174 1364 1711 2709 4520 366,3 

просо 205 167 437 141 95 58 28,3 

гречка 350 459 574 426 225 189 54,0 

рис 28 22 26 21 29 13 46,4 

зернобобові 1424 1103 408 422 429 506 35,5 

Технічні культури 3751 3748 4187 5260 7296 9259 246,8 

цукрові буряки 

(фабричні) 
1607 1475 856 652 501 316 19,7 

соняшник 1636 2020 2943 3743 4572 6034 368,8 

соя 93 25 65 438 1076 2000 2150,5 

ріпак 90 49 214 207 907 789 876,7 

льон-довгунець 172 98 23 25 1 2 1,2 

Картопля і овоче-

баштанні культури 
2073 2165 2277 2041 1967 1844 89,0 

картопля 1429 1532 1629 1514 1408 1323 92,6 

овочі відкритого 

ґрунту 
456 503 538 465 462 439 96,3 

Кормові культури 11999 10898 7063 3738 2599 1858 15,5 

кормові коренеплоди 624 480 285 294 244 208 33,3 

кукурудза на силос і 

зелений корм 
4637 3475 1920 774 473 286 6,2 

однорічні трави 2583 2879 1765 891 583 353 13,7 

багаторічні трави 3986 3906 2985 1702 1238 955 24,0 

Площа чистих парів 1427 1570 3213 2428 1465 1385 97,0 

Джерело: сформовано автором за даними Держстату. 

 

Для оцінки системи землекористування за оновними 

сільськогосподарськими товаровиробниками проаналізуємо дані табл. 3.8 в 
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якій наведено показники площ сільськогосподарських угідь у володінні та 

користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств населення 

України за 1990-2015 рр. Відмітимо, що за даними Держгеокадастру  й досі 

залишилися невитребуваними близько 80 тис. земельних часток (паїв), що 

становить близько 300 тис. га сільськогосподарських угідь. Варто зауважити, 

що багато землекористувачів використовують свої угіддя без відповідного 

документального забезпечення. 

Таблиця 3.8 

Динаміка площі сільськогосподарських угідь у володінні та 

користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств 

населення України за 1990-2015 рр. (на кінець року), тис. га 

Джерело: дані Держгеокадастру. 

 

Водночас слід наголосити, що ключовою стратегічною ціллю 

земельних трансформацій виступає економічна ефективність. Тобто, 

земельними ресурсами повинні володіти ті, хто спроможний забезпечити їх 

раціональне використання. Поряд з цим, землекористування виступає 

вагомим елементом сталого розвитку територій, а також аграрного сектора 

економіки країни. Однак, на вітчизняних теренах існує дуже багато 

проблемних аспектів, які заважають забезпеченню такого зростання з огляду 

на якісний стан земельних угідь. 

Рік 
Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 

всього в т.ч. ріллі 

1990 41374,4 33407,1 

1995 40772,6 32988,4 

2000 38421,4 31409,5 

2005 37039,4 30883,1 

2010 36487,9 30932,1 

2011 36483,3 30980,9 

2012 36480,6 31035,7 

2013 36395,4 31032,5 

2014 36417,6 31066,9 

2015 36452,1 31131,0 
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Не було проведено еколого-економічного обґрунтування перерозподілу 

земельно-територіальних ресурсів у країні на базі відповідних 

загальнодержавних і регіональних прогнозних розробок. Недосконала 

практика реформування поглибила екологічну незбалансованість земельного 

фонду, викликала зниження ефективності використання й охорони земель, 

здатності природного відновлення родючості ґрунтів [238, с. 25]. 

Зокрема, впродовж останніх десятирічь в Україні визначився доволі 

значний рівень освоєння територій. Більше 70% загальної земельної площі 

країни використовуються у сільському господарстві, суттєво перевищуючи 

дозволені межі. Проте, останнім часом спостерігається тенденція до 

скорочення цього показника, водночас ця частка все одно залишається 

більшою, аніж у розвинених країнах. Приміром, середньоєвропейський 

показник питомої ваги ріллі складає 30–35%, а в Україні – 54% [262]. 

В результаті неефективного та негосподарського використання 

основного багатства країни – землі, з’явилась низка еколого-економічних 

проблем у сфері землекористування, які породили важкі екологічні наслідки 

для суспільства. Основною причиною виникнення низки проблем в системі 

сільськогосподарського землекористування є трансформація земельних 

відносинах України до ринкового типу без сформованих ефективних 

механізмів реформування [133]. Мораторій на купівлю-продаж земельних 

ділянок викривляє природу приватного права землеволодіння: де-юре воно 

неначе є, а де-факто не функціонує. Землевласник не має змоги 

використовувати свою ділянку в якості важеля для залучення кредиторів та 

інвесторів, адже її не можна використати як заставу, а будучи орендарем 

доволі складно передати землю під заставу [197]. 

Аналізуючи розподіл і характер використання земельного фонду в 

Україні, необхідно констатувати, що сформовані тут агроландшафти за 

структурою нераціональні й екологічно незбалансовані. Екологічний стан 

земель сільськогосподарського призначення в останні десятиліття істотно 

погіршився і набув загрозливого характеру. В Україні водної та вітрової 
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ерозії зазнало понад 14,9 млн. га сільськогосподарських угідь (35,2% 

їх загальної площі). Ерозійні процеси  призводить до змін в рельєфі, 

структурі ґрунтового покриву, сприяючи прояву опустелювання. В результаті 

водної ерозії зменшується вміст в ґрунті гумусу та поживних речовин. 

Виникли серйозні проблеми з поповненням біоенергетичного 

потенціалу ґрунтів. Сумарні втрати гумусу через мінералізацію 

(окислювальну деструкцію) та ерозію ґрунтів щороку становлять 32-33 млн. 

тонн, що еквівалентно 320-330 млн. тонн органічних добрив, а еколого-

економічні збитки через ерозію перевищують 9,1 млрд. грн. [145]. 

Вивчення якісного стану земель показує, що темпи їх деградації 

посилюються. За останні 15 років площа кислих ґрунтів збільшилася на 2,4 

млн. га, у тому числі ріллі – на 1,5; тих, що зазнали водної ерозії – на 2,4, 

засолених – на 1,0; земель із солонцевими комплексами – на 3,9, заболочених 

і перезволожених – на 1,0; зарослих чагарником і дрібноліссям – на 0,5 млн. 

га. Вміст гумусу в ґрунтах України знизився в середньому на 20%. Заходи з 

підвищення родючості земель мають епізодичний характер, тому в 90-х 

роках практично припинився приріст цінних високопродуктивних 

сільськогосподарських угідь. Зниження родючості земель та їх меліоративна 

невпорядкованість, величезні масштаби й інтенсивність деградації ґрунтів 

зумовлюють щорічно недобір 10-12 млн. тонн сільськогосподарської 

продукції в перерахунку на зерно [238]. 

На значних територіях лімітуючими чинниками ефективного 

сільськогосподарського виробництва є негативні процеси зміни ґрунтового 

покриву, що ведуть до втрати родючості сільськогосподарських угідь і 

виведення їх з господарського обороту. Зокрема, внаслідок порушення 

науково обґрунтованих систем ведення землеробства природна родючість 

сільськогосподарських угідь знижується. Майже на всіх землях 

спостерігається зниження вмісту гумусу в ґрунтах. Так середньозважений 

показник вмісту гумусу в ґрунтах орних земель України за період 1985-

2015 рр. знизився на 0,4% і склав 3,2% (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах орних земель України 

Області 

Вміст гумусу,% 
Зниження вмісту гумусу 

за 1985–2015 рр. 

Роки 

А
б
со

л
ю

т
н

е
 

В
ід

н
о
сн

е,
%

 

1
9
8
5

 

1
9
9
5

 

2
0
0
5

 

2
0
1
5

 

Вінницька 2,9 2,9 2,7 2,7 -0,2 93,1 

Волинська 1,8 1,7 1,6 1,7 -0,1 94,4 

Дніпропетровська 4,5 3,8 3,9 3,8 -0,7 84,4 

Донецька 4,3 4,4 4,2 3,8 -0,5 88,4 

Житомирська 1,9 1,8 1,9 2,0 0,1 105,3 

Закарпатська 2,3 2,6 2,2 2,6 0,3 113,0 

Запорізька 3,6 3,4 3,5 3,4 -0,2 94,4 

Івано-Франківська 2,5 2,8 3,8 3,2 0,7 128,0 

Київська 3,1 2,6 2,9 3,1 0 100,0 

Кіровоградська 4,5 4,4 4,2 4,4 -0,1 97,8 

Луганська 4,4 4,2 4,0 3,9 -0,5 88,6 

Львівська 2,5 2,5 2,5 2,7 0,2 108,0 

Миколаївська 3,8 3,3 3,2 3,2 -0,6 84,2 

Одеська 3,3 3,6 3,3 3,7 0,4 112,1 

Полтавська 4,0 3,6 3,4 3,2 -0,8 80,0 

Рівненська 2,2 2,2 2,2 2,2 0 100,0 

Сумська 3,7 3,4 3,5 3,5 -0,2 94,6 

Тернопільська 3,2 3,1 3,1 3,1 -0,1 96,9 

Харківська 4,9 4,7 5,8 4,1 -0,8 83,7 

Херсонська 2,5 2,4 2,4 2,4 -0,1 96,0 

Хмельницька 3,1 3,3 3,0 3,0 -0,1 96,8 

Черкаська 3,2 3,1 3,2 3,2 0 100,0 

Чернівецька 3,0 2,2 2,3 2,3 -0,7 76,7 

Чернігівська 2,5 2,5 2,3 2,4 -0,1 96,0 

Україна  3,6 3,3 3,2 3,2 -0,4 88,9 
Джерело: розраховано за даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

У зв’язку з цим варто поширити масштаби постійного контролю за 

станом ґрунтів через систему моніторингу земель сільськогосподарського 

призначення, яка стає все більш необхідною зі зростанням антропогенних 

навантажень. Результати оцінки сучасного стану та тенденцій розвитку 

аграрного виробництва визначають актуальність здійсненням низки заходів 



169 

щодо відтворення земельних ресурсів та відновлення природної родючості 

ґрунтів. 

Результати X туру (2011-2015 рр.) агрохімічного обстеження показали, 

що більш ніж 15% обстежених площ сільськогосподарських угідь 

характеризувалися дуже низьким і низьким вмістом гумусу (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Динаміка показників обстежених земель України за вмістом гумусу, 

1990-2015 рр. 

Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2010 2015 

Динаміка 

з 1990 до 

2015, + (-) 

П
л
о
щ

і 
ґр

у
н

ті
в
 з

а 
в
м

іс
то

м
 г

у
м

у
су

 

д
у
ж

е 

н
и

зь
к
и

й
 

<
 1

,1
 %

 

тис. га 468,94 414,36 431,38 345,71 240,43 -228,51 

% 2,02 1,59 2,04 1,46 1,28 -0,74 

н
и

зь
к
и

й
 

1
,1

–
2
,0

 %
 

тис. га 3288,9 4158,4 3260,56 3356,3 2646,2 -642,7 

% 14,14 15,96 15,40 14,22 14,06 -0,09 

се
р
ед

н
ій

 

2
,1

–
3
,0

 %
 тис. га 5582,5 7024,3 5783,31 6383,4 5158,6 -423,9 

% 24,01 26,96 27,32 27,05 27,4 3,39 

п
ід

в
и

щ
ен

и
й

 

3
,1

–
4
,0

 %
 

тис. га 7109,8 7981,5 6956,65 8223,6 6485,2 -624,6 

% 30,58 30,64 32,87 34,85 34,45 3,87 

в
и

со
к
и

й
 

4
,1

–
5
,0

 %
 

тис. га 5680,8 5425,4 4143,69 4692,4 3714,2 -1966,6 

% 24,43 20,83 19,58 19,88 19,73 -4,7 

д
у
ж

е 

в
и

со
к
и

й
  
>

 

5
,0

 %
 тис. га 1120,9 1048,4 589,74 598,62 580,11 -540,79 

% 4,82 4,02 2,79 2,54 3,08 -1,74 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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Площа земель з підвищеною, високою і дуже високою його 

концентрацією склала 57,26%, а на частку ґрунту з середнім вмістом гумусу 

доводилося 27,4%. Таким чином, частка земель з дуже високою і високою 

величиною цього показника в 2015 році зменшилась на 6,44% в порівнянні з 

1990, а з підвищеною і середньою – збільшилась на 7,26%. Головні причини 

такої ситуації – посилена мінералізація внаслідок інтенсивних технологій 

аграрного виробництва, відсутність науково обґрунтованих доз внесення 

органічних добрив, недостатнє надходження поживних речовин, а також 

розвиток ерозійних процесів [67; 365]. 

Знижується родючість ґрунту також і у зв’язку з тим, що винос 

поживних речовин з урожаєм сільськогосподарських культур перевищує їх 

внесення. Впродовж 2015-2017 рр. середній показник забезпечення ґрунтів 

органічними добривами сягав 225 кг/га,  мінеральних – 41,5 кг. Разом з тим, 

результати наукових досліджень свідчать, що для забезпечення 

бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті значення показника внесення 

органічних добрив має бути у межах 8–14 т/га, мінеральних – понад 100 кг 

[342]. 

Нині прагнення максимізації прибутку спричиняє порушення 

природних комплексів. Бажання понад усе отримати високі врожаї, а отже і 

максимальні прибутки, завдяки посівам культур соняшнику та зернових 

зумовлює істотне зростання посівних площ під ними, порушуючи тим самим 

структуру сівозмін тощо. Тож нинішній якісний стан сільськогосподарських 

земельних угідь та зниження показників родючості ґрунту потребують 

коригування структури посівів. 

Питання якісного стану земельних угідь нині є вкрай актуальними 

через стрімкі трансформації у системі землекористування, що впродовж 

найближчих років може бути найвагомішим чинником тотальних 

трансформацій в агробіоценозах. Ґрунтуючись на даних агрохімічної 

паспортизації земель здійснено якісну оцінку еколого-агрохімічного стану 

ґрунтів сільськогосподарських угідь України (додаток В). 
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У гостру екологічну проблему перетворилися гідромеліорація 

сільськогосподарських угідь, водогосподарське і гідроенергетичне 

будівництво. Переважна більшість гідромеліоративних, водогосподарських і 

гідроенергетичних об’єктів перебувають в екологічному протиріччі із 

оточуючим середовищем. 

Для забезпечення повноцінного існування майбутніх поколінь в умовах 

чистого довкілля необхідно екологізувати практично всі складові аграрної 

сфери і, зокрема земельні ресурси. Це в свою чергу потребуватиме великих 

обсягів фінансових ресурсів. Проте, говорити про фінанси та ефективний 

ринок сільськогосподарських земель в умовах зниження рентабельності 

сільського господарства в ситуації, коли в окремих регіонах значні площі 

земельних угідь взагалі не використовуються, досить ризиковано. Тому, на 

нашу думку, саме відміна мораторію на продаж та формування ринку 

сільськогосподарських земель повинні остаточно сформувати систему 

аграрних відносин та подолати існуючі еколого-економічні проблеми й 

протиріччя. 

Раціонального землекористування, відтворення сільськогосподарських 

земель, їх охорони можна досягнути тільки за умови планування, де базою 

виступають наукові положення щодо відповідного розвитку окремих 

суспільно-виробничих галузей. Реалізація перспективної планової діяльності 

щодо землекористування повинна відбуватися у розрізі наступних напрямів: 

державний; галузевий; організаційно-територіальний; локальний 

(внутрішньогосподарський). 

Вагомою умовою у ході реалізації господарського планування 

землекористування виступає ґрунтовне вивчення специфіки суспільних 

земельних взаємин. При цьому, планова діяльність буде аргументовнішою у 

разі, коли здійснюється з урахуванням перспективних прогнозних даних 

щодо екологічно безпечного землекористування. У випадку, коли держава не 

здійснюватиме контроль ефективності використання сільськогосподарських 

земель, тоді агрофірми реалізовуватимуть заходи із землеохорони, зважаючи 
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на прозаїчне співставлення граничних часткових вигод із граничними 

часткових витратами. З метою забезпечення ефективної та збалансованої 

діяльності граничні суспільні витрати на підвищення ґрунтової родючості 

повинні дорівнювати граничним суспільним вигодам [144]. 

Нині ще не утворено дієвого контролюючого інструментарію у 

площині забезпечення збалансованого землекористування, зокрема і через 

брак землевпорядної документації у користувачів земельних ділянок. Не 

встановлено оціночних критеріїв щодо масштабів заподіяної шкоди через 

недотримання сівозмін, оскільки штрафи не матимуть бажаного ефекту в 

аспекті ліквідації подібних порушень. 

З-поміж важелів, які можуть допомогти розв’язати окреслені завдання 

варто виокремити екологічний менеджмент, що передбачає реалізацію 

екологічного аудиту щодо забезпечення екобезпечного використання земель 

сільськогосподарського призначення. У цьому аспекті відмітимо, що в ряді 

розвинутих країн світу реалізація екологічного аудиту є дієвим інструментом 

екологічного менеджменту, тоді як в нашій країні він знаходиться на стадії 

формування [243]. 

Чергові трансформації у сфері земельних відносин та розвитку 

земельного ринку в нашій країні повинні забезпечувати зростання рівня 

рентабельності агровиробництва завдяки зосередженню земель 

сільськогосподарського призначення у ефективних землевласників і 

землекористувачів. З метою визначення чинників, завдяки яким можливо 

запобігти прояву таких процесів, слід проаналізувати головні ринкові 

складові в аспекті досліджуваної категорії земельних угідь (співвідношення 

попиту та пропозиції, ціноутворення тощо). 

У сучасних умовах ринкової економіки з метою сталого розвитку 

аграрного сектора, а також створення збалансованої системи 

землекористування необхідним є ринок сільськогосподарських земель. Однак 

успішне формування, розвиток та ефективне функціонування ринку землі 

сільськогосподарського призначення залежить від багатьох чинників. Окрім 
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того, розвиток ринку земель в сільському господарстві обумовлено низкою 

особливостей, які виходять із специфіки земель сільськогосподарського 

призначення як товару. Необхідною і обов’язковою умовою перетворення 

землі в товар для початку функціонування легального земельного ринку в 

аграрній галузі є: 

 наявність різних форм володіння і користування землею; 

 платність землеволодіння та землекористування (земельний 

податок, орендна плата); 

 можливість збільшення сум інвестиційних ресурсів через заставні 

операції – іпотеку;  

 можливість введення землі до статутного капіталу підприємства. 

В цілому, ринок представляє собою ніщо інше як місце, де 

зустрічаються продавець та покупець певного товару чи послуги. В 

результаті їх взаємодії формується ціна та відбувається процес взаємного 

добровільного відчуження прав на майно з однієї сторони, та одночасне 

присвоєння цих прав з іншої. 

Звідси слідує, що саме поняття «ринок» включає в себе взаємний обмін 

правами власності. Окрім витрат на самий об’єкт власності, у сторін 

виникають додаткові витрати, пов’язані з пошуком інформації про учасників 

ринку, веденням попередніх переговорів, визначенням характеристик об’єкту 

власності, укладанням контракту, який дозволить забезпечити виконання 

сторонами їх обов’язків і т. д. 

Отже, земельний ринок – це відчуження з одного боку і привласнення 

прав на земельну ділянку – з іншого, що відбувається в результаті юридично 

оформленого договору. Ринок земель сільськогосподарського призначення – 

це механізм реалізації економічних відносин між продавцями і покупцями з 

приводу реалізації та придбання специфічного виду товару – 

сільськогосподарських земель. У ширшому розумінні ринок 

сільськогосподарських земель – це соціально-економічний комплекс, що 
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функціонує відповідно до ринкових законів, національної специфіки, 

територіальної масштабності і складається із сукупності підприємств, 

установ, представництв безпосередньо дотичних до ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Більш широким поняттям є ринковий 

обіг земель, тобто періодична зміна землевласників і землекористувачів 

шляхом перерозподілу їх прав і функцій на основі здійснення угод 

(трансакцій) (рис. 3.8). 

 

РИНКОВИЙ ОБІГ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Повний перехід права власності 

 

Перехід окремих форм правомочності власності 

 

Успадкування 

 

Дарування 
 

Обмін 

 

Оренда 
 

Застава 

 

Купівля-продаж 

Включення до 

статутного капіталу 

 

Приватизація 

 

Передача правочинів на основі договору 

Рис. 3.8. Форми ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення 

Джерело: сформовано автором. 

 

Залучена в обіг земля стає універсальним об’єктом ринкових відносин. 

Тому земельний ринок є проявом певних земельних відносин, які 
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зароджуються не у сфері обігу, а у сфері виробництва. Як вже говорилось 

раніше існує два  основних підходи до трактування поняття «ринок землі». У 

першому випадку ринок землі – це сукупність відносин і зв’язків, що 

надають регулюючий вплив на процес володіння, користування і 

розпорядження землею. У другому значенні – це механізм перерозподілу 

земель у певних економічних формах (купівля, продаж, оренда, застава, 

дарування і спадкування), що забезпечує перехід прав на землю від одного 

суб’єкта до іншого. 

На думку автора, дослідження ринку землі необхідно почати з 

визначення об’єкта і суб’єкта ринкових відносин. Об’єктом даного виду 

ринку є землі сільськогосподарського призначення, під якими розуміються 

землі надані для потреб сільського господарства. Землі 

сільськогосподарського призначення можуть бути використані для ведення 

сільського господарства, науково-дослідних та інших цілей, пов’язаних з 

сільськогосподарським виробництвом. У складі земель 

сільськогосподарського призначення пріоритетне місце займають 

сільськогосподарські угіддя.  

Основною особливістю сучасного ринку земель є те, що згідно з 

чинним законодавством України власники земельних часток (паїв) не мають 

права продавати або іншим способом відчужувати належні їм земельні 

ділянки та земельні частки (паї), крім міни, передачі їх у спадщину та при 

вилученні земель для суспільних потреб. Це питання вже більше десяти років 

регулюється розділом X «Перехідні положення» Земельного кодексу України 

[108]  щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських 

земель (остання його редакція регламентує так званий «мораторій» на 

продаж сільськогосподарських земель до 01.01.2020 р.). 

Обмеження, направлені на купівлю-продаж земель 

сільськогосподарського призначення, як вже говорилось викривляють сам 

механізм формування приватної власності на земельну ділянку. Дана 

проблема може бути вирішена разом зі скасуванням мораторію, який 
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безпосередньо залежить від прийняття законопроекту «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення», а також законопроекту «Про ринок 

земель». 

Прийняття законопроекту «Про ринок земель» з урахуванням 

запропонованих підходів дозволить створити правові передумови для 

запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, що 

передбачає обмежене державне регулювання процедури відчуження 

власниками прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 

що забезпечить введення ринкового обігу прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення з одночасною мінімізацією його 

потенційних негативних еколого-економічних наслідків. 

Важливою особливістю вітчизняного ринку земель 

сільськогосподарського призначення є те, що існують дві норми – «земельна 

частка (пай)» і «земельна ділянка», які характеризують наявність права 

власності, однак частка – менш чітке визначення, що носить досить 

абстрактний характер, на відміну від ділянки. З метою виділення земельної 

частки у праві спільної власності на земельну ділянку в окрему ділянку 

власнику землі необхідно здійснити ряд заходів, встановлених Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» [221]. 

Ще однією важливою, а багато в чому визначальною особливістю землі 

як економічного ресурсу та як реалізованого товару є її обмеженість. На 

відміну від капіталу земля нерухома. Можливості розширення 

сільськогосподарських площ досить незначні. Це означає, що пропозиція 

землі не може бути збільшено навіть в умовах значного зростання цін на 

землю. 

В системі земельних відносин важливе місце займає оренда землі, як 

особлива форма реалізації земельної власності і господарського 

використання головного засобу виробництва в сільському господарстві. 

Оренда сприяє залученню в господарський обіг земельних ділянок, 
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формальні або реальні власники яких не можуть або не хочуть 

використовувати сільськогосподарські землі за їх прямим призначенням. 

Специфіка та різноманітність спеціалізації аграрного виробництва 

підтверджує твердження, про те що навіть п’яти років буває недостатньо для 

істотної перебудови економічних відносин в даній галузі. Тому, з метою 

забезпечення орендарю гарантованого землекористування, мінімальний 

термін оренди землі повинен бути досить тривалим. 

Залучення земельних ділянок в ринковий обіг, тобто формування 

пропозиції на них потребує термінового проектування та утворення 

відповідного інституційного наповнення економічного спрямування, яке 

регламентуватиме суворі чіткі положення пропозиції земель, а саме: 

інститути державного реєстрування земельних угод, система страхування, 

обмеження цінових коридорів, запровадження аукціонів на продаж земель чи 

прав користування ними, формування банку земель. У ході зосередження 

пропозиції земель у площині відносин оренди та купівлі-продажу не слід 

спиратися винятково на еволюційну, історично квінтесентну модель розвитку 

стихійної дії ринкових сил. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ринок земель 

сільськогосподарського призначення передбачає відчуження з одного боку і 

присвоєння з іншого боку прав власності (користування) на землі 

сільськогосподарського призначення шляхом їх ринкового обігу. Існує ряд 

особливостей досліджуваного ринку, які виражаються у специфіці товару, 

обмеженості продажу та застави сільськогосподарських земель, відсутності 

конкурентного середовища між покупцями і продавцями, нерозвиненістю 

інфраструктури тощо. Необхідно також відмітити, що орендна форма 

відносин має свою нішу в системі формування та ефективного 

функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення. Тому, на 

нашу думку, в рамках аналізу ринку земель сільськогосподарського 

призначення, як такого, що формується має специфічні особливості та 

суперечності, доцільно сформулювати можливі критерії визначення 
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розвитку даного ринку, які можуть стати об’єктом подальших наукових 

досліджень. 

 

3.3. Стан та тенденції ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні 

 

Реформування земельних відносин в Україні розпочалося в 1991 р. У 

результаті демонополізації земель відбулися докорінні зміни форм власності 

на землю, розв’язано проблему забезпечення громадян земельними 

ділянками, введено плату за землекористування, сформовано систему 

нормативного регулювання земельних відносин тощо. Трансформація форм 

власності на землю передбачає самостійне розпорядження землевласниками 

своїми ділянками. Більше одного млн землевласників долучили свої ділянки і 

паї (розміром близько чотирьох мільйонів гектарів) до особистих селянських 

господарств (не утворюючи при цьому юридичної особи згідно встановлених 

норм). Водночас селяни збільшили вдвічі площі власних присадибних 

територій чи земель, виділених для цілей особистого господарювання. На 

сьогодні більше 19 млн га земель сільськогосподарського призначення 

перебувають користуванні та володінні 25 млн громадян. З цих площ 

отримується понад 60 % валової сільськогосподарської продукції. 

Розвиток ринку земель у сільському господарстві пов’язаний з цілою 

низкою особливостей, які виходять зі специфіки земель 

сільськогосподарського призначення як товару. Виходячи з цього земельні 

активи можуть стати одним із джерел фінансування сільського господарства. 

При цьому, держава  вводить землю в ринкові відносини, залишаючи за 

собою роль активного учасника регулювання цих відносин. 

В результаті трансформації відносин власності на землю, було 

створено певні передумови для ефективного функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Активність функціонування ринку 

сільськогосподарських земель визначається частотою їх ринкового обігу. На 
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ринку сільськогосподарських земель здійснюються різні операції у сфері 

володіння, користування та розпорядження земельними ділянками. При 

цьому процедуру реалізації юридично-правових та економічних відносин, які 

виникають у процесі обігу земельних ділянок прийнято називати трансакцією 

щодо земельних ділянок. Інформація про динаміку трансакцій зі зміною 

власника (користувача) земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення відображає стан і основні тенденції розвитку земельного ринку 

в країні. 

Враховуючи нееластичність пропозиції землі, єдиним способом 

досягнення рівноваги на даному ринку є збільшення (легалізація) скритого 

попиту до рівня, достатнього для реалізації усієї кількості земель, що 

надається на ринку [156]. Як вже зазначалося раніше, трансакції на ринку 

земель можуть відбуватися з переходом прав власності і прав користування. 

Трансакції за яких відбувається перехід прав власності (користування) при 

здійсненні купівлі-продажу цих прав діють під впливом законів попиту і 

пропозиції, а угоди дарування, успадкування та обміну відбуваються поза 

дією цих законів. 

Специфічною особливістю сучасного ринку земель 

сільськогосподарського призначення більшості регіонів України є стійке 

перевищення пропозиції над попитом. Правовий нігілізм українського 

суспільства та низький рівень економічних претензій з боку землевласників 

доводить, що причина очевидного дисбалансу лежить поза цінових чинників. 

Проте саме ці обставини виявляють специфіку більшості угод щодо обігу 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. 

Так, динаміка кількості трансакцій зі зміною власника або користувача 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні останніми 

роками має тенденцію до зростання, зокрема в 2017 р. їх було зареєстровано 

майже 1,9 млн одиниць (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Динаміка кількості трансакцій зі зміною власника/користувача 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в Україні, од. 

Джерело: сформовано за даними Міністерства юстиції України. 
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Таблиця 3.11 

Основні показники та структура ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні, 2016 р. 

Форма 

ринкового 

обігу 

Кількість 

трансакцій, 

од. 

Структура 

трансакцій 

за 

кількістю, 

% 

Площа 

земель, за 

якими 

здійснювались 

трансакції, га 

Структура 

трансакцій 

за площею, 

% 

Оренда 1447221 76,11 8279900 84,24 

Спадщина 337507 18,33 1447793 14,73 

Купівля/продаж 58226 3,13 35402 0,36 

Міна/дарування 29104 1,61 24437 0,25 

Емфітевзис 14138 0,77 40507 0,41 

Іпотека 791 0,05 674 0,01 

Джерело: сформовано за даними Міністерства юстиції України. 

 

Орендні відносини на сучасному етапі землекористування набувають 

усе більшого значення, оскільки придбання земель сільськогосподарського 

призначення у власність, як вже говорилось, поки що стримується на 

законодавчому рівні дією мораторію на її продаж. Наразі в Україні щороку 

відбуваються трансакції щодо передачі прав земель сільськогосподарського 

призначення в середньому 4-5 % від усього об’єму земель на ринку. Тоді як в 

країнах світу цей показник складає 1-3% від загальної площі 

сільськогосподарських угідь. При цьому слід зауважити, що значна частина 

операцій з оренди землі полягає на підставі «скритої угоди» між партнерами. 

Однак все ж таки більшість землевласників обирають формально 

зареєстровані договори оренди. 

З метою мінімізації обсягу витрат орендної угоди слід обирати вид та 

величину оренди. Так, землевласник, будучи орендодавцем, заощаджує на 

управлінських затратах за умови добросовісності орендатора. Водночас слід 

зважати, що орендатор не намагається вести збалансованого 
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землекористування, позаяк його не бентежить якісний стан земельних угідь. 

Поряд з цим, за умови встановленого фіксованого розміру оренди орендар 

мусить мінімізувати всі можливі ризики. Зважаючи на особливості 

сільськогосподарської галузі (кліматичні зміни, шкідники тощо) та значну 

економічну нестабільність, багато сільгосппідприємств обирають змішану 

форму орендної плати. При цьому ринкові ставки оренди дозволяють 

збалансувати попит на право користування землею і її пропозицію. 

На рис. 3.10 наведено дані щодо кількості трансакцій окремо для різних 

форм ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Так, 

спадщина є другою за кількістю трансакцій формою ринкового обігу земель, 

а саме 337,5 тис. 

 

Рис. 3.10. Кількість трансакцій за формами ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні (2016 р.) 

Джерело: сформовано за даними Міністерства юстиції України. 
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Графік на рис. 3.11 демонструє сучасний стан трансакцій щодо обігу 

земель сільськогосподарського призначення за площею. Станом на 

01.01.2017 р. найбільші площі земель передаються в оренду, а саме 

8279,9 тис. га (84,24% від загальної площі). На другій позиції за актуальністю 

є трансакції передачі земель у спадщину – 1447,8 тис. га (14,73%). Найменша 

площа (як і найменша кількість) земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення передається в заставу чи іпотеку. 

 

Рис. 3.11. Площа земельних ділянок, з якими відбулися трансакції за 

формами ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в 

Україні, 2016 р. 

Джерело: сформовано за даними Міністерства юстиції України. 
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Таблиця 3.12 

Кількість та площа земельних ділянок, з якими відбулися трансакції в сфері ринкового обігу 

сільськогосподарських земель за регіонами України (2016 р.) 

Регіони 
Продаж Спадщина Міна Іпотека Оренда Емфітевзис 

Кількість Площа, га Кількість Площа, га Кількість Площа, га Кількість Площа, га Кількість Площа, га Кількість Площа, га 
АР Крим – – 3 5,8 – – – 23,7 2 9 – – 

Вінницька 2966 1892,9 23557 75931,7 96 478,7 25 7,8 11348 569242 948 1668,8 
Волинська 17 456,1 7194 26118,1 824 441,1 9 12,8 16823 100446 7 18,2 
Дніпропетровська 3263 1786,6 1232 84494,2 726 573,1 29 17,7 52227 390002 1212 4128,4 
Донецька 799 1032,5 7666 56435,8 93 1737,5 1 7,1 33136 399332 967 2867,1 
Житомирська 213 899,6 16546 49983,0 12 459,6 1 4,2 6573 378931 152 411,4 
Закарпатська 1524 557,5 197 3468,8 811 269,0 6 1,6 5383 6899 159 141,8 
Запорізька 27 1442,3 9166 89353,7 1223 1353,8 9 433,4 33936 415494 86 4151,1 
Івано-Франківська 1189 579,2 9774 20622,5 1256 315,4 521 30,7 45328 136498 3 5,2 
Київська 13956 5816,8 2723 52931,5 4281 2619,9 8 7,0 79812 495892 818 1716,8 
Кіровоградська 228 2613,9 1124 117364,0 4177 5577,6 2 13,8 47886 532615 11 4401,8 
Луганська 339 211,5 5271 33458,9 78 24,0 27 7,8 25695 269846 74 517,6 
Львівська 238 559,3 16525 26092,2 1754 444,6 9 5,0 713 188699 17 31,4 
Миколаївська 1629 2337,1 1577 48188,0 666 1635,5 11 1,8 38795 352208 342 1718,6 
Одеська 2472 1315,4 15571 75926,3 679 291,4 11 4,4 684 343706 1438 4198,6 
Полтавська 236 760,6 18447 114551,9 567 240,6 11 0,5 9149 568087 1664 4827,2 
Рівненська 1417 255,5 11514 48428,2 826 210,4 4 23,4 4295 91389 56 162,4 
Сумська 1923 741,8 27895 99712,4 516 240,8 19 20,9 93374 462889 1424 2485,1 
Тернопільська 818 231,1 17662 36219,5 858 447,5 17 22,1 9834 330685 71 121,9 
Харківська 3686 3260,8 1321 93778,2 99 1566,4 12 21,4 52112 462711 721 2293,2 
Херсонська 13 1825,1 873 40037,5 1238 2594,5 13 4,6 38318 308149 33 1279,2 
Хмельницька 3994 3279,4 22764 73644,3 185 640,9 9 0,7 11235 465003 179 382,4 
Черкаська 2256 1570,1 1759 74057,1 1446 1522,9 3 0,8 88167 524475 89 2123,5 
Чернівецька 125 359 6635 11480,0 1529 527,4 3 1,3 21713 69282 721 564,8 
Чернігівська 149 1416,4 25377 95497,2 384 213,5 11 0,1 116988 417408 39 139,9 
м. Київ 393 24,8 21 12,5 18 10,6 2 23,7 2 5 – – 

м. Севастополь 1 0,0 – – 1 0,0 1 7,8 – – – – 

Джерело: сформовано за даними статистичного щорічника «Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016-2017» з урахуванням 

корекції даних [183]. 1
8
4
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Так, найбільші площі земель  сільськогосподарського призначення, що 

передавались в оренду в 2016 р. зафіксовані у Вінницькій, Полтавській та 

Кіровоградській областях; щодо успадкування земельних ділянок, то 

найбільші площі, за якими відбувалися такі трансакції, знаходились у 

Кіровоградській та Полтавській областях; за площами проданих земель 

лідерами є Київська та Хмельницька області. Загалом найбільші площі 

земельних ділянок, з якими відбулися трансакції за всіма формами ринкового 

обігу сільськогосподарських земель, були в Полтавській області, що 

становить близько 8,3% від загальної площі земель, за якими здійснювались 

трансакції в Україні за 2016 рік. Це свідчить про достатньо розвинутий ринок 

земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні. 

Незважаючи на ряд позитивних моментів у сфері ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення, є й невирішені питання, що 

стримують розвиток ринку земель [161; 344]: 

 немає консолідованої моделі розвитку ринку сільськогосподарських 

земель; 

 несформованість інфраструктури ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення; 

 відсутність механізму консолідації земельних ділянок та процесу, 

незавершеність розмежування земель державної та комунальної власності; 

 неможливість поліпшення технологічних умов використання 

сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних розмірів 

землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення дрібних ділянок інших власників у 

масиви земель господарств тощо; 

 концентрація більшої частини земель сільськогосподарського 

призначення у власності найменш економічно активної частини сільського 

населення, що не має належних професійних знань, фінансових та фізичних 

можливостей займатися землеробською роботою; 
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 нормативно не врегульовано земельно-рентні відносини, за яких 

значна частина створюваної в сільському господарстві земельної ренти не 

потрапляє на розширене відтворення галузі; 

 зниження інвестиційної привабливості вітчизняного аграрного 

сектора економіки, пов’язане з підвищенням ризику вкладень унаслідок 

неможливості іпотечного кредитування сільського господарства під заставу 

земельних ділянок; 

 відсутність ефективного інструментарію стимулювання 

збалансованого використання, збереження, охорони та відтворення 

земельних ресурсів. 

Для того щоб ринок земель був дієвим та результативним важелем 

ринкової економіки, слід забезпечити відповідні умови, за яких ймовірний 

землевласник зможе вільно купувати землю чи здавати її в оренду. Поряд з 

тим, за інституціональних та економічних трансформацій, формування цього 

ринку передбачає низку різноманітних перешкод та обмежень, які впливають 

на обрання виду та динаміки трансакцій. В умовах обмеженого режиму дії 

закону попиту і пропозиції на сільськогосподарські землі, обумовленого 

інституційними обмеженнями (мораторій на продаж) деякі форми ринкового 

обігу земельних ділянок слабко розвинуті чи практично відсутні, а інші 

займають домінуючу позицію в структурі трансакцій на ринку. Та саме ці 

види трансакцій визначають попит і структуру ринку сільськогосподарських 

земель. 

Домінування оренди на ринку земель сільськогосподарського 

призначення певним чином впливає на формування структури попиту і 

пропозиції на землю. В таких умовах попит слід розглядати не тільки з 

позиції земельної ділянки як ресурсу, а й можливостей ведення на ній 

господарської діяльності. У цій ситуації право на землю реалізується через 

форму придбання прав користування нею як об’єктом господарювання. 
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Варто виділити важливу групу чинників, що впливають на процес 

ринкового обміну, як екологічні характеристики земельних ресурсів. 

Характеристика земельного фонду України та еколого-економічні показники 

його використання наведена нами раніше. Виокремимо тільки ті характерні 

ознаки, що здійснюють вплив на специфіку земельних угод. 

Земельні ресурси в аграрному секторі є лімітованим та непортативним 

активом, що призводить до послаблення ринкових позицій та звужує коло 

агентів, які здійснюють обігові операції із землею. Поряд з цим, четверта 

частина вітчизняних сільськогосподарських угідь нині перебуває у володінні 

держави. Ці землі формують великі земельні масиви, які мають низку переваг 

для великого товарного сільськогосподарського виробництва. Водночас, 

значні обсяги землеволодінь перебувають і у приватній власності. Внаслідок 

надзвичайного розпорошення сільськогосподарських угідь та їх концентрації 

у різних землевласників постає низка труднощів у процесі підписання 

земельних угод. Проблеми формування земельних ділянок за рахунок 

земельних часток (паїв) виникають у всіх аграрних утворень, у яких до нині 

не сформовано єдиного масиву земель. Значні трансакційні витрати по 

виділенню земельних часток (паїв) є перепоною для реалізації права 

землеволодіння. Директорам агропідприємств, у розпорядженні яких є 

земельні угіддя виділені в рахунок земельних часток (паїв), доводиться 

укладати договори із кожним землевласником тим самим істотно нарощуючи 

розмір трансакційних витрат на підписання угод та вирішення спірних 

ситуацій, які можуть з'явитися у ході реалізації цих угод. Тож, за умови 

належного рівня довіри землевласники та керівники агропідприємств радше 

користуватимуться усними домовленостями у процесі виникнення і 

формування орендних відносин між ними. 

Визначивши та врахувавши вплив усіх зазначених чинників, 

розглянутих вище, нами виявлено, що взаємини, які реалізовуються на 
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земельному ринку, формуються у доволі складних умовах для суб’єктів 

господарювання, коли не сформованість і слабкий розвиток окремих ринків, 

а також характерні еколого-економічні особливості спричиняють певну 

інертність на ринку земель сільськогосподарського призначення. Нестача 

фінансів, значна розпорошеність земельних угідь лімітує можливість їх 

купівлі, що й викликає ситуацію, за якої ключовим договором на земельному 

ринку є орендний. 

Вважаємо за необхідне негайно вжити таких заходів, потрібних для 

ефективного функціонування земельного ринку: провести повну 

інвентаризацію земель та землекористувань, визначити найцінніші в 

господарському відношенні земельні угіддя, які повинні перебувати під 

особливою увагою держави; здійснити зонування земель за їхнім 

функціональним і цільовим призначенням; провести кадастрове оцінювання 

земель і сформувати електронну базу даних про землекористувачів, сервітути 

та обтяження земельних ділянок, їхньої якості та оціночної вартості; 

організувати створення прозорої, доступної та довготривалої інформаційної 

бази даних та оперативної статистичної інформації про операції із 

земельними ділянками, про кон’юнктуру ринку та ринкової ціни землі; 

розробити і налагодити механізм руху земельних часток і компенсації за них; 

внести до чинного законодавства зміни, що стосуються зниження податків на 

доходи від операцій із земельними ділянками та витрат при оформленні угод; 

створити інфраструктуру земельного ринку, що включає державні та 

комерційні підприємства та організації, консалтингові організації з 

оцінювання земель, оформлення угод та операцій із земельними ділянками, 

земельний суд, земельна нотаріат, земельний банк, інститут операторів на 

ринку, інститут незалежних оцінювачів, страховиків; визначити й 

реалізувати комплекс заходів і методів по адміністративно-правовому та 

економічному регулюванню земельного ринку. 
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Визначено, що базисом ефективного функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення є їхній ринковий обіг. Після закінчення 

мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття повноцінного 

ринку земель необхідно удосконалити інститут ринкового обігу і перш за все 

такі його форми, як успадкування, купівля/продаж та застава. При цьому 

розвиток цих форм ринкового обігу сільськогосподарських земель потребує 

запровадження ефективних регуляторних механізмів, де вирішальну роль має 

відігравати держава. 

Тому розвиток державного регулювання ринкового обігу 

сільськогосподарських земель має передбачити реалізацію таких основних 

імперативів: установлення чітких регламентів обігу земельних ділянок; 

запровадження інструментарію страхування ризиків при здійсненні 

трансакцій із земельними ділянками; надання особливого статусу безоплатно 

отриманим земельним ділянкам для ведення особистого селянського 

господарства, садівництва, городництва, ввівши обмеження щодо їхнього 

вільного обігу (використання); запровадження обов’язкових аукціонів щодо 

продажу державних земель. Застосування такого підходу дасть змогу в 

подальшому більш системно формувати управлінські заходи щодо 

регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. 

 

3.4. Еколого-економічні особливості орендних відносин в 

сільськогосподарському землекористуванні України 

 

Головним завданням сучасної державної політики у сфері аграрного 

землекористування й надалі залишається таке вдосконалення земельних 

відносин, яке забезпечувало б раціональне використання та охорону 

продуктивних земель на основі екологізації виробництва та захисту ґрунтів 

як складової навколишнього природного середовища, збереження, 

примноження та відтворення його продуктивної сили як природного ресурсу. 
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Світовою практикою доведено, що ринок земель 

сільськогосподарського призначення сприяє оптимізації площ 

землекористування конкретних господарюючих суб’єктів. Більшість селян 

реалізують своє право на сільськогосподарську землю за допомогою 

орендних відносин з аграрними господарствами, фермерськими 

господарствами та іншими суб’єктами господарювання. Орендні відносини 

на сучасному етапі землекористування набувають усе більшого значення, 

оскільки придбання земель сільськогосподарського призначення у власність 

поки що стримується на законодавчому рівні дією мораторію на її продаж. У 

таких умовах оренда стала одним з найдинамічніших сегментів земельного 

ринку, оскільки його учасники зацікавлені в отриманні максимального 

доходу при інтенсивному використанні угідь. 

Світовий досвід свідчить, що оренда як форма ринкового обігу земель 

забезпечує більш ефективний перерозподіл земель між 

сільськогосподарським товаровиробниками. Однак врахування екологічного 

чинника в процесі орендного сільськогосподарського землекористування 

потребує ефективного регулювання та контролю за виконанням чітко 

прописаних імперативів застосування цього ринкового інструменту 

земельних відносин. Подальший розвиток земельно-орендних відносин у 

сільському господарстві потребує поглибленого вивчення економічного та 

екологічного змісту цих відносин, а також їхньої ролі в загальній системі 

сільськогосподарського землекористування. 

Економічний зміст орендних відносин – це відносини між власником 

землі (орендодавцем) і господарюючим суб’єктом, що безпосередньо її 

використовують (орендарем), з приводу розподілу і привласнення визначеної 

договором оренди пропорції доходу. Специфікою оренди земель 

сільськогосподарського призначення є те, що вона розглядається як 

самостійна форма господарювання на землі, визначаючи тип власності на 

землю і рівень розвитку виробничих сил суспільства [17, c. 52]. Орендні 
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відносини є за своєю суттю договірними, визначальними рішеннями всього 

спектра питань, що задовольняють інтереси учасників процесу. 

Привабливість оренди землі полягає також і в тому, що вона є досить 

простою за формуванням фінансових операцій, а також дає змогу власникові 

можливість отримувати дохід від здачі в платне користування тимчасово 

невикористовуваних земель, при цьому зберігаючи право власності на них. 

Однак варто відмітити, що орендна форма землекористування негативно 

позначається на інвестиційній діяльності в аграрному секторі економіки і, як 

наслідок, на зниженні майбутніх доходів, як джерел податкових надходжень. 

Окрім цього використання орендних форм господарювання знижує ринкову 

вартість всього земельно-майнового комплексу. 

На орендну систему землегосподарювання впливає багато чинників, 

проте одним з ключових є рівень свободи й незалежності власника землі 

щодо розв’язання усіх завдань у процесі здійснення виробничої та збутової 

діяльності, забезпечуючи отримання доходу тотожного відсоткам за 

банківськими депозитами. Якраз економічна незалежність орендаря, а також 

дохідність вкладених фінансових ресурсів розкривають рівень обігу земель 

сільськогосподарського призначення та залучення до нього 

невикористовуваних угідь, в підсумку визначаючи ефективність системи 

землегосподарювання. 

Залежно від конкретних соціально-економічних умов та структурних 

змін останнім часом в аграрному секторі економіки розвинутих країн 

спостерігається тенденція збільшення площ господарств за рахунок оренди 

земель сільськогосподарського призначення [163; 343]. Сільськогосподарські 

товаровиробники України ведуть господарську діяльність переважно на 

орендованих землях, частка яких у загальному землекористуванні становить 

понад 45% (рис. 3.12). Станом на 01.01.2018 р. в Україні укладено близько 

4,9 млн договорів оренди земельної частки (паю), із них з фермерськими 

господарствами – 0,75 млн (додаток Г). Більшість договорів (2,3 млн) 
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укладено терміном на 8–10 років [183]. Загалом оренда 

сільськогосподарських земель в Україні в середньому становить близько 90% 

від усіх договорів оренди. 

Рис. 3.12. Частка орендованих сільськогосподарських земель у 

загальному землекористуванні за регіонами України, % 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 

*Примітка: дані по АР Крим відсутні. 

 

Разом з тим недоречно вважати, що решта 55% паїв, які офіційно не є 

об’єктом орендних відносин, не використовуються в аграрному виробництві 

чи використовуються безпосередньо землевласниками. На жаль, досить 

поширена на території України практика «прихованої оренди», згідно з якою 

земля перебуває в користуванні сільськогосподарських підприємств без 

заключення відповідних договорів оренди із землевласниками, які 
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отримують плату за користування землею готівкою або в натуральній формі. 

Також існують випадки користування без правовстановлюючих документів 

на землі, власники яких померли, а спадкоємців немає [168]. На сьогодні, за 

попередніми оцінками експертів, таких земель в Україні налічується близько 

0,5 млн га. Характеристику сучасного стану та основних тенденцій розвитку 

земельно-орендних відносин у сільському господарстві України наведено в 

табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Основні показники оренди земель сільськогосподарського призначення, 

2011–2017 рр. 

Показник 
Роки 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальна площа земель 

сільськогосподарського 

призначення, переданих в 

оренду, тис. га 17421,0 17196,0 17166,1 17168,0 17099,1 16858,5 

Середня орендна плата за 

землі 

сільськогосподарського 

призначення в Україні, 

грн/га 327,5 412,2 664,0 862,0 1093,4 1369,0 

Середня орендна плата за 

землі 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності, грн/га 

на земельних торгах х 555,79 894,83 1377,75 2249,8 2793,2 

без проведення 

земельних торгів х – – 1169,2 952,0 1053,0 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру та Держстату. 

 

Стосовно розподілу сільськогосподарських земель відповідно до 

термінів дії договорів оренди, то варто зазначити, що останнім часом 

кількість ділянок, орендованих терміном до 5 років, становить понад 30, а за 

площею – більше ніж 25%. Серед земель приватної власності найбільше 
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договорів оренди терміном від 6–10 років, а серед державної та комунальної 

– на 11 років і більше (рис. 3.13). 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 3.13. Розподіл кількості (а) та площі (б) сільськогосподарських 

земельних ділянок у 2014 р. за терміном дії договорів оренди, % 

Джерело: сформовано автором на основі даних [182]. 

 

Однак, після 2015 року ситуація змінилась – спостерігається 

збільшення кількості договорів  оренди сільськогосподарських земельних 

ділянок з строком понад 10 років (табл. 3.14). Це пояснюється змінами в 

законодавстві щодо встановлення мінімального терміну дії договорів оренди, 
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а саме строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського 

господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим 

семи років. 

Таблиця 3.14 

Структура укладених договорів оренди земельних часток (паїв) в 

Україні за строком їх дії в 2015–2017 рр., % 

Рік Строк дії договору оренди землі, років 

1–6 7 8–10 понад 10 

2015 26,2 11,6 45,3 16,9 

2016 24,5 11,2 46,3 18,0 

2017 20,5 13,8 46,6 19,1 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 

 

В регіональному розрізі станом на 01.01.2018 р. найбільша частка 

укладених договорів оренди земельних часток строком на понад 10 років 

зареєстрована в Харківській (44,4 %), Донецькій (40,3 %) і Сумській (32,3 %) 

областях (табл. 3.15). При цьому варто зазначити, що на сьогодні все ж таки 

найбільш розповсюдженими  договорами оренди земельних часток (паїв) є 

договори – терміном 8–10 років, і в середньому по Україні становлять 46,6% 

від загальної кількості. Специфіка та різноманітність спеціалізації аграрного 

виробництва підтверджує твердження про те, що навіть п’яти років буває  

недостатньо для істотної перебудови економічних відносин у цій галузі. 

Тому, щоб забезпечити орендареві гарантоване землекористування, 

мінімальний термін оренди землі повинен бути досить тривалим. 

Варто відмітити і той факт, що нині у нормативно-правовій базі 

України не передбачено відповідних норм та положень стосовно неодмінного 

нотаріального підтвердження укладених орендних угод, приміром договір 

оренди землі із землевласниками часток (паїв), роблячи їх тим самим 

уразливими. Так, неодноразово трапляються ситуації, коли до державного 
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реєстру речових прав на нерухоме майно подаються орендні угоди із 

сфальшованими підписами громадян, що змушує їх до подачі судових 

звернень з метою забезпечення захисту власного права землеволодіння згідно 

порушених норм чинного законодавства. 

Таблиця 3.15 

Структура укладених договорів оренди земельних часток (паїв) за 

строком їх дії, за регіонами України (станом на 01.01.2018 р.) 

Регіон 

Укладено договорів оренди за строками їх дії 

1–6 7 8–10 понад 10 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

Вінницька 73751 16,8 32949 7,5 225968 51,6 105542 24,1 

Волинська 22471 22,0 12507 12,2 56418 55,2 10885 10,6 

Дніпропетровська 75198 33,1 31854 14,0 91955 40,5 27924 12,3 

Донецька 23898 18,5 8355 6,5 44769 34,7 52051 40,3 

Житомирська 41139 19,5 25476 12,1 102766 48,7 41743 19,8 

Закарпатська 7749 65,6 1947 16,5 1821 15,4 297 2,5 

Запорізька 43770 25,5 12169 7,1 83040 48,5 32355 18,9 

Івано-Франківська 12528 8,6 11882 8,2 101555 69,9 19231 13,2 

Київська 61086 25,9 87512 37,1 58865 24,9 28721 12,2 

Кіровоградська 63801 29,6 8856 4,1 113055 52,5 29530 13,7 

Луганська 17305 16,6 9674 9,3 60235 57,8 16913 16,2 

Львівська 59663 25,9 60742 26,4 82329 35,8 27463 11,9 

Миколаївська 38562 25,6 7801 5,2 75802 50,3 28558 18,9 

Одеська 69488 26,7 25149 9,6 101902 39,1 64120 24,6 

Полтавська 93541 30,5 39957 13,0 138667 45,3 34123 11,1 

Рівненська 37474 31,9 20421 17,4 40999 34,9 18595 15,8 

Сумська 23955 11,0 13359 6,1 109802 50,5 70181 32,3 

Тернопільська 29015 10,1 67386 23,6 158360 55,4 31177 10,9 

Харківська 29855 15,0 9631 4,8 71293 35,8 88425 44,4 

Херсонська 28543 21,5 9258 7,0 60036 45,1 35155 26,4 

Хмельницька 32530 9,3 101706 29,2 169242 48,6 44765 12,9 

Черкаська 63042 20,4 26437 8,6 149960 48,6 68967 22,4 

Чернівецька 45433 46,9 4039 4,2 37301 38,5 10176 10,5 

Чернігівська 13469 5,2 50158 19,3 151383 58,1 45406 17,4 

Україна 1007266 20,5 679225 13,8 2287523 46,6 932303 19,0 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 
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Так, згідно з даними Держгеокадастру за результатами проведеного 

моніторингу вартості прав оренди на земельні ділянки у розрізі регіонів 

України впродовж 2017 року, спостерігається істотна різниця між фактичною 

ціною продажу та оцінною вартістю земельних ділянок (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Моніторинг вартості права оренди на земельні ділянки в розрізі регіонів 

України впродовж 2017 року 

№ Область 

Розподіл продажу орендної плати за фактичною 

ціною 

Оцінна вартість, млн грн Ціна продажу, млн грн 

1 Вінницька 2,726 6,505 

2 Волинська 4,108 4,567 

3 Дніпропетровська 0,009 2,814 

4 Донецька 4,793 4,793 

5 Житомирська 0,583 1,063 

6 Закарпатська 0,751 0,999 

7 Запорізька 0,765 2,066 

8 Івано-Франківська 3,207 6,813 

9 Київська 1,876 3,724 

10 Кіровоградська 9,177 10,551 

11 Луганська 0,709 0,709 

12 Львівська 4,637 9,463 

13 Миколаївська 2,735 6,062 

14 Одеська 20,309 20,309 

15 Полтавська 5,590 13,526 

16 Рівненська 4,100 5,385 

17 Сумська 0,456 8,829 

18 Тернопільська 2,403 9,014 

19 Харківська 2,666 2,781 

20 Херсонська 6,697 10,886 

21 Хмельницька 4,006 4,220 

22 Черкаська 3,772 9,165 

23 Чернівецька 1,078 2,083 

24 Чернігівська 5,634 7,740 

Усього 92,789 154,066 

Джерело: дані Держгеокадастру. 
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Незважаючи на тенденції зменшення площ орендованих земель, 

середня орендна плата за землі сільськогосподарського призначення 

продовжує зростати. В середньому по Україні власники паїв у 2017 р. 

отримали 1369,0 грн/га, що в порівнянні з 2016 р. (1093,4 грн/га) більше на 

25%. У регіональному розрізі найнижча орендна плата була в Закарпатській 

(718,9 грн/га), Запорізькій (794,7 грн/га), Миколаївській (825,8 грн/га) та 

Херсонській (842,3 грн/га) областях. Найвища орендна плата за паї 

зафіксована в Черкаській (2961,8 грн/га), Полтавській (2553 грн/га), 

Харківській (2111 грн/га) та Сумській (2100,2 грн/га) областях (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Ранжирування регіонів України за показником середньої 

орендної плата за землі сільськогосподарського призначення, 2017 р. 

(грн/га) 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 

*Примітка: дані по АР Крим відсутні. 

 

Щодо державних земель, то середня вартість їх оренди останнім часом 

істотно зросла. Це зумовлено поширенням практики передачі земельних 
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ділянок у користування через механізм аукціонів (табл. 3.17). Станом на 

01.01.2018 р. середня орендна плата за користування 1 га земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності через аукціони 

становила 2793 грн. За той же період, але без проведення аукціону передача 

державних земель в оренду відбувалася за значно нижчою ціною – всього 

1053 грн/га. 

Таблиця 3.17 

Продаж прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, 2017 р. 

Цільове призначення 
Кількість, 

од. 

Площа, га Річна орендна плата 

Загальна 
Середній 

розмір 

Всього, 

млн 

грн 

Середній 

розмір орендної 

плати за 1 га, 

грн 

Усього земель 

сільськогосподарського 

призначення 

343 1634,42 Х 7,363 Х 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

322 1511,53 5,0 7,000 4631,0 

Для ведення фермерського 

господарства 
6 88,98 14,0 0,177 1989,0 

Для ведення особистого 

селянського господарства 
5 5,64 1,1 0,013 2305,0 

Для індивідуального 

садівництва 
2 23,99 12,0 0,043 1792,0 

Для іншого 

сільськогосподарського 

призначення 

8 4,28 0,5 0,130 30373,0 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 

 

Варто відмітити, що розмір надходжень до місцевих бюджетів від 

орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

дуже різниться в регіонах України. Наприклад, в 2017 році цей показник 

сягав від 162,3 тис. грн в Дніпропетровській області до 16723,6 тис. грн – в 

Одеській (додаток Д). 
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Відмічаючи позитивне значення оренди як способу господарювання, 

потрібно звернути увагу на недостатній рівень розроблення окремих 

положень орендного законодавства, що стає на заваді її ефективного та 

екологічно збалансованого розвитку. Залишаються невирішеними питання 

щодо законодавчого врегулювання розвитку земельних відносин у напрямах: 

відтворення родючості ґрунтів, вилучення з активного обороту 

малопродуктивних і деградованих сільськогосподарських угідь, консолідації 

земель, налагодження дійового державного контролю за ефективним 

використанням земель, розвитку іпотечного кредитування [263, с. 54]. 

У результаті проведеної земельної політики оренда досі не привела до 

консолідації земельних ділянок в ефективних землекористувачів, а орендна 

плата не стала одним із джерел доходів сільських жителів, які здавали свої 

земельні частки в оренду сільськогосподарським організаціям. Проявилися й 

інші негативні явища орендного сегмента земельного ринку: диспропорція 

між попитом і пропозицією, приховування частини угод з оренди, слабка 

інформованість сільського населення про ціни на земельні ділянки та ставки 

оренди, вилучення продуктивних ділянок з господарського обігу, деградація 

земель, зниження їхньої родючості [14; 21; 74; 330]. 

Загалом удосконалення орендних земельних відносин потребує 

формування комплексної системи їх правового регулювання з чітким 

дотриманням її в умовах сільськогосподарського виробництва та прийняття 

довгострокової урядової програми розвитку оренди в аграрному секторі, що 

дасть змогу суб’єктам орендних відносин повною мірою реалізувати всі 

правомочності, закладені в тріаді «володіння–користування–розпорядження» 

земельними ділянками [22; 348]. 

Проведений аналіз оренди земель дає можливість визначити основні 

еколого-економічні аспекти орендних відносин у сільськогосподарському 

землекористуванні [14; 87; 348]: 

 земельно-орендні відносини є специфічним типом відносин, за яких 

землевласник на добровільних засадах передає своє право на володіння та 
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розпорядження землями сільськогосподарського призначення іншій людині 

задля одержання доходу; при цьому обидві сторони зацікавлені в екологічно 

збалансованому землекористуванні, адже чим раціональнішим буде 

використання земель, тим тривалішим, стабільнішим та ймовірнішим стане 

отримання доходу для орендаря, а це, відповідно, передбачатиме 

довгострокові орендні відносини, що приноситиме дохід і орендодавцю; 

 об’єктом земельно-орендних відносин виступають земельні площі, 

право розпоряджатися та користуватися якими передається на визначений 

проміжок часу третій особі, при цьому у власника лишається право на їх 

повернення; 

 земельно-орендні відносини – це відносини, що передбачають 

балансування еколого-економічних інтересів учасників процесу; 

 земельно-орендні відносини формуються на базі укладення 

договору, де встановлено строки та умови використання, розмір орендних 

платежів та їх форма, варіанти розв’язання можливих спорів; 

 орендні платежі можуть сплачуватися в різних формах (грошовій, 

товарній, відробітковій), за різних умов (одноразово чи частинами), в різні 

терміни (перед чи після збуту сільськогосподарської продукції), за різними 

ставками за умови погодження обох сторін договору (постійні протягом 

усього періоду орендних відносин чи мінятися кожного року); 

 земельно-орендні відносини відбуваються за будь-якого типу 

власності та не передбачають його зміни; 

 земельно-орендні відносини передбачають урахування ротації 

сівозмін при визначенні строку оренди сільськогосподарських угідь; 

 орендатори, застосовуючи новітні технології з метою нарощення 

обсягів виробництва, виступають власниками отриманих доходів від 

модернізації та екологізації виробничого процесу. 

Основоположною умовою ефективного розвитку орендних відносин у 

земельній сфері є дотримання двох взаємопов’язаних аспектів: 

методологічного та прикладного – встановлення розмірів орендної плати, що 
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враховує специфіку оренди сільськогосподарських земель, які знаходяться як 

у приватній, так і державній та комунальній власності. У концептуальному 

плані в законодавчому полі мають бути враховані внутрішні протиріччя між 

власником землі та орендарем. Зведення цих протиріч до мінімуму є 

запорукою ефективного землекористування. 

Головним принципом визначення оренди є повернення взятих у 

тимчасове користування (орендованих) засобів із встановленим відсотком. 

Стимулююча функція оренди передбачає компенсацію не лише вкладених 

фінансових ресурсів, а й одержання прибутку, тотожного банківському 

відсотку. При цьому основною різницею оренди та позичкового банківського 

відсотка є те, що орендар виступає повноцінним учасником ринку 

нерухомого майна. У цьому зв’язку доцільним вбачається припущення, що 

одержана частка прибутку за орендою має перевищувати відсоток за 

банківськими угодами. Таке припущення має набувати статусу вимоги, адже 

орендна плата за користування землями сільськогосподарського призначення 

є ризиковим капіталовкладенням через специфічні особливості 

сільськогосподарського виробництва. 

Вартість права оренди земель сільськогосподарського призначення 

залежить від багатьох чинників, зокрема: правовий статус та цільове 

призначення земельної ділянки, форма власності, якісні характеристики 

ґрунтів та екологічна стабільність території землекористування, земельної 

ділянки, кон’юнктури на ринку сільськогосподарської продукції тощо. 

Базисом формування орендних відносин є орендна плата, яка розкриває 

взаємини між землевласником та орендарем землі щодо землеволодіння, 

землекористування та розпорядження правом оренди земель 

сільськогосподарського призначення. Тобто економічно аргументована 

величина орендної плати є ключовою ланкою при укладанні договору оренди 

земельних ділянок, де розкрито та упорядковано всі інтереси орендодавця та 

орендаря. При цьому розбалансування у площині розмірів зафіксованих 
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платежів обов’язково зачіпає інтереси однієї зі сторін (орендодавця або 

орендаря). 

За умови грошового еквіваленту орендної плати орендар виплачує 

встановлену (фіксовану) ставку, визначену для загальної земельної площі, 

взятої в оренду, або ж установлену погектарно. Переваги цієї форми орендної 

плати полягають у тому, що власник землі одержує свій дохід, незважаючи 

на жодні погодно-кліматичні умови, а орендар при цьому на свій розсуд та 

без будь-яких узгоджень може розпоряджатися отриманим урожаєм. А вади є 

обернено пропорційними перевагам, тобто ризиковість існує для двох сторін: 

орендар уже ризикує щодо виробничих чи погодно-кліматичних умов, а 

землевласник – щодо ймовірного недоотримання доходу через, навпаки, 

сприятливі для агрогосподарювання умови [22]. У цьому зв’язку орендар з 

метою мінімізації ризику при веденні своєї діяльності та задля часткового 

розподілу відповідальності із землевласником має право застосовувати 

натуральну форму оплати, тобто сплачувати частиною отриманого урожаю в 

натуральному або ж грошовому виразі. Поряд із цим орендодавець платить 

податок на власність, а орендар здійснює усі виробничо-організаційні дії, 

зважаючи на еколого-економічні трансформації щодо збереження природних 

агроекосистем визначеної території. 

Таким чином, розвиток орендних відносин у сільськогосподарському 

землекористування є одним із шляхів вирішення земельної реформи щодо 

формування ефективного господаря на землі. Проведений аналіз сучасного 

стану та земельно-орендних відносин у сільському господарстві показав, що 

оренда земель в умовах обмеженого права купівлі-продажу землі є найбільш 

оптимальною формою землекористування. За нинішніх умов 

агрогосподарювання об’єктивним вбачається удосконалення 

інструментально-методичного апарату в напрямі формування реальної 

ринкової вартості орендних платежів за землі сільськогосподарського 

призначення, що зважає на існуючий рівень родючості, агроекологічний стан 

ґрунтового покриву, територіальне розташування угідь тощо. У цьому 
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контексті земельно-орендні відносини набувають найвагомішої форми 

суспільних відносин, яка враховує і визнає право власності та користування 

земельними угіддями та заразом є засобом виробництва і предметом праці, 

тим самим посідаючи чільне місце в якості визначального життєво 

необхідного ресурсу для існування суспільства. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проаналізовано стан та проблеми трансформація відносин 

власності у сільськогосподарському землекористуванні. Обґрунтовано 

еколого-економічні особливості ринкової трансформації відносин власності 

на землю та її вплив на розвиток сільськогосподарського землекористування. 

Зокрема, запровадження різноманіття форм власності та господарювання за 

відсутності еколого-економічного обґрунтування перерозподілу земельно-

територіальних ресурсів призвели до значних змін складу і структури 

сільськогосподарських угідь, а також екологічної незбалансованості 

земельного фонду. Недосконала практика реформування викликала зниження 

ефективності використання й охорони земель, спричинила надмірний рівень 

парцеляції земель, порушення сівозмін, впровадження монокультури. 

2. Проведені дослідження дали змогу встановити ряд 

закономірностей трансформації сільськогосподарських угідь, що 

відбувається в Україні: збільшення площі ріллі на тлі загального зменшення 

площі сільськогосподарських угідь, площ сіножатей та пасовищ. Комплексна 

еколого-економічна оцінка земельних ресурсів на державному і 

регіональному рівнях засвідчила, що існує дисбаланс у співвідношенні 

природних та антропогенно-змінених земель. Це, своєю чергою спричиняє 

збільшення площ деградованих земель, зменшення вмісту гумусу та 

зниження родючості ґрунту. Визначено вплив екологічних параметрів 

землекористування на економічну ефективність сільськогосподарського 

виробництва, що дає можливість належним чином реагувати системі 
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управління земельними ресурсами на розв’язання еколого-економічних 

проблем. 

3. Охарактеризовано сучасний стан та особливості ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення в Україні. Визначені основні 

елементи ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення з 

урахуванням особливостей земельних ресурсів, як товару. Визначено, що 

існуючий механізм ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення реалізується в умовах обмеженого режиму дії закону попиту і 

пропозиції, обумовленого інституційними обмеженнями, а також умовами 

конкуренції, досконалою нееластичністю пропозиції землі. 

4. В процесі проведеного дослідження виявлені найбільш поширені 

елементи ринкового обігу земельних ділянок в сільському господарстві, 

враховуючи дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення. Проаналізовано види, структуру та рівень активності 

трансакцій, які були реалізовані на національному та регіональному ринку 

земель сільськогосподарського призначення. До таких трансакцій за 

елементами ринкового обігу відносяться оренда (більше ¾ ринку) та 

спадщина на земельні ділянки. 

5. Систематизовані проблемні питання в сфері ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення (відсутність консолідованої 

моделі розвитку ринку сільськогосподарських земель; несформованість 

інфраструктури ринкового обігу земель; відсутність механізму консолідації 

земельних ділянок; нормативно не врегульовано земельно-рентні відносини;; 

відсутність ефективного інструментарію стимулювання збалансованого 

використання, збереження, охорони та відтворення земельних ресурсів)  та 

запропоновані заходи щодо їх вирішення, а також обґрунтовано шляхи 

формування системи ефективного функціонування земельного ринку. 

6. Охарактеризовано сучасний стан та еколого-економічні засади 

розвитку земельно-орендних відносин в сільськогосподарському 

землекористуванні України, ґрунтуючись на основі проведеному аналізі 
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теоретико-методичних основ оренди земель. Проведений аналіз оренди 

земель дає можливість визначити основні еколого-економічні аспекти 

орендних відносин у сільськогосподарському землекористуванні. 

Сільськогосподарські товаровиробники України ведуть господарську 

діяльність переважно на орендованих землях, частка яких у загальному 

землекористуванні становить понад 45%. 

7. Встановлено, що формування земельно-орендних відносин за 

нинішніх умов законодавчих трансформацій у контексті зміни форм 

землеволодіння спричиняє низку негативних наслідків у 

сільськогосподарському землекористуванні: погіршення якісних 

властивостей сільськогосподарських земель, істотне скорочення вмісту 

гумусу в ґрунтах, інтенсивне розорювання земельно-природних комплексів, 

заниження рівня екологічної стабільності території тощо. Визначено, що 

ключовими детермінантами гармонізації інтересів суспільства, держави, 

землевласників та землекористувачів у процесі реалізації земельно-орендних 

відносин мають стати збалансоване використання, відтворення та охорона 

сільськогосподарських земель. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [275; 279; 280; 281; 284; 297; 298; 303; 305. 
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РОЗДІЛ 4 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 

4.1. Формування еколого-економічного механізму ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

 

Нині вітчизняна галузь сільського господарства вкрай потребує 

активного залучення інвестицій. Зважаючи на це та на значний земельно-

ресурсний потенціал України, земельні активи можуть бути одним із 

важливих джерел інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки. 

Однак з огляду на рішення органів влади про продовження мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення, на сьогодні це є 

неможливим. За таких умов запровадження механізму поетапного та 

регульованого процесу обігу земель сільськогосподарського призначення 

дасть змогу забезпечити залучення в аграрну сферу довгострокових 

інвестиційних ресурсів й нарощування виробничого потенціалу 

сільськогосподарської галузі країни. 

У ході проведення земельної реформи в Україні проблемам обігу та 

формування ринку земель сільськогосподарського призначення приділяється 

значна увага. Серед учених, які зробили вагомий внесок у вивчення цих 

проблем, слід відзначити П.І. Гайдуцького, Д.С. Добряка, В.М. Зайця, 

О.І. Коваліва, А.Г. Мартина, Л.Я. Новаковського, М.Г. Ступеня, 

А.М. Третяка, М.М. Федорова та ін. У своїх працях науковці розглянули 

проблеми та завдання трансформації земельних відносин до ринкових умов, 

інституціональні особливості функціонування ринку земель, питання 

регулювання ринку сільськогосподарських земель тощо. Безпосередньо 

дослідженню проблем запровадження та регулювання ринкового обігу 
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земель сільськогосподарського призначення присвячено роботи 

О.І. Гуторова, І.В. Кошкалди, Ю.О. Лупенка, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, 

Т.О. Степаненко, В.А. Торчука, О.В. Ходаківської, Г.І. Шарого та ін. 

Зокрема, Г.І. Шарий економічний обіг земель сільськогосподарського 

призначення визначає, як систему перерозподілу земельних ділянок, 

призначених для потреб сільгоспвиробництва, між учасниками земельних 

правовідносин з метою формування системи землеволодінь і раціонального 

землекористування [358, с. 16]. Економісти-аграрники Ю.О. Лупенко та 

О.В. Ходаківська [160]  дійшли висновку, що невизначеність функціонування 

ринку сільськогосподарських земель спровокувала появу механізмів 

переходу прав на земельні ділянки в обхід мораторію, що, наприклад, 

призвело до активізації такого інституту, як емфітевзис, і викликало масові 

обурення серед фермерів та дрібних землекористувачів. Крім того, на що 

вказують провідні вчені, ринковий обіг сільськогосподарських земель через 

купівлю-продаж потребує запровадження ефективних регуляторних 

механізмів, де вирішальну роль має відігравати держава [18; 82; 172; 262]. На 

думку М.М. Федорова: «за нею повинно залишитися право обмежень на 

ринковий обіг земельних ділянок, вилучення їх у разі нецільового 

використання та здійснення контролю за процесом ціноутворення на 

організованому земельному ринку, особливо на початкових етапах його 

запровадження» [328, с. 55]. Вчений підкреслює, що: «організація ринкового 

обігу земель є важливим питанням у системі економічного регулювання 

земельних відносин через залучення вартості землі до виробничого капіталу 

всіма суб’єктами підприємницької діяльності, оренду земельних ділянок і 

земельних паїв, запровадження заставних операцій із землею, відчуження 

права на земельні ділянки, поступового введення у ринковий обіг земель 

сільськогосподарського призначення» [329, с. 21]. Також В.А. Торчук 

зауважує, що: «для ефективного функціонування ринкового обігу земель 

важливим є його інфраструктура, яка передбачає систему державних, 

приватних, суспільних інститутів і технічних засобів, що обслуговують 
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інтереси суб’єктів ринкових відносин, забезпечують їх ефективну взаємодію, 

а також комплекс елементів, які обслуговують трансакції із землею» [321, 

с. 33–34]. 

На думку Т.О. Степаненко [260] залучення сільськогосподарських 

земель до економічного обігу має закріплюватися низкою інститутів із 

подальшим регулюванням земельних та майнових відносин, прав власності й 

користування сільськогосподарським землекористуванням. До того ж 

інституціональні положення обігу земель сільськогосподарського 

призначення повинні бути спрямовані на оптимізацію 

сільськогосподарського землекористування. Слушною є думка І.В. Кошкалди 

та Г.І. Шарого, які вважають, що через відсутність інституційного розвитку 

ринку земель введення землі в повноцінний економічний обіг та капіталізація 

земельних відносин в аграрній сфері Україні є неможливими, що призводить 

до неспроможності формування інноваційних земельних правовідносин та 

спричиняє формування сучасної земельної політики, спрямованої на 

раціональне використання й охорону земель, без виваженого і науково 

обґрунтованого інституціонального забезпечення земельних відносин в 

Україні [148, с. 62]. 

Заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення 

безпосередньо зумовлено відсутністю дієвого механізму її ринкового обігу. 

Своєю чергою цивільно-правові земельні угоди здійснюються 

неконтрольовано, а учасники цього процесу – держава та місцеве 

самоврядування – зазнають економічних втрат. Відтак існує нагальна 

необхідність економічного врегулювання питань щодо відкриття ринку 

земель в Україні та запровадження особливого механізму обігу земель 

сільськогосподарського призначення зі збалансованим дотриманням та 

захистом інтересів всіх учасників земельних відносин. 

Приватизація земель сільськогосподарського призначення є одним з 

елементів і складовою частиною ринкового обігу земель. В основному, така 

приватизація була проведена в 1990-і роки – у період проведення земельної 
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реформи – та започаткована Указом Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського 

виробництва». 

Так, на сьогодні найпоширенішою формою ринкового обігу 

сільськогосподарських земель є оренда. Орендні відносини на сучасному 

етапі землекористування набувають дедалі більшого значення, оскільки 

придбання земель сільськогосподарського призначення у власність, про що 

йшлося вище, досі стримується на законодавчому рівні дією мораторію на її 

продаж. Привабливість оренди землі полягає також і в тому, що вона є доволі 

простою щодо формування фінансовою операцією, а також надає змогу 

власнику отримувати дохід від здачі в оренду тимчасово невикористовуваних 

земель, до того ж зберігає право власності на них. На орендну систему 

землегосподарювання впливає низка чинників, але чи не найголовнішим з 

них є ступінь господарської та економічної самостійності орендарів у 

вирішенні всіх питань стосовно виробництва і реалізації продукції, що 

забезпечує дохід на рівні банківського відсотка за депозитом. Саме 

економічна самостійність орендаря та отримання доходу від вкладених 

коштів визначає рівень обігу сільськогосподарських угідь, залучення не 

використовуваних земель в обіг і, насамкінець, ефективність 

землекористування. 

Загалом, основоположною умовою ефективного ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення є дотримання двох 

взаємодоповняльних аспектів: методологічної та прикладної – встановлення 

ціни на землю, яка враховує специфіку ринку сільськогосподарських земель, 

що перебувають як у приватній, так і державній та комунальній власності. У 

концептуальному значенні в законодавчому полі повинні бути враховані 

внутрішні протиріччя між покупцем та продавцем прав чи правомочності на 

земельні ділянки. Зведення цих протиріч до мінімуму є запорукою 

ефективного землекористування. 
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На сьогодні у нашій державі спостерігається поява еколого-

економічних передумов для запровадження ринкового обігу земельних 

ділянок та формування повноцінного ринку сільськогосподарських земель. 

Зокрема, важливим етапом трансформації земельних відносин та наближення 

до повноцінного ринкового обігу сільськогосподарських земель є 

запровадження земельних торгів (аукціонів), на яких нині відпрацьовано 

механізм продажу прав оренди земель державної власності [173]. 

Відповідно до порядку проведення цих аукціонів, земельні торги 

здійснюється за формою, де об’єкт торгів продається учаснику, що 

запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення 

торгів. З 2015 до 2017 року на аукціони було виставлено для продажу прав 

оренди державних та комунальних земель – 7371 ділянку 

сільськогосподарських угідь (155,9 тис. га). Завдяки цьому надходження до 

бюджетів збільшились до 102 млн грн. порівняно 95 млн грн за підсумками 

2016 р. Так, у 2017 р. середня вартість оренди державних земель без 

проведення земельних торгів становила 952 грн/га, а наданих в оренду через 

аукціони – 2249,8 грн/га. Слід наголосити, що економічний ефект від 

запровадження інституту земельних торгів оцінюється в десятки мільярдів 

гривень. Загалом, площа земель, переданих в оренду за договорами, станом 

на 01.01.2018 р. становить 16,8 млн га,  або понад 40% сільськогосподарських 

угідь країни. Загальна сума виплат за оренду земельних паїв згідно з 

укладеними договорами станом на 01.01.2018 р. фактично становила 24,05 

млрд грн, або 1369 грн за 1 га. За період з 2013 по 2017 рр. найбільше земель 

сільськогосподарського призначення передано в оренду через аукціони в 

Одеській, Херсонській, Чернігівській та Волинській областях (табл. 4.1). 

Окрім того, до основних етапів процесу удосконалення земельних 

відносин та становлення повноцінного ринку земель необхідно включити: 

децентралізацію надання послуг та спрощення процедури отримання 

відомостей з Державного земельного кадастру; удосконалення нормативно-

правового забезпечення регулювання відносин щодо земель відумерлої 
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спадщини; оптимізацію реєстрації похідних речових прав на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення з урахуванням прав оренди 

шляхом розширення повноважень нотаріусів та місцевих органів влади.  

Таблиця 4.1 

Результати земельних аукціонів щодо продажу прав оренди державних 

та комунальних земель сільськогосподарського призначення за 

регіонами України, 2013-2017 рр. 

Регіон Кількість  Площа, га  

Вінницька  2 668 201 

Волинська  8 971 369 

Дніпропетровська  750 40 

Донецька  5 862 251 

Житомирська  1 273 48 

Закарпатська  486 31 

Запорізька  744 41 

Івано-Франківська  831 44 

Київська  557 18 

Кіровоградська  3 837 230 

Луганська  1 048 39 

Львівська  7 956 394 

Миколаївська  3 028 113 

Одеська  20 771 568 

Полтавська  4 651 546 

Рівненська  1 657 90 

Сумська  6 345 587 

Тернопільська  5 382 390 

Харківська  2 729 228 

Херсонська  14 806 279 

Хмельницька  2 003 94 

Черкаська  4 065 464 

Чернівецька  1 410 73 

Чернігівська  13 754 410 

Україна  115 583 5 548 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 

 

Результати порівняльного аналізу середніх значень орендної плати за 1 

гектар державних сільськогосподарських земель України, наданих через 

аукціони, залежно від терміну оренди у 2017 році наведено в табл 4.2. Так 

93,7% договорів оренди було укладено на термін до 10 років, середній розмір 

орендної плати в цій групі становив 2765 грн/га, а частка площ – 97,9%. 3,2% 

договорів було укладено на термін від 10 до 20 років, середній розмір 
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орендної плати – 4081 грн/га, частка площ – 1,4%. Найнижча середня 

орендна плата – у договорах оренди, наданих через аукціони на 49 років: 

1137 грн; частка таких договорів і площ найменша – відповідно 0,8% та 0,2% 

[183]. 

Таблиця 4.2 

Середнє значення орендної плати за 1 га державних 

сільськогосподарських земель, наданих в оренду через аукціони, 2017 р. 

Термін 

оренди 

Частка 

договорів, 

% 

Частка 

площ, 

% 

Середній 

розмір 

орендної 

плати 

за 1 га, грн 

Максимальний 

розмір 

орендної 

плати за 1 га, 

грн 

Мінімальний 

розмір 

орендної 

плати за 1 га, 

грн 

0-10 93,7 97,9 2765 20941 258 

11-20 3,2 1,4 4081 31120 619 

21-30 2,3 0,5 4881 46799 583 

31-49 0,8 0,2 1137 4917 652 

Джерело: сформовано за даними статистичного щорічника «Моніторинг 

земельних відносин в Україні: 2016-2017» [183]. 

 

Оскільки погляди політиків, науковців, землевласників та 

землекористувачів на оптимальну модель ринку сільськогосподарських 

земель істотно відрізняються, учасники парламентських слухань наголосили 

на тому, що в країні існує об’єктивна необхідність формування ефективного 

механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. 

Дослідження теоретико-методичних засад щодо визначення сутнісно-

змістовної основи ринку землі як чинника виробництва дає змогу 

характеризувати специфіку еколого-економічного механізму ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення в двох аспектах. З одного боку, 

ринок землі є абсолютно обмеженим у просторі ринком, а з іншого – 

динамічною інституційно-економічною системою, яка функціонує не тільки 

на основі ринкового механізму саморегулювання, але й інституційного 

механізму регулювання. У процесі земельної реформи на ринку землі 

неефективним інститутом є «часткова власність» на сільськогосподарську 
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землю. Отже, еколого-економічний механізм ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення є складною інтегрованою структурою, 

що складається з ринкових елементів саморегулювання та інституційних 

елементів регулювання. В умовах сучасної економіки процеси 

інституціоналізації та структурної трансформації ринку 

сільськогосподарських земель обумовлюють необхідність формування 

відповідної структури механізму ринкового обігу сільськогосподарських 

земель. 

Значний внесок в теорію економічних механізмів зробив лауреат 

Нобелівської премії з економіки Леонід Гурвіц [396]. Визначальним його 

вкладом є власне концепція економічного механізму. Напрацювання 

полягають у наочному відображенні потреби у формальному процесі 

побудови моделі передавання інформаційних даних щодо економічних 

процесів у межах різних задач. Леонідом Гурвіцом було запропоновано 

відповідну мову для здійснення необхідних аналітичних розрахунків, а також 

введено поняття «механізму» й відповідні умови сумісності заохочень, 

розкрито головні напрями вивчення механізмів [396]. 

Здійснений аналіз літературних джерел засвідчив, що згідно поглядів 

багатьох науковців, найліпшим є розкриття значення розмаїтих типів 

механізмів шляхом застосування поняття «система» та «сукупність». Тобто 

еколого-економічний механізм ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення, з одного боку, – це система 

економічних явищ та взаємозв’язків між ними, а з іншого – спосіб взаємодії 

економічних суб’єктів на ринку з урахуванням економічних та інституційних 

трансформацій. Таким чином, зміст еколого-економічного механізму 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення розглядається у 

вигляді єдності структурної та процесної складових, а не тільки сукупності 

інструментів та важелів впливу на керований об’єкт. 

В основу методології визначення механізму функціонування ринку 

земель покладено три аспекти, які є досліджуваними об’єктами в теорії 
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економічних і господарських механізмів та визначають ринкові й 

інституційні складові сутності механізму ринкового обігу земель. 

Насамперед, це стратегія взаємодії економічних суб’єктів в умовах 

недостатньої інформації (йдеться про агреговану інформацію незалежних 

індивідуальних суб’єктів, яка потрапляє на ринок через ціни та механізм 

ціноутворення) [253]. Наступний аспект – набір (порядок) дій економічних 

суб’єктів на ринку, обумовлений правилами гри, що залежить від чинних 

інституціональних обмежень, умов контрактів, обраної моделі поведінки, 

інструментів взаємодії суб’єктів на ринку та форм відчуження власності. І 

зрештою, – інтегрованість структурних елементів еколого-економічного 

механізму, які дають змогу поєднати різні способи та можливості взаємодії 

на ринку в межах інституційних правил, обмежень та методів стимулювання 

[268;  332]. 

Процес реалізації екологічних, економічних, соціальних і 

інституціональних функцій механізму ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення розглядається як динамічний 

багаторівневий процес, що реалізується в замкненому просторі, для якого 

характерною є ситуація дихотомії, асиметричності інформації та 

інституційних обмежень [332]. Загалом, еколого-економічний механізм 

функціонування ринку сільськогосподарських земель, окрім елементів 

саморегулювання, містить також елементи, тісно інтегровані в процес 

реалізації механізмів ціноутворення, формування попиту, взаємодії попиту і 

пропозиції, узгодження стимулів та інтересів економічних суб’єктів на ринку 

в умовах інституційних обмежень. Способи та загальна ефективність 

функціонування такого ринку залежить від низки чинників – екзогенних і 

ендогенних, цінових і нецінових, умов попиту і пропозиції, інституційних 

особливостей відчуження та реалізації прав на землю.  

Важливою складовою формування моделі механізму будь-якого явища 

чи процесу є визначення її елементів. Так, необхідність відокремлення 

певного елементу від механізму формується не з огляду на його 
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індивідуальне матеріальне вираження, а насамперед через його взаємозв’язки 

всередині механізму та функції, які цей елемент виконує для реалізації її 

основного призначення [365]. Якщо механізм формується з великої 

сукупності елементів, доцільною є організація їх автономного поєднання за 

певними характеристиками у підсистеми. Така систематизація у рамках 

підсистем дає змогу забезпечити функціонування складних механізмів, 

оскільки їх можливо розглядати як цілісні системи, так і окремі елементи 

загальної підсистеми. 

Елементи механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення складно розділити на ринкові та інституційні, оскільки на 

практиці в процесі функціонування вони не проявляються у чистому вигляді, 

а є частинами єдиного цілого – результату інтегрованої функції. На нашу 

думку, використання такого механізму дає змогу визначити інституційні 

обмеження, форми взаємодії та способи узгодження інтересів економічних 

суб’єктів на ринку. Основою ринку сільськогосподарських земель є інститут 

земельної власності. Тому до структури механізму функціонування ринку 

сільськогосподарських земель входять інтегровані системи сукупності 

елементів саморегулювання та регулювання. 

Зауважимо, якщо механізм саморегулювання функціонує завдяки дії 

ринкових законів (попиту і пропозиції, умов конкуренції та 

інституціонального режиму), то механізм регулювання послуговується 

чинними інституціональними обмеженнями (формальними і 

неформальними), які визначають нормативні ціни та способи передачі прав 

володіння та користування землею. До таких інституціональних умов 

функціонування ринку земель відносяться: введення мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення, умови оренди, обмеження в 

площах купівлі сільськогосподарських земель, переведення землі з однієї 

категорії призначення в іншу і визначення її кадастрової вартості тощо. На 

підставі проведених досліджень взаємозв’язків основних складових ринку 

землі запропоновано схему структури еколого-економічного механізму 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення (рис. 4.1). 
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Об’єкт: землі сільсько-

господарського призначення 

 

Суб’єкти:  покупці та продавці 
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Рис. 4.1. Структура еколого-економічного механізму ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано на основі [198; 365; 409]. 

 

Запропонований механізм налічує чотири взаємодоповнювальні 

підсистеми: забезпечувальну («вхід» механізму через інституціональне, 

інфраструктурне, ресурсне, матеріальне та фінансове забезпечення з метою 

його ефективного функціонування), функціонально-інструментальну (процес 

реалізації основних традиційних функцій управління через технології, 

інструменти, важелі, моделі, форми та методи), результативно-цільову 

(визначає цілі, завдання, функції, стратегії) та регулюючу (ринкове та 

державне регулювання). 
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До найважливіших елементів еколого-економічного механізму 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення належать 

суб’єкти (покупці та продавці прав на земельну ділянку (частку)), об’єкт 

(землі сільськогосподарського призначення), інституціональні умови 

функціонування та інфраструктура ринку земель, попит та пропозиція, від 

яких залежить процес ціноутворення, форми ринкового обігу земель 

(купівля-продаж, оренда, застава, обмін, дарування тощо). 

Важливим елементом еколого-економічного механізму ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення є також структура управління, за 

допомогою якої поєднуються різні сторони функціонування земельного 

ринку (економічна, екологічна, технологічна, соціальна), регламентуються 

внутрішні зв'язки і досягається збалансована система взаємовідносин між 

іншими елементами механізму. Поліфункціональність еколого-економічного 

механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення 

обумовлює необхідність формування відповідних інститутів та інституцій 

регулювання. Такими інститутами є кадастрові, страхові, фінансові та інші 

спеціальні установи, що здійснюють свої функції через відповідні інституції 

(правила, норми тощо), визначені чинним законодавством, щодо 

перерозподілу землі між суб’єктами земельних відносин. 

Запровадження ефективного функціонування еколого-економічного 

механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення 

передбачає застосування відповідного інструментально-методичного 

апарату, на функціонування якого безпосередньо впливають визначені 

державні пріоритети. Мета та задачі механізму мають не протирічити 

головним положенням щодо збалансування інтересів суб'єктів еколого-

економічного механізму. У цьому зв’язку слід наголосити, що 

результативність роботи еколого-економічного механізму ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення та збалансування інтересів 

учасників такого ринку перебувають у співвідносній залежності один від 

одного, адже дотримання ключових домінант національного економічного 
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зростання та дієвість застосовуваного управлінського інструментарію не 

забезпечуватимуться у зв’язку з браком чи повною відсутністю відповідних 

умов і несформованістю системи економічного стимулювання з метою 

посилення підприємницьких ініціатив. 

Однак, дієвий механізм є не тільки структурованим комплексним 

поєднанням відповідних елементів та системним формуванням необхідних 

взаємозалежностей між ними, а й динамічним управлінським процесом, за 

якого зважають на шляхи впливу суб'єкта на об'єкт. У цьому контексті вкрай 

вагомим є застосування процесно-функціонального підходу, що забезпечує 

демонстрацію управлінського процесу, яка здійснюється у ході аналітичних 

операцій щодо кожної складової. Цей підхід показує специфічність та 

характерні властивості процесу реалізації економічного механізму, що 

поєднує економічні ресурси та шляхи їх взаємодії з метою досягнення 

визначених цілей господарської діяльності [20]. 

Основні принципи, що мають слугувати базисом формування і 

вдосконалення еколого-економічного механізму ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення умовно можна розділити на дві групи: 

загальні (характеризують методику функціонування механізму) та спеціальні 

(визначають особливості функціонування ринку земель). До першої групи 

принципів варто включити наступні: 

 цілеспрямованість, що передбачає відповідність механізму цілям 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення; 

 системність, що полягає у впорядкуванні і структурній взаємодії 

всіх елементів механізму; 

 емерджентність існування додаткових ефектів взаємодії елементів, 

які не притаманні жодному окремому елементу; 

 адаптивність – швидке реагування на різні зміни зовнішнього 

середовища; 

 комплексність охоплення вирішуваних завдань; 

 узгодженість інтересів суб'єктів еколого-економічного механізму; 
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 гнучкість, що передбачає здатність еколого-економічного 

механізму адаптуватись до мінливих умов ринку. 

До другої групи входять спеціальні принципи, які визначають 

особливості еколого-економічного механізму ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення з урахуванням властивостей землі як 

товару [46; 89; 106; 134; 160]: 

 багатоцільового використання та відтворення земельних ресурсів; 

 реформування земельних відносин – непорушності права приватної 

власності на землю, 

 обов’язкового включення земель у ринковий обіг; 

 соціальної справедливості у перерозподілі земель; 

 комбінування форм права власності та користування на землі 

сільськогосподарського призначення; 

 формування режимів землекористування як інструменту, що дає 

змогу забезпечувати найбільш раціональне земель сільськогосподарського 

призначення; 

 врахування еколого-економічних умов відтворення і використання 

земельних ресурсів; 

 науково обґрунтованого розподілу земельних ресурсів, 

використання та охорона земель із врахуванням конкретних зональних умов, 

узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства; 

 нормування і планомірне обмеження впливу господарської 

діяльності на земельні ресурси; 

 балансування приватних і суспільних інтересів; 

 законності, єдності методологічного та інформаційного простору у 

сфері оцінки землі, 

 безперервності процесу оцінки земель, доступності використання 

даних з оцінки земель; 

 оптимальності у функціонально-ієрархічному розмежування 

функцій і обсягів повноважень органів управління земельними ресурсами; 
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 поєднання адміністративних та економічних методів регулювання; 

 інформатизації та технічної автоматизації системи моніторингу 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. 

Інструменти, важелі та методи є складовими функціонально-

інструментальної підсистеми і включають адміністративний, технологічний 

та еколого-економічний інструментарій. Адміністративний інструментарій 

чинить пряму дію на ринкові процеси і передбачає управління з боку 

держави. Технологічний інструментарій передбачає застосування 

нормування, стандартизації, ліцензування тощо. Еколого-економічні 

інструменти та важелі передбачають застосування засобів ринкового 

регулювання та розкриваються шляхом неспроможності держави 

здійснювати вплив на прийняті підприємницькі рішення. Однак 

розмежування між впливовими інструментаріями у контексті цього 

дослідження передбачає відносний розподіл, адже зазначені важелі 

перебувають у відповідних взаєминах. Приміром, систему екологічного 

оподаткування в загальному значенні варто долучити до еколого-

економічних важелів, однак для його реалізації потрібне адміністративне 

сприяння. 

Процес впровадження повноцінного ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення, на нашу думку, має передбачати кілька 

етапів. На першому етапі слід запровадити обмежений ринок 

сільськогосподарських земель, зокрема, купівлі земель винятково 

громадянами, територіальними громадами та державою. До того ж покупець 

землі має обов’язково використовувати її для ведення аграрного виробництва 

та мати досвід у веденні власного агробізнесу. Це, своєю чергою, сприятиме 

формуванню конкурентоспроможних фермерських та особистих селянських 

господарств. Щодо обмеження максимально допустимої площі 

сільськогосподарських угідь у власності однієї особи, на першому етапі її 

обсяг не має перевищувати 200 га землі. Це сприятиме усуненню 

монополізму на ринку сільськогосподарських земель. Наступний етап – 

повноцінного функціонування ринку сільськогосподарського призначення 
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земель та їх вільного обігу – можливо розпочинати через кілька років після 

формування ціни на землю. Цей етап передбачає повне відкриття ринку для 

усіх суб’єктів земельних відносин, у т.ч. іноземних. Поетапний підхід до 

запровадження ринкового обігу землі дає змогу невідкладно задовольнити 

нагальні потреби, а головне – якісно підготувати решту базових умов для 

запуску повноцінного ринку. 

Дослідження теоретико-методичних засад щодо визначення сутнісно-

змістовної основи ринку землі як чинника виробництва дає підстави 

характеризувати специфіку еколого-економічного механізму ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення як складну інтегровану 

структуру, що складається з ринкових елементів саморегулювання та 

інституційних елементів регулювання. Крім того, чинний механізм 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення реалізується в 

умовах обмеженого режиму дії закону попиту і пропозиції, обумовленого 

інституційними обмеженнями, а також умовами конкуренції, досконалою 

нееластичністю пропозиції землі. Тому вбачаємо за необхідне формувати 

структуру еколого-економічного механізму ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення як сукупність елементів та 

взаємодоповнювальних підсистем: забезпечувальної, функціонально-

інструментальної, результативно-цільової та регулюючої. Застосування 

такого підходу дасть змогу у подальшому більш системно формувати 

управлінські заходи з регулювання ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

4.2. Фінансово-економічний інструментарій капіталізації 

земельних ресурсів в сільському господарстві 

 

За своїм біокліматичним потенціалом ємність територіального 

простору України може забезпечити нормальні умови для життя 140–250 млн 

осіб [212]. В економіці України земельні ресурси відіграють провідну роль, 

оскільки вони є базою для виробництва продовольства. Адже успішний 
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розвиток аграрного виробництва нерозривно пов’язаний з правильним 

використанням земельного фонду і насамперед земель 

сільськогосподарського призначення. У таких умовах земельні ресурси 

виступають не лише фактором виробництва, а й ефективним інвестиційним 

драйвером за рахунок впливу на формування особливої системи капітальних 

відносин. При цьому процес трансформації будь-яких активів, у тому числі й 

земельних, у приріст основного капіталу отримав назву капіталізації. 

Відповідно в таких умовах набувають актуальності питання підвищення 

рівня капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві, залучення 

їх у фінансовий обіг з метою інвестиційного забезпечення аграрного сектора 

економіки. 

Значний доробок у дослідження теоретичних та прикладних засад 

капіталізації земельних ресурсів на національному рівні зробили відомі 

вітчизняні вчені, зокрема І. Бистряков, М. Геєнко, М. Дем’яненко, 

Ш. Ібатуллін, О. Ковалів, Н. Третяк, А. Сохнич, О. Ступень та інші. Зокрема, 

Н. Третяк під капіталізацією земельних ресурсів пропонує розуміти процес 

поступового нарощування вартості земельних ресурсів як основної складової 

земельного капіталу у результаті дії об’єктивних закономірностей 

просторового розвитку відповідної території та цілеспрямованого впливу 

системи заходів інституціонального, інтелектуально-соціального, 

організаційно-землевпорядного та фінансово-економічного змісту щодо її 

зростання [327]. Вчені Інституту економіки природокористування та сталого 

розвитку Національної академії наук України [117, с. 38] зазначають, що 

головною метою процесу капіталізації земельних ресурсів є, зокрема, 

підвищення інтенсивності використання землі при збереженні та відтворенні 

потенційної продуктивності ґрунтів, розвиток сільських місцевостей. 

А. Сохнич та О. Сохнич пропонують з метою капіталізації земельних 

ресурсів виставляти землю на торги тільки на біржах цінних паперів [254, 

с. 34]. Натомість О. Ступень у своїх працях [270–272] обґрунтовує теоретико-

методичний підхід до капіталізації земельно-господарських систем, що 
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передбачає здійснення оцінки ринкової вартості земельних ресурсів та 

надання їм форми природного капіталу шляхом корпоратизації, фінансизації 

та сек’юритизації. 

Оскільки використання природних ресурсів лежить в основі більшості 

виробничих циклів і вони є одними з тих, на основі використання яких може 

відбуватися сталий розвиток територій, то важливо сформувати таку систему 

управління ними, механізми якої відповідали б сучасному рівню розвитку 

фінансового простору. Вирішити це завдання можна, надавши земельним 

ресурсам агросфери форму фінансових активів через інструментарій 

капіталізації з метою забезпечення їхньої реальної ринкової вартості та 

відтворення як стратегічного потенціалу сільського господарства. Іншими 

словами земельні ресурси стають земельними активами, що належать 

землевласнику на правах власності, можуть бути достовірно оцінені, а їх 

використання приносить потенційні доходи або майбутні ймовірні 

економічні вигоди. 

Зазначимо, що капіталізація земельних ресурсів виступає однією з 

актуальних та суттєвих передумов формування ефективних суспільних 

відносин у площині землекористування, землеохорони та відтворення земель 

у напрямі забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку. 

Загалом сутність капіталізації земельних ресурсів можна визначити як 

процес трансформації земельних ресурсів у капітал з метою підвищення 

ринкової вартості суб’єкта землекористування. 

Нинішні трансформаційні перетворення у сфері земельних відносин, 

які відбуваються досить хаотично, фрагментарно та неупорядковано, та ще й 

за умови браку критеріального розмежування права власності на землю й 

розбалансованого законодавчого забезпечення, призводять до того, що 

капіталізація земельних ресурсів, окрім певного блокування потенціалу 

їхнього розвитку, також неодноразово зовсім руйнує комерційність 

екологічної складової. Це є результатом того, що здійснюване реформування 

земельних відносин ґрунтується на розумінні та сприйнятті вітчизняних 
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земельних ресурсів винятково як об’єкта нерухомості, який використовується 

лише з метою задоволення комерційних інтересів, незважаючи на існуючий 

екологічний потенціал земель, що виступає екологічною складовою 

агроекосистем [123; 271]. Таким чином, в існуючих інституціональних 

умовах земельні ресурси не створюють капіталу. У зв’язку з надлишковим 

експлуатаційним ставленням до сільськогосподарських земель відбувається 

істотне їх виснаження, погіршення їхніх якісних характеристик. При цьому 

не спостерігається жодних перспективних сприятливих економічних ефектів. 

Вивчаючи земельні ресурси у аспекті економічних процесів, варто 

досліджувати їх особливості в якості економічних категорій. Набрання 

земельними ресурсами рис капіталу, що може створювати додатковий дохід, 

ймовірне лише у разі їх залучення до економічних обігових процесів. Згідно 

існуючих напрацювань, найрозповсюдженішим нині механізмом подібних 

трансформацій є функціонування трастових фондів, що мають спиратися на 

дані реального комплексного оцінювання земель [272]. Загалом методики 

зазначених операцій знаходяться на початковій стадії, що зумовлює 

доцільність застосування світових практик. 

Для того, щоб залучити землі до балансу економічних активів 

території, доцільно їх використовувати в якості природного капіталу, тобто 

джерела формування ціни у тривалому ланцюзі економічного відтворення. 

Капіталізована вартість земельних ресурсів – це розрахункова грошова сума, 

за яку відбувся б обмін земельних активів на дату оцінки між зацікавленим 

покупцем та зацікавленим продавцем у результаті трансакції. Тобто 

капіталізована вартість розкриває загальне розуміння та спільні дії учасників 

ринкових відносин. Ключовим чинником капіталізації можна вважати 

відповідну нинішнім ринковим трансформаціям оцінку земель 

сільськогосподарського призначення, здійснювану як на сьогодні так і на 

перспективу, що відображає їхню суспільно-економічну значущість та 

розкриває їх як джерело капіталізованих прибутків. За таких умов стає 

зрозумілим, що здійснювати порівняння абсолютно різних за якісним станом 



226 

і характеристиками земельних угідь слід на основі їх поточної та майбутньої 

корисностей. Водночас, споживчі вартості співставляти можна у випадку, 

коли визначені земельні ресурси спроможні вдовольняти виражені у 

натуральній формі, однакові за своєю направленістю суспільні потреби 

різноманітних соціальних верств населення. Таке оцінювання порівняльної 

корисності відмінних за своїми характеристиками угідь можна означити як 

техніко-економічне. 

Проте, водночас із зазначеним оцінюванням потрібно також володіти 

даними загальноекономічного оцінювання якісного стану земельних угідь з 

метою можливості співставлення з рештою елементів національного 

надбання та іншими видами ресурсного забезпечення. Подібне оцінювання 

земель сільськогосподарського призначення, на наш погляд, варто 

характеризувати як певне вимірювання суспільної вартості земельних 

ресурсів, вважаючи, що вартість у цьому аспекті відображає загальний 

прийом співставлення та узгодження відповідних потреб із існуючими 

ресурсами національного багатства. Вартість (цінність) можна вважати 

багатогранним економічним співвідношенням, яке визначає динаміку 

взаємин еквівалентної відповідності у ресурсному трудовому розподілі у ході 

відтворення різних корисностей. Лише за подібного багатовимірного 

співставлення розмаїтих за своїми характеристиками благ виникає категорія 

суспільно необхідної праці, визначаючи вартість відповідного товару. 

В процесі розвитку товарного виробництва, цінність, будучи способом 

співставлення і узгодження ресурсного забезпечення із суспільними 

потребами, набуває вартісної форми (насамперед, – простої, згодом – 

деталізованої, затим – загальної та насамкінець – грошової). За кінцевого 

варіанту цінність відбивається як ціна, що доволі часто значно різниться із 

вартістю, а із цінністю суспільних благ й поготів. Головна задача 

економічного оцінювання земель сільськогосподарського призначення 

передбачає, передусім, визначення тієї частини прибутку, що на них 

припадає (в якості основного засобу виробництва). З цією метою слід 
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визначити рентабельність сільськогосподарського виробництва на відмінних 

за якісними характеристиками угіддях. Водночас слід зважати, що ці 

показники у розрізі різних сільгоспкультур, проте на однакових землях, 

можуть істотно різнитися, так як і різноманітні за своїми властивостями 

угіддя різною мірою підходять для вирощування однакових сільгоспкультур. 

Відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів [222], що втратив 

чинність наприкінці 2016 р., нормативна грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення визначалась відповідно до нормативу 

капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського 

призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, згідно з додатком та 

показниками бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної 

грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-

сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь). При цьому 

величина нормативної  грошової  оцінки земель сільськогосподарського 

призначення є добутком річного рентного доходу і терміну його капіталізації. 

Термін капіталізації встановлювався 33 роки; виходячи з цього норма 

капіталізації становила близько 3%. 

З відміною вищезгаданого Порядку в Україні почала діяти нова 

методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення [215], згідно з якою оцінка земель сільськогосподарського 

призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого 

рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-

сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя, згідно з додатком та показниками бонітування ґрунтів 

шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп 

ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських 

угідь). Таким чином, у новій методиці не вказані ані норма капіталізації, ані її 

термін. Результати загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення засвідчили, що 
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практично за всіма сільськогосподарськими угіддями оцінка земель на 

початок 2018 р. залишилась незмінною порівняно з 2017 р. (табл. 4.3 та 

додаток Е). 

Таблиця 4.3 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення в Україні за сільськогосподарськими угіддями 

(станом 01.01.), грн/га 

Регіон/область 

Рілля та перелоги 
Багаторічні 

насадження 

Природні 

сіножаті 

Природні 

пасовища 

2017* 2018** 2017* 2018** 2017* 2018** 2017* 2018** 

АР Крим 36946,3 25696,7 90452,6 90452,6 4518,0 4518,0 4369,2 4369,2 

Вінницька 33073,4 27078,3 100903,0 100903,0 4964,0 4964,0 4432,0 4432,0 

Волинська 29940,4 21607,4 27792,6 27792,6 14220,0 14220,0 11414,4 11414,4 

Дніпропетровська 32526,0 27078,3 32518,0 32518,0 4542,0 4542,0 4613,9 4613,9 

Донецька 34854,7 31167,7 69852,2 69852,2 5762,0 5762,0 5698,6 5698,6 

Житомирська 20581,0 21165,3 94709,8 94709,8 10783,0 10783,0 8321,8 8321,8 

Закарпатська 26377,9 27520,4 35619,6 35619,6 8705,0 8705,0 6359,4 6359,4 

Запорізька 33838,4 25254,6 41221,3 41221,3 4839,0 4839,0 4402,7 4402,7 

Івано-Франківська 28567,6 26194,1 19793,8 19793,8 5031,0 5031,0 5021,6 5021,6 

Київська 31970,2 26194,1 95962,4 95962,4 10805,0 10805,0 6757,5 6757,5 

Кіровоградська 32096,5 32107,1 21265,3 21265,3 5391,0 5391,0 4613,7 4613,7 

Луганська 26519,1 27078,3 86060,2 86060,2 8657,0 8657,0 4321,6 4321,6 

Львівська 26622,1 22049,5 19731,4 19731,4 6345,0 6345,0 5870,5 5870,5 

Миколаївська 26360,2 27078,3 52928,7 52928,7 3890,0 3890,0 3889,6 3889,6 

Одеська 28114,2 31167,7 61566,6 61566,6 5895,0 5895,0 4076,9 4076,9 

Полтавська 34252,5 30283,5 50900,2 50900,2 7146,0 7146,0 5438,8 5438,8 

Рівненська 31406,0 22049,5 29200,0 29200,0 13213,0 13213,0 8738,0 8738,0 

Сумська 29426,7 26636,2 33587,5 33587,5 8700,0 8700,0 5678,7 5678,7 

Тернопільська 30039,4 28901,9 19435,5 19435,5 6212,0 6212,0 8026,4 8026,4 

Харківська 32505,5 32549,2 69282,5 69282,5 5326,0 5326,0 4330,3 4330,3 

Херсонська 34698,9 24370,5 60815,3 60815,3 3166,0 3166,0 3165,5 3165,5 

Хмельницька 34495,6 29841,4 68899,3 68899,3 6264,0 6264,0 5467,4 5467,4 

Черкаська 39810,8 33930,8 61211,4 61211,4 10532,0 10532,0 4388,3 4388,3 

Чернівецька 33999,8 32991,3 79469,1 79469,1 6024,0 6024,0 4469,8 4469,8 

Чернігівська 24423,2 23873,1 23356,5 23356,5 10052,0 10052,0 7812,7 7812,7 

У середньому по 

Україні: 
30937,9 27520,4 53861,4 53861,4 7239,3 7239,3 5667,2 5667,2 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру. 

Примітка: * розраховано відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів; 

** розраховано відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. 
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Зміни відбулися тільки в оцінюванні ріллі та перелогів, і в цілому по 

Україні вартість 1 га земель зменшилась у середньому на 11%. Така сама 

ситуація склалась і в розрізі регіонів України: майже в усіх областях (за 

винятком Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, 

Миколаївської, Одеської та Харківської) спостерігається зниження вартості 

оцінки ріллі та перелогів. 

Варто відмітити, що досить часто за кордоном оцінку земель  

здійснюють за величиною орендної плати. Це, передусім, пов’язано із доволі 

масштабним застосуванням оренди землі. При цьому, оцінювання 

відбувається завдяки капіталізації оренди. Прерогатива надається її 

ринковому вартісному розміру, під яким мається на увазі можливий 

майбутній валовий дохід як передбачувана узагальнена величина орендних 

платежів та інших доходів за перший після дати оцінювання рік [399; 404; 

412]. Водночас, зважають і на поточні орендні платежі, тобто реально 

отримані, однак на такі платежі покладаються меншою мірою, адже вони не 

завжди співпадають з ринковими цінами. Утім, оцінювачі мають ними 

користуватися та зазначати у звітних документах, у т.ч. й за попередні 

періоди. В якості коефіцієнта капіталізації, зазвичай, береться «банківський 

відсоток на вкладений капітал». Водночас, розмір реальних орендних 

платежів за користування земельною ділянкою відносно її вартості складає 

лише 1–3%, що вказує на незначний рівень капіталовіддачі [412]. Поряд з 

цим, на думку багатьох землевласників, придбання сільськогосподарських 

угідь є певною страховкою від інфляційних коливань, а також існує 

ймовірність збільшення вартості їх володінь. Така ситуація формується 

попри переконання, що «в разі, коли розмір щорічних рентних платежів 

менший, аніж розмір банківських відсотків за депозитом, тоді у підприємця 

втрачається інтерес до придбання землі; адже за таких умов значно 

рентабельніше покласти кошти в банк» [403]. 

Якщо при капіталізації земель сільськогосподарського призначення 

відштовхуватись від їх нормативної грошової оцінки, то ставка річного 
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відсотка орендної плати земель від її загальної вартості буде ілюструвати 

норму капіталізації. Так, у середньому по Україні власники паїв у 2017 р. 

отримали 1369,0 грн/га, що порівняно з 2016 р. (1093,4 грн/га) більше на 25%. 

У регіональному розрізі найнижча орендна плата була в Закарпатській 

(718,9 грн/га), Запорізькій (794,7 грн/га), Миколаївській (825,8 грн/га) та 

Херсонській (842,3 грн/га) областях. Найвища орендна плата за паї 

зафіксована в Черкаській (2961,8 грн/га), Полтавській (2553 грн/га), 

Харківській (2111 грн/га) та Сумській (2100,2 грн/га) областях. Однак 

порівнюючи орендну плату з нормативною грошовою оцінкою, відсоткова 

ставка орендної плати в багатьох регіонах становить навіть менше 3,0% 

(рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Частка орендної плати за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення від їх нормативної грошової 

оцінки за регіонами України в 2017 р., % 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
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Однак, якщо порівняти частку орендної плати за земельні частки 

сільськогосподарського призначення (державної форми власності) за 

результатами торгів від їх нормативної грошової оцінки, то бачимо, що 

норма капіталізації таких земель сягнула в 2017 р. 14,4% (рис. 4.3). Такий 

показник наближений до облікової ставки Національного банку України – 

14,5%. Це пояснюється поширенням практики передачі земельних ділянок 

державної власності в користування через механізм аукціонів. 

 

Рис. 4.3. Частка орендної плати за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення за результатами торгів від їх 

нормативної грошової оцінки, % 

Джерело: розраховано за даними  Держгеокадастру. 
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вартості земель сільськогосподарського призначення. Істотної ваги таке 

оцінювання набуває в процесі визначення ціни земельної частки (паю), 

випуску цінних паперів чи іпотеці. Нині ціна земель сільськогосподарського 

призначення об’єктивно не встановлена та не представлена належним чином 

у підприємницьких активах. Здебільшого у подібних ситуаціях оцінка 

наявних на балансі підприємства активів та його зобов’язань здійснюється 

згідно ринкової ціни, яка і виступає базою для оцінювання, тим самим 

набуваючи нині визначальної ваги в аспекті оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. Впродовж останніх років, за умови 

рентабельного ведення виробничої діяльності, аграрії перебувають у доволі 

складній фінансовій ситуації у зв’язку із значною кредиторською 

заборгованістю сільгосппідприємств, застарілістю та зношеністю основних 

засобів, браком сучасного новітнього техніко-технологічного оснащення. 

При цьому, питома вага основних виробничих засобів у загальній 

структурній вартості матеріальних активів не переважає 70%. 

Світова практика свідчить про оцінювання вартості земель, засноване 

переважно на значенні попиту та пропозиції чи капіталізації доходів 

товаровиробників [384]. Однак сучасна система формування ціни на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення не відповідає цьому принципу. 

В таких умовах очевидною є потреба в активізації процесів капіталізації 

земельних ресурсів агросфери задля підвищення їхньої вартості та 

трансформації у форму фінансових активів. При цьому актуальним питанням 

є формування системи інституціонального забезпечення капіталізації 

земельних ресурсів агросфери з метою підвищення ефективності управління 

ними за умов, коли акцент зміщується на отримання системного ефекту від 

трансформації земельно-ресурсного капіталу у вартісну форму. 

На практиці серед головних інструментів капіталізації виділяють такі 

[270; 272]: концентрація (корпоратизація), фінансизація та сек’юритизація. 

Найбільш поширеним способом введення в оборот некапіталізованих 

елементів національного багатства є механізм сек’юритизації активів, який 
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розглядається як спосіб «перетворення» незадіяних активів на такі, що 

обертаються за допомогою фондових ринків [129]. Іншими словами, 

сек’юритизація є фінансовим інструментом перетворення ресурсу на актив за 

допомогою фондових ринків шляхом надання цьому ресурсу форми 

ліквідних цінних паперів. 

Фінансизацію стосовно земельних ресурсів визначають як процес 

набуття останніми фінансових вимірів їхньої вартості. Процес фінансизації 

націлений на отримання нефінансовими земельними ресурсами 

еквівалентних своїй вартості функцій капітального фінансового активу, що 

обертатимуться на фінансових ринках. Фінансизація сфери 

сільськогосподарського землекористування в організаційному аспекті 

передбачатиме створення інституціональних умов для залучення земельних 

ресурсів у господарський процес через процес їхньої капіталізації з метою 

нарощування капіталу в аграрному секторі шляхом часткової заміни їх в 

обігу похідними фінансовими активами [129]. 

Корпоратизація земельних відносин у сільському господарстві 

передбачає концентрацію природного капіталу, а також формування системи 

збалансованого аграрного землекористування, розвитку й вирішення 

соціально-економічних та екологічних проблем сільських територій. При 

цьому передумовою підвищення еколого-економічної ефективності 

виробництва в умовах корпоратизації є дієве інституціональне забезпечення 

права власності та права користування землями [341]. 

Концентрація земельних ресурсів має ряд переваг, адже здебільшого 

найвища ефективність сільськогосподарського виробництва досягається у 

великих за розмірами господарствах і пов’язана з такими чинниками: 

синергетичний ефект; ефект масштабу, який проявляється в довгостроковому 

періоді через зниження витрат у розрахунку на одиницю продукції за 

рахунок зростання масштабів виробництва; великий потенціал щодо 

застосування інновацій та наукових розробок; більш ефективне використання 
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земельних ресурсів за рахунок застосування науково обґрунтованих сівозмін 

та інноваційних технологій [123]. 

Імплементація вищезгаданих принципів землегосподарювання дає 

змогу забезпечити оптимальне розміщення і використання наявних 

земельних ресурсів у фінансового просторі з метою максимізації їхньої 

вартості та доходу. Цей процес має бути забезпечений шляхом організації 

кластерно-корпоративних форм господарювання. 

Важливим інструментом капіталізації земельних ресурсів у сільському 

господарстві є консолідація земель. Напрями ефективної консолідації земель 

мають передбачати низку екологічних і соціально-економічних вимог щодо 

територіальних умов землекористування, а також орієнтуватися на 

збалансування інтересів усіх учасників земельних відносин з розмежуванням 

підходів, завдань та принципів реорганізації структури угідь та виробництв. 

Логічна схема капіталізації сільськогосподарських земель шляхом їх 

сек’юритизації та подальшої фінансизації передбачає реалізацію певних 

заходів у межах таких основних етапів [129; 327; 341]: 

– оцінювання та алокація ресурсів, у рамках яких відбувається 

специфікація прав власності на них та створення диверсифікованого пулу 

активів; 

– максимально можлива концентрація земельних ресурсів шляхом 

консолідації та організації кластерно-корпоративних форм господарювання; 

– формування корпоративних господарських структур з управління 

земельними ресурсами як активами;  

– створення компаній спеціального призначення для управління 

фінансовою складовою землекористувань SPV (special purpose vehicle), 

зокрема формування та емісія фінансових активів, в основі яких лежать 

земельні ресурси, формування пулів активів, управління на фінансових 

ринках, створення інститутів спільного інвестування, емісія цінних паперів 

тощо;  
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– формування та відтворення фінансових ресурсів шляхом 

рефінансування пулу активів на ринку капіталів або грошовому ринку за 

допомогою випуску цінних паперів. 

У процесі практичної реалізації цих етапів, як зазначають М.А. Хвесик 

та І.К. Бистряков [341, с. 36], «варто зосередити увагу на фінансах як засобі 

мобілізації капіталу для інвестицій». Капітал може бути отриманий від 

банків, розміщення цінних паперів, оренди, державного фінансування, 

облігацій промислового розвитку, венчурних компаній, акредитивів, 

векселів, ф’ючерсів тощо. Він не обов’язково має перебувати у власності 

його розпорядника та нерідко є запозиченим у тій чи іншій формі [270]. 

З метою підвищення капіталізації земельних ресурсів у сільському 

господарстві слід враховувати особливості їх функціонування в сучасних 

умовах економіки, а також екологічні особливості території. В результаті 

дослідження глибинних причин зміни капіталізації можна виділити такі 

методи, щоб забезпечити зростання капіталізації: вартісні; фінансові; 

корпоративні; біржові. Фінансові методи підвищення капіталізації корпорації 

припускають розроблення фінансових інструментів по комерціалізації 

активів, що забезпечують збільшення ринкової вартості землекористувань і 

зміцнення її позицій у конкурентній боротьбі. 

Важливим елементом удосконалення фінансово-економічного 

інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві є 

модернізація нормативно-правової бази у сфері застави та сек’юритизації 

[206; 341; 366], включаючи капіталізацію активів шляхом перетворення 

активу на біржовий товар, а також випуск забезпечених цінних паперів. 

Істотним є також інформаційне забезпечення, що включає різноманітну 

інформацію щодо економічних, екологічних, комерційних та інших 

характеристик земельних ресурсів, зокрема необхідно сформувати перелік 

видів активів, які можуть бути сек’юритизовані за рахунок капіталізації. 

Таким чином, для ефективної ринкової капіталізації земель 

сільськогосподарського призначення як механізму інвестиційного 
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забезпечення аграрного сектора економіки необхідно вдосконалити 

фінансово-економічний інструментарій цього процесу, щоб надати 

земельним ресурсам агросфери форму фінансових активів. Провідну роль 

при цьому відіграє гнучке та ефективне інфраструктурне забезпечення, 

побудоване з урахуванням специфіки товару (земельних ділянок), особливо 

на етапі становлення ринку. Тобто завданням інфраструктурного 

забезпечення ринку капіталізації земельних ресурсів у сільському 

господарстві є нагромадження та відтворення капіталу шляхом 

рефінансування пулу активів на фінансових ринках. 

 

4.3. Регулювання ринкового обігу земельних активів в системі 

земельно-іпотечного кредитування сільського господарства 

 

Сталий розвиток аграрного сектора економіки багато в чому залежить 

від відтворення природно-ресурсного потенціалу. При цьому однією з 

ключових проблем системи відтворювальних процесів у сільському 

господарстві України є відсутність інвестиційних ресурсів. Проте більшість 

вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників мають величезний 

потенціал залучення інвестицій для свого розвитку на основі земельної 

іпотеки. Сільськогосподарські землі, які в розвинутих країнах уже тривалий 

час використовуються як ключовий інвестиційний ресурс, в Україні, через 

різні чинники (інституціональні, організаційні, економічні), виконують у цій 

сфері обмежені функції. Варто зазначити, що нині землі 

сільськогосподарського призначення використовуються виключно як засіб 

виробництва або як економічний об’єкт майнових відносин (наприклад 

оренда). При цьому залишається незадіяним інвестиційний потенціал 

земельних ресурсів у вітчизняному сільському господарстві. 

Сучасний етап реформування економіки як в адміністративному, так і 

фінансовому відношенні передбачає підвищення ефективності використання 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок отримання ними 
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статусу активу, що бере участь у ринковому обігу. В процесі ринкового обігу 

земельних активів в аграрному секторі економіки особлива роль належить 

організованій системі іпотечного кредитування. У той же час 

сільськогосподарські товаровиробники мають у власності земельні ділянки, 

які в усьому світі розглядаються як одна з найкращих гарантій 

кредитоспроможності позичальника. Однак скористатися банківськими 

фінансовими ресурсами можуть не всі, оскільки в більшості землевласників 

немає можливості передати в іпотеку землі сільськогосподарського 

призначення у зв’язку із забороною відчужувати належні їм земельні 

ділянки. 

У зв’язку з цим після відміни мораторію на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення інститут земельної іпотеки має зайняти 

одне з центральних місць у системі фінансування аграрного сектора, оскільки 

застава земель цієї категорії є одним з найефективніших засобів забезпечення 

зобов’язань і має сприяти залученню інвестицій у сільське господарство. Це 

підвищує значущість розвитку теоретико-методичних засад формування 

ефективної системи земельно-іпотечного кредитування та регулювання 

ринкового обігу земельних активів у сільському господарстві. 

Проблема залучення земель до балансу економічних активів торкається 

низки питань сфери земельних та фінансово-кредитних відносин. Зокрема, 

проблемам земельно-іпотечного кредитування та формування системи 

фінансування під заставу земель посвячені наукові праці М. Дем’яненка, 

В. Жука, Г. Калетніка, А. Мартина, К. Паливоди, Н. Паляничко, П. Саблука, 

А. Чупіса, О. Шкуратова та інших учених. Вагомий вклад у дослідження 

теоретичних та прикладних засад ринкового обігу земельних активів на 

національному рівні зробили відомі вітчизняні вчені І. Бистряков, М. Геєнко, 

М. Дем’яненко, Ш. Ібатуллін, О. Ковалів, Н. Третяк, А. Сохнич, М. Ступень, 

О. Ступень та інші. Не дивлячись на високий рівень отриманих цими 

дослідниками результатів, вони досить суперечливі, а тому потребують 

теоретичного і практичного обґрунтування та уточнення щодо впровадження 
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різних моделей ринкового обігу земельних активів у системі земельно-

іпотечного кредитування та їх адаптації на вітчизняному ринку земель 

сільськогосподарського призначення, а також проблеми розвитку фінансової 

інфраструктури в цій сфері. 

Розширене відтворення природно-ресурсного потенціалу в сільському 

господарстві можливе тільки в певних умовах, найважливішим з яких є 

створення ефективного економічного механізму, який має забезпечувати 

постійне відшкодування спожитих засобів виробництва і забезпечення 

накопичень для придбання додаткових ресурсів. У сучасній еколого-

економічній ситуації в аграрному секторі особливу увагу фахівців привертає 

застава земельних ділянок (іпотека), оскільки іпотечний кредит дасть 

можливість розширити виробничі потужності сільськогосподарських 

товаровиробників, підвищити їхній природно-ресурсний потенціал та 

забезпечити його відтворення. 

Сільськогосподарська земельна іпотека – це система забезпечення 

виконання зобов’язань боржників шляхом застави земельних ділянок, що 

належать їм на праві власності, зі складу земель сільськогосподарського 

призначення або прав оренди таких ділянок. Сутність земельної іпотеки 

полягає в тому, що кредитор (іпотекодержатель) може продати земельну 

ділянку або право на його оренду, що виступають як гарантія особи 

(іпотекодавця), яка надає їх як заставу позики, і володіє переважним по 

відношенню до інших кредиторів правом на здобуття доходу від такого 

продажу. До неї заставник може володіти і користуватися земельною 

ділянкою – предметом іпотеки або оренди. Таким чином, земельні іпотечні 

відносини – це система відносин між економічними суб’єктами, що 

виникають з приводу застав сільськогосподарських земельних ділянок або 

прав на їхню оренду [366, с. 12]. 

Система іпотечного кредитування під заставу сільськогосподарських 

земель у процесі свого функціонування має виконувати функції залучення 

фінансових ресурсів для розвитку матеріального виробництва в сільському 
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господарстві, надання та обслуговування кредитів, перерозподілу земель до 

найбільш ефективного користувача тощо [273, с. 82]. 

У той же час забезпечення розширеного відтворення природно-

ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств через механізм 

земельно-іпотечного кредитування неможливе без урахування еколого-

економічних особливостей виробництва, вплив яких зумовлено специфікою 

вітчизняного сільського господарства. На нашу думку, на функціонування 

механізму відтворювальних процесів у сільському господарстві впливають 

такі основні галузеві еколого-економічні аспекти [10; 122; 353]: 

 земля є головним засобом виробництва, що обумовлює недопущення 

вилучення її із сільськогосподарського обороту у зв’язку з обмеженістю; 

 дотримання вимог зональних науково обґрунтованих систем 

землеробства, підвищення ґрунтової родючості, без яких неможливе 

розширене відтворення в сільському господарстві; 

 засобами виробництва в галузі є рослини і тварини, які підпадають 

під дію законів природного відтворення (у зв’язку з цим прийняті 

інвестиційні рішення мають враховувати вимоги екологічних законів у їхній 

взаємодії, що притаманне тільки сільськогосподарському виробництву); 

 істотний вплив на результати господарської діяльності та 

ефективність аграрного виробництва природно-кліматичних умов; 

 сезонність виробництва визначає функціонування механізму 

відтворення інвестиційної діяльності, тривалість її циклів, розбіжність 

робочого періоду та періоду виробництва; 

 попит на сільськогосподарську продукцію характеризується ціновою 

нееластичністю, яка виражається в тому, що навіть істотне зниження ціни на 

продукцію сільського господарства не провокує значного зростання попиту 

на неї. 

Характеризуючи екологічні чинники, що впливають на розвиток 

земельно-іпотечних відносин в аграрній сфері, слід зазначити, що в 

аграрному виробництві задіяно різні форми господарювання, при цьому не 
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всі з них сприятливо впливають на довкілля. Ряд природних чинників знижує 

можливості для підтримки екологічної збалансованості, що вносить вклад в 

актуальність розвитку земельно-іпотечних відносин. Це зокрема: порушення 

екологічно допустимого співвідношення площ ріллі; зниження природної 

родючості сільськогосподарських угідь внаслідок порушення науково 

обґрунтованих систем ведення землеробства; деградація та забруднення 

ґрунтів; відсутність механізмів зонування і як наслідок – правова 

невизначеність регулювання землекористування; зростаюча парцеляція та 

розпорошеність сільськогосподарських угідь внаслідок паювання; 

відсутність землевпорядних робіт з раціоналізації землекористування та 

охорони земель. 

Зараз в Україні можна констатувати появу й повільний розвиток 

системи земельно-іпотечного кредитування в сільському господарстві, яка 

передбачає наявність тісних зв’язків і взаємодій між її елементами, що 

функціонують у різних сферах економіки, зокрема фінансовій та страховій, 

землевпорядкуванні та кадастрі, фіскальній та виконавчій службах тощо. Про 

недостатній рівень розвитку земельно-іпотечного кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників свідчить невелика кількість 

зареєстрованих трансакцій щодо передачі земель під заставу чи іпотеку за 

останні роки. 

Так, в Україні за ІІІ і ІV квартали 2015 р. було надано в іпотеку 2 208 

земельних ділянок різних категорій, переважно – несільськогосподарських 

(82%). У 2016 р. та за І і ІІ квартали 2017 р. збереглися як динаміка, так і 

переважання несільгоспземель як предмету застави: загальна кількість таких 

випадків становила відповідно 4 626 та 2 498, а частка несільгоспземель – 83 

та 81% (відповідно сільськогосподарські землі бралися в заставу лише у 17 та 

19% випадків). Для прикладу, в 2016 р. площі сільськогосподарських земель, 

переданих у заставу чи іпотеку, становили лише 674 га [182; 183]. 

На нашу думку, система земельно-іпотечного кредитування являє 

собою сукупність фінансово-кредитних відносин, виконання зобов’язань за 
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іпотекою, а також інфраструктурне забезпечення цього процесу. Структура 

системи земельно-іпотечного кредитування базується насамперед на 

формуванні та розподілі грошових потоків, що забезпечують функціонування 

самого інституту іпотеки. Загалом, земельно-іпотечне кредитування – це вид 

забезпечення виконання зобов’язання земельними активами, що 

залишаються у володінні й користуванні іпотекодавця, згідно з яким 

іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником зобов’язань 

одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки. 

Характеризуючи роль земельної іпотеки, в загальній фінансово-

кредитній системі умовно можна виділити такі її функції: відтворювальна, 

стимулююча, забезпечувальна, контрольна [201, с. 160]. Прояв 

відтворювальної функції іпотеки відображається в тому, що земля, яка 

перебуває під заставою, не вилучається з господарського обігу за умови 

відповідного виконання власних зобов’язань зі сторони боржника і при 

цьому не порушується його діяльність як господарюючого суб’єкта. Функція 

стимулювання передбачає виконання взятих на себе зобов’язань 

позичальником та, відповідно, збільшує інтерес іпотекодавця до укладання 

чергових договорів іпотеки із цим позичальником. Поряд з тим, з іншого 

боку, попри те, що іпотечні зобов’язання істотно підвищують можливість 

втрати майнових ресурсів позичальником, водночас виступають як 

додатковий стимул для вигідного та продуктивного господарювання з метою 

гарантування в подальшому своєчасних розрахунків згідно з іпотечною 

угодою з кредитором. У разі якщо боржник не дотримується встановлених 

іпотечною угодою зобов’язань, свій вплив відображає забезпечувальна 

функція. Контрольна функція земельної іпотеки передбачає постійний нагляд 

за процесом використання позики, а також своєчасним виконанням вимог, 

передбачених іпотечним договором з боку як кредитора, так і боржника 

[200]. 

Важливі умови ефективного функціонування іпотеки за наявності 

таких елементів системи земельно-іпотечного кредитування: нормативно-
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правове забезпечення, наявність земельних активів для застави, наявність 

вільних грошових коштів у кредитора та необхідність у цих засобах з боку 

позичальника, справедлива ринкова ціна землі та наявність відповідної 

інфраструктури. Зокрема, для ефективного функціонування системи 

земельно-іпотечного кредитування обов’язково мають діяти державні 

регулятори (Національний банк України, органи юстиції, кадастр тощо), 

фондовий ринок та інші елементи фінансово-кредитної та землевпорядної 

інфраструктури (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Структурно-логічна схема функціонування системи земельно-

іпотечного кредитування в сільському господарстві 

Джерело: сформовано автором на основі [70; 200; 201]. 

 

Завданням дієвого регуляторного інструменту фінансово-кредитної 

діяльності є забезпечення сталого стану системи, тобто в разі появи 
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проблемних аспектів він має координувати систему в напрямі її 

зрівноваженого стану. Тобто подібний регуляторний інструмент має 

впливати на систему. Так, у ряді розвинутих держав світу в системі 

банківських інституцій таким інструментом є національний банк. 

Єдина система земельно-іпотечного кредитування в сільському 

господарстві передбачає її довгостроковий характер, видачу кредитів 

банківськими установами й іншими позикодавцями, а також відповідні 

методи й важелі гарантування позикодавцям необхідного довгострокового 

ресурсного забезпечення. На первинному ринку земельно-іпотечного 

кредитування взаємодіють кредитори й позичальники (операції з надання та 

обслуговування іпотечних кредитів і позик), а на вторинному ринку – 

кредитори й інвестори, які здійснюють функції рефінансування кредиторів 

(сек’юритизація іпотечних активів) [115]. Рефінансування іпотечних 

кредиторів здійснюється суб’єктами рефінансування за рахунок коштів, 

отриманих від розміщення іпотечних цінних паперів. Якщо ж покупцями 

прав вимог за забезпеченим іпотекою грошовим зобов’язанням виступають 

іпотечні кредитори (фінансові установи, які здійснюють емісію іпотечних 

цінних паперів), що передбачають випуск іпотечних цінних паперів, тоді 

вторинний ринок іпотечних кредитів варто вважати первинним ринком для 

розміщення іпотечних цінних паперів. 

Ресурсне забезпечення, необхідне для довгострокового кредитування 

створюється не лише безпосередньо позикодавцями (за однорівневої системи 

земельно-іпотечних кредитів), а й спеціалізованими учасниками вторинного 

земельно-іпотечного ринку (за дворівневої системи) [353, с. 78]. Іпотечними 

банками не залучаються вклади в чистому вигляді, фінансування первинних 

операцій відбувається завдяки наявному власному капіталу та терміновим 

позикам. Банки здійснюють кредитування та ведення відповідних 

обслуговуючих операцій. На чергових етапах вони здійснюють перепродаж 

власного портфелю іпотечних кредитів крупним фінансовим корпораціям, які 

займаються емісією та розміщенням високоліквідних цінних паперів, 
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забезпечених заставними на нерухомість. Потім корпорації реалізовують 

цінні папери не лише крупним вкладникам, наприклад, пенсійним фондам, 

страховим компаніям, а й дрібним інвесторам, які хочуть вкласти свої 

заощадження під вищий процент, аніж за банківськими депозитними 

програмами. Ці цінні папери, зазвичай, рахуються високонадійними і 

ліквідними, оскільки мають в заставі земельні активи. 

Таким чином, простежується певна взаємозалежність системи 

земельно-іпотечних кредитів, іпотечного кредитного ринку та ринку 

розміщення іпотечних цінних паперів. Діяльність системи земельно-

іпотечного кредитування виступає елементом системи взаємин вищого 

порядку. Тобто є складовою ринкових відносин із розміщення іпотечних 

цінних паперів та окреслюється потребою підприємницького розвитку, а 

також піднесення національної економіки країни. 

Будь-які відносини в процесі іпотечного кредитування мають 

суперечливі інтереси потенційних учасників угоди: іпотекодавця та 

іпотекодержателя (кредитора). Так, зрозуміло, що в разі коли 

іпотекодержатель зацікавлений у мінімізації вартісної оцінки землі з метою 

скорочення ймовірних ризиків та розміру позики, то потенційний 

іпотекодавець у ході оцінювання земельної ділянки воліє збільшити її 

вартість. Тому, потрібно сформувати відповідні інституції, які 

здійснюватимуть незалежне об’єктивне оцінювання земельних ділянок, що 

проводитиметься досвідченим, професійним, сертифікованим фахівцем. 

Величина встановленої в ході оцінювання ринкової вартості землі як 

заставної, зазвичай, не задовольняє кредиторів, адже у випадку звернення 

стягнення в розмірі вартості всієї земельної площі або ж її частини банківські 

установи затрачають додаткові кошти, необхідні для проведення судових 

процесів, земельних торгів тощо. Саме тому зменшення розміру заставної 

ціни земельної ділянки щодо ринкової є неодмінною умовою для ефективної 

реалізації системи земельно-іпотечного кредитування з огляду на інтереси 

кредиторів. Це, своєю чергою, провокує визначення в процесі земельно-
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іпотечних відносин коефіцієнта, що характеризує різницю між заставною і 

ринковою вартістю земель сільськогосподарського призначення. 

Поряд з кваліфікованим оцінюванням земель має відбуватись процес 

трансформації земельної ділянки в особливий інвестиційний інструмент – 

земельний актив, основною умовою формування якого є зарахування її на 

баланс підприємства. Наявне інституціональне середовище на ринку 

сільськогосподарських земель нині не дає змоги вирішити проблеми 

товаровиробників щодо взяття земельних ділянок на баланс підприємства. 

Загалом алгоритм зарахування сільськогосподарських земель на баланс 

підприємства можна представити у вигляді схеми  послідовних етапів 

(рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Алгоритм зарахування сільськогосподарських земель на баланс 

підприємства та визнання їх активами 

Джерело: адаптовано автором [10; 171; 245]. 

 

Як видно з представленого алгоритму, який розкриває черговість 

здійснюваних етапів щодо взяття земельних ділянок сільськогосподарського 
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призначення на баланс підприємства і трансформації його в фінансовий 

актив, спочатку має реалізовуватися низка заходів із землевпорядного 

забезпечення та організації території з визначенням відповідних меж. Таким 

чином, з метою трансформації ділянки в земельний актив суб’єкт 

підприємницької діяльності (переважно сільськогосподарське підприємство) 

має реалізувати низку організаційно-технічних заходів, зокрема щодо 

підготовки планово-картографічних та кадастрових матеріалів. 

Ми погоджуємось із поглядами науковців [195; 229] щодо потреби у 

розробленні та запровадженні національного стандарту, згідно якого 

вестиметься облік земель та реалізовуватимуться земельні відносини у 

сільськогосподарській галузі, а також неодмінно передбачатимуться 

особливості ведення сільськогосподарської діяльності на основі узгодження 

передових світових практик та вітчизняного досвіду. Такий законодавчий 

документ, на наш погляд, повинен охоплювати еколого-економічну 

підсистему, що є невіддільною від національних інтересів. 

Загалом забезпечення повноцінного ринкового обігу земель і 

трансформація їх у фінансові активи дасть змогу отримати безліч ефектів. 

Тобто ключовим завданням і основним результатом реалізації зазначених 

заходів буде трансформація земельних ресурсів у фінансові активи, що 

набуватимуть статусу істинного інвестиційного ресурсу [124]. Поряд з тим 

досягнення відповідного результату сприятиме отриманню низки ефектів, які 

розкривають результативність реалізованих заходів. 

Варто виділити основні умови та імперативи ефективного 

функціонування системи ринкового обігу земельних активів у процесі 

іпотечної діяльності в Україні. Зокрема, першочерговими умовами є 

нормативно-правове забезпечення розвитку ринку земельно-іпотечного 

кредитування. З точки зору забезпечення правової складової, основним 

завданням органів влади є забезпечення умов для реалізації законного права 

громадян у сфері земельних і майнових відносин, порядку оцінювання 

земель, умов для фінансово-кредитної діяльності банків тощо. Насущним 
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також є питання наділення фінансово-кредитних інституцій правом 

володіння сільськогосподарськими землями. Звичайно, зважаючи на 

особливості роботи кредитних інституцій, у нормативно-правовому полі 

мають бути визначені положення, згідно з якими банківські установи, що 

придбавають земельну ділянку через позбавлення іпотекодавця права викупу, 

мають продавати ці угіддя в якомога швидші строки, щоб не допустити 

ситуації, за якої фінансово-кредитні інституції набувають статусу великих 

землевласників [245]. Також варто нормативно забезпечити формування 

окремих видів цінних паперів, що стосуються земельних активів, та 

відповідно правил емісії та обігу цих паперів на фондовому ринку. З 

реалізацією цієї умови можна буде залучити в іпотечні процеси великих 

інвесторів, емітентів і кредитні структури. Не менш важливим є питання 

щодо нормативно-правового врегулювання процедури реєстрації прав на 

об’єкти нерухомості та здійснення операцій з ними. 

З-поміж організаційних складових у контексті забезпечення обігу 

земельних активів у межах іпотечного інструментарію варто виокремити: 

довгострокові платформи з розвитку ринкових принципів господарювання на 

регіональному рівні; розвиток інфраструктури; перспектива інтенсивності та 

підтримки функціонування ріелторських, брокерських та інших структур. 

У контексті формування привабливого фіскального середовища для 

розвитку земельно-іпотечного ринку слід враховувати, що одним із 

інструментів стимулювання ринкового обігу земельних активів у процесі 

іпотеки є наявність дієвих податкових пільг для учасників земельно-

іпотечних відносин. Адже однією з неодмінних умов у процесі укладання 

іпотечних кредитних угод є оцінювання кредитної спроможності 

потенційних позичальників (відбувається, переважним чином, шляхом 

аналізу податкових декларацій), а іпотека при цьому, як засіб одержання 

матеріального відшкодування компаній, є чинником, який збільшує їхню 

платіжну дисципліну. З іншого боку, іпотека та обіг земельних активів у 

системі земельно-іпотечного кредитування дає змогу забезпечити 
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зростання державного та місцевих бюджетів, оскільки при реалізації 

іпотечних договорів необхідно декларувати реальні доходи іпотекодавця 

[54]. У цьому зв’язку раціональним є вивчення перспектив реалізації 

комплексу податкових преференцій, а саме для позикодавців, що 

розпоряджаються земельними активами, отриманими в якості відшкодування 

за кредитними зобов’язаннями в межах іпотечної угоди, а також банківських 

інституцій, які формують фонди резервних накопичень з метою погашення 

іпотечних вимог. 

Застосування іпотечного інструментарію встановлює ґрунтовні правила 

для оцінювання вартості сільськогосподарських земельних угідь. Проте, як 

свідчить практичний досвід господарювання [70; 122], реалізовувані методи 

ринкового оцінювання земель владними структурами не відображають 

справжньої ситуації на ринку земель, адже такі вартості окреслюються з 

метою мінімізації нижнього граничного рівня заставної ціни, що не 

збігається з ринковою цінністю предмета застави. Обрання методу, згідно з 

яким здійснюватиметься оцінювання, так само зумовлюватиметься ступенем 

розвинутості ринку земель у межах визначеної території та його 

інформаційної бази. 

Згідно з аналітичними дослідженнями, вітчизняний ринок земель варто 

вважати таким, що розвивається, тому щоб забезпечити обіг земельних 

активів у процесі іпотеки, слід застосувати порівняльний підхід до 

оцінювання вартості земель (тобто зіставлення цін продажу подібних 

земельних ділянок з можливістю деяких коригувань, зважаючи на певні 

відмінності між ними), відповідно до затвердженої Постановою Кабміну 

методики «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» № 1531 від 11 

жовтня 2002 року. Окрім того, цей підхід дає змогу максимально зважати на 

мету іпотечних взаємовідносин, адже фінансово-кредитні інституції, у 

випадку непогашення позичальником заборгованості за кредитом, 

заінтересовані в якомога швидшій реалізації земельної ділянки. 

Варто сказати, що формування стабільного земельно-інвестиційного 
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ринку ґрунтується на розвитку інституту іпотеки, завдяки чому можна 

регулювати великі інвестиційні потоки, кредитно-фінансові процеси, зручні 

для планування в довгостроковому варіанті «пасиви» та «активи» [10]. 

Основні напрями розвитку земельно-іпотечного кредитування в сільському 

господарстві України представлені на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6. Основні напрями розвитку земельно-іпотечного кредитування 

Джерело: сформовано автором. 

 

Важливим організаційним заходом, з точки зору розвитку 

інституційно-інфраструктурної складової забезпечення обігу земельних 

активів в системі земельно-іпотечного кредитування, є рефінансування. При 

цьому дуже важливим є організація процесу взаємодії ринку іпотечного 

кредитування і ринку іпотечних цінних паперів, який ґрунтується на 

механізмах сек’юритизації іпотечних активів фінансових інститутів та 

рефінансування. Функції фінансового центру, який здійснює рефінансування 



250 

земельно-іпотечних кредитів, що видаються банками, пропонуємо покласти 

на державне земельно-іпотечне агентство. Цим самим включається процес 

рефінансування системи і створюються умови для розвитку вторинного 

ринку іпотечного кредитування [276]. Державне земельно-іпотечне агентство 

стає одним із системоутворюючих організацій ефективного функціонування 

механізму земельно-іпотечних відносин, концентруючи в своєму управлінні 

предмети застави банків. Цикл управління земельно-іпотечними відносинами 

може бути представлений наступними основними етапами (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Цикл та основні функції державного земельно-іпотечного 

агентства 

Джерело: сформовано автором на підставі [115; 216]. 

 

Характеризуючи організаційну структуру державного земельно-

іпотечного агентства як форми забезпечення обороту земельних активів і як 

результат загального підвищення інвестиційної активності в сільському 

господарстві, даному інституту мають бути поставлені специфічні функції. 

Найбільш загальною функцією і метою функціонування державного 

земельно-іпотечного агентства є забезпечення ефективного управління 

повним циклом розглянутого процесу – від передачі предмета застави в 
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кредитні установи до зворотного викупу цінних паперів. Для більш наочного 

уявлення стратегічних інтересів учасників відносин у сфері всю сукупність 

цих інтересів структуровано (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Стратегічні інтереси і завдання суб’єктів системи земельно-іпотечних 

відносин 

Суб’єкти Стратегічні інтереси 

Держава 
 

– підвищення інвестиційної привабливості; 
– підвищення податкових доходів бюджету; 
– забезпечення продовольчої та екологічної безпеки 
шляхом створення умов для сталого функціонування 
аграрного сектора; 
– підвищення рівня зайнятості населення; 
– упорядкування відносин у сфері земельно-іпотечного 
кредитування 

Сільськогосподарські 
товаровиробники 

– досягнення високих фінансово-економічних 
показників (рентабельності, прибутку, зниження 
витрат та ін.); 
– забезпечення розширеного відтворення природно-
ресурсного потенціалу; 
– оптимальне вирішення проблем землеустрою та 
переведення земель у фінансовий актив, зміни 
інвестиційного статусу землі; 
– отримання додаткових інвестиційних ресурсів на 
тривалий період; 
– отримання державних гарантій на реалізацію 
кредитних зобов’язань 

Кредитні установи 

– зниження трансакційних витрат; 
– зниження ризиків неповернення земельно-іпотечних 
кредитів; 
– нівелювання ризиків зниження вартості предметів 
застави (землі); 
– оптимізація тимчасових і трудових витрат за рахунок 
делегування непрофільних повноважень 
спеціалізованим професійним установам 

Державне земельно-
іпотечне агентство 

– отримання прибутку за рахунок надання послуг 
основним учасникам земельно-іпотечних відносин; 
– оптимізація відносин у сфері земельно-іпотечного 
кредитування за рахунок реалізації непрофільних 
функцій банків; 
– отримання синергетичних соціальних та 
економічних ефектів 

Джерело: сформовано автором на основі [124; 353]. 
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Потреба у формуванні державного земельно-іпотечного агентства, що є 

інституційною складовою в системі кооперації зусиль різних учасників 

земельно-іпотечного ринку, та здобуття тим самим синергетичного ефекту 

окреслюється такими характерними ознаками цієї сфери: 

– значні розміри трансакційних витрат, понесених банківськими 

установами в ході управління землями сільськогосподарського призначення в 

якості предмета застави, спричинюють появу істотних ризиків одержання 

невисокої рентабельності за браку відповідного розміру іпотеки для покриття 

всіх збитків (площі та ціни земельної ділянки); 

– зазвичай управління земельно-іпотечним кредитним портфелем не 

належить до профільних видів діяльності переважної більшості банківських 

установ, що може спричинити ризики обмеженої регуляторної ефективності 

через брак кваліфікаційних навичок, досвіду та професіоналізму суб’єктів 

управлінської діяльності й зумовити появу збиткової ситуації внаслідок 

некваліфікованого управління предметами іпотеки; 

– без кооперації зусиль кількох учасників ринку та координації їх 

державним регулятором один кредитор неспроможний гарантувати 

забезпечення необхідних обсягів інвестиційних ресурсів для задоволення 

інтересів переважної більшості учасників агарної виробничої сфери; 

– тривалі терміни окупності інвестиційних проектів в агросфері та 

існування виняткового потенційно вигідного ресурсу як предмета іпотеки – 

земельних угідь – зумовлюють виникнення ситуації, за якої найбільш 

вигідною формою кредиту для сільськогосподарських підприємств виступає 

саме система земельно-іпотечного кредитування. 

Пропонована нами організаційна структура державного земельно-

іпотечного агентства з тими чи іншими змінами може бути використана в 

якості моделі й механізму стимулювання процесів земельно-іпотечного 

кредитування. Загалом, регулювання ринкового обігу земельних активів у 

процесі земельно-іпотечного кредитування може здійснюватися в таких 

формах [353; 403]: податкові канікули іпотекодавцям; субсидування з метою 
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погашення відсотків за кредитом у межах системи земельно-іпотечного 

кредитування; дотаційне фінансування з метою покриття витрат згідно з 

проектами та створення в їх межах робочих місць; формування державного 

спецфонду з метою викупу сільськогосподарських земель, які піддано 

стягненню згідно із земельно-іпотечною угодою та які не були продані на 

публічних земельних торгах; забезпечення відповідних організаційно-

інституційних умов з метою активізації процесу передачі земель у право 

володіння суб’єктами господарювання; участь органів державної влади в 

інфраструктурному розвитку ринкової системи земельно-іпотечного 

кредитування сільського господарства; раціоналізація податкових умов та 

забезпечення з метою піднесення ринкової системи земельно-іпотечного 

кредитування сільського господарства. 

Крім цього, забезпечення й прискорення обігу земельних активів у 

рамках земельно-іпотечного кредитування потребує жорсткішого державного 

регулювання фінансових відносин у цій сфері. Таке регулювання, зокрема, 

має визначати: ліміти обсягів, які перебувають у ринковому обігу заставних 

(вони не повинні перевищувати загальної суми іпотечних позик); способи 

забезпечення переважного права власника заставних перед іншими 

кредиторами в разі фінансової неспроможності кредитної установи;  

враховувати резервний капітал заставних в іпотечному регістрі; визначати 

процедури оцінювання застави в рамках земельно-іпотечного кредитування 

сільського господарства. 

Таким чином, повноцінне залучення в ринковий обіг земель 

сільськогосподарського призначення на засадах іпотеки, як фінансових 

активів дасть змогу отримати низку економічних ефектів. З урахуванням 

визначених ефектів запропоновано модель функціонування системи 

земельно-іпотечного кредитування сільського господарства, що сприяє 

розширенню доступу всіх сільськогосподарських товаровиробників до 

кредитних ресурсів на основі регулювання ринкового обігу земельних 

активів через механізм іпотеки, особливістю якої є створення державного 
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земельно-іпотечного агентства як спеціалізованого інституту з 

рефінансування кредитів. 

Отже, забезпечення відповідних умов, які сприятимуть розвиткові 

системи земельно-іпотечного кредитування сільського господарства, 

спонукатиме до: пришвидшеного створення ринкової системи фінансово-

кредитних взаємин у сільському господарстві, зважаючи на систему 

земельно-іпотечного кредитування та іпотеки цінних паперів у цій галузі; 

активізації ринкового обігу земельних активів у сільському господарстві за 

умови забезпечення цільового характеру їх використання; залучення істотних 

інвестиційних потоків із різних позабюджетних джерел задля фінансування 

заходів щодо поліпшення якісного стану земельних угідь, купівлі та 

виробництва основних засобів тощо. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Обґрунтовано, що запровадження ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні є об’єктивною необхідністю 

інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора економіки, а також 

інструментом захисту інтересів усіх учасників земельних відносин. 

Досліджено і розроблено теоретико-методичні підходи до формування 

еколого-економічного механізму ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Визначено, що чинний механізм 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення реалізується в 

умовах обмеженого інституційними нормами режиму дії закону попиту і 

пропозиції, а також умовами конкуренції, досконалою нееластичністю 

пропозиції землі. 

2. На підставі проведених досліджень взаємозв’язків основних 

складових ринку землі запропоновано схему структури еколого-

економічного механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення, яку, на відміну від традиційного уявлення, представлено як 
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сукупність елементів та взаємопов’язаних підсистем: забезпечувальної, 

функціонально-інструментальної, результативно-цільової та регулюючої. 

При цьому поліфункціональність еколого-економічного механізму ринкового 

обігу земель сільськогосподарського призначення обумовлює необхідність 

формування відповідних інститутів та інституцій регулювання. 

3. Застосування такого підходу дасть змогу у подальшому більш 

системно формувати управлінські заходи з регулювання ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення. Загалом, впровадження та 

ефективне функціонування еколого-економічного механізму обігу земель 

сільськогосподарського призначення надасть можливість забезпечити 

залучення в аграрну сферу довгострокових інвестиційних ресурсів й 

нарощування виробничого потенціалу сільськогосподарської галузі країни. 

4. Доведена необхідність ринкової капіталізації земель 

сільськогосподарського призначення як механізму інвестиційного 

забезпечення аграрного сектора економіки. Визначена сутністно-змістовна 

основа капіталізації земельних ресурсів як процесу їх трансформації у 

капітал з метою підвищення ринкової вартості суб’єкта землекористування. 

5. Визначено, що в існуючих інституціональних умовах земельні 

ресурси не створюють капіталу в аграрному виробництві, що потребує 

обґрунтування ролі фінансово-економічної складової в процесі капіталізації 

сільськогосподарських земель. При цьому визначальними чинником 

капіталізації є адекватна сучасним ринковим реаліям оцінка земельних 

ресурсів, як джерела капіталізованих доходів. Виявлена значна диференціації 

вартості сільськогосподарських земель в регіонах України за нормативної 

грошовою оцінкою. Зосереджено увагу на значній недооцінці земельних 

ресурсів та довгим терміном їх капіталізації. 

6. Обґрунтовано фінансово-економічний інструментарій капіталізації 

земельних ресурсів в сільському господарстві, що забезпечує імплементацію 

таких ресурсів у фінансовий простір шляхом концентрації (корпоратизації), 

фінансизації та сек’юритизації. Із метою прискорення процесу трансформації 
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земельних ресурсів у фінансові активи обґрунтовано пропозиції щодо 

удосконалення фінансово-економічного інструментарію капіталізації 

земельних ресурсів в сільському господарстві, зокрема: формування 

нормативно-правової бази іпотечного кредитування та сек’юритизації; 

модернізація системи експертної та нормативної грошової оцінки земель; 

розроблення інфраструктури ринку сільськогосподарських земель тощо. 

7. Досліджені теоретико-методичні засади та обґрунтовано напрями 

регулювання ринкового обігу земельних активів в системі земельно-

іпотечного кредитування сільського господарства. Охарактеризовано 

сучасний стан та тенденції розвитку земельно-іпотечного кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників. Обґрунтовано структурно-логічну 

схему функціонування системи земельно-іпотечного кредитування в 

сільському господарстві, що передбачає наявність тісних зв’язків і взаємодій 

між її елементами, що функціонують в різних сферах економіки. 

Запропонована модель функціонування системи земельно-іпотечного 

кредитування сільського господарства, особливістю якої є створення 

державного земельно-іпотечного агентства як спеціалізованого інституту з 

рефінансування кредитів. 

8. Обґрунтовано алгоритм зарахування сільськогосподарських земель 

на баланс підприємства у вигляді схеми  послідовних етапів: формування 

земельної ділянки з встановленими межами; державна реєстрація та 

кадастровий облік земельної ділянки; оцінка вартості земельної ділянки 

сертифікованими експертами-оцінювачами формування цілісних земельних 

масивів та їхня комплексна оцінка; взяття земельних активів на баланс 

підприємства згідно з порядком визнання земельної ділянки активом. 

9. Реалізація обґрунтованих пропозицій та рекомендацій дасть змогу 

створити необхідні умови для підвищення ефективності функціонування 

системи земельно-іпотечного кредитування сільського господарства, що 

своєю чергою сприятиме розширенню доступу всіх сільськогосподарських 
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товаровиробників до кредитних ресурсів на основі регулювання ринкового 

обігу земельних активів. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [273; 274; 276; 296; 298; 308; 310; 314. 
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РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 

5.1. Підвищення ефективності державної регуляторної політики на 

ринку земель сільськогосподарського призначення 

 

Ринок земель сільськогосподарського призначення генерує виняткове 

ставлення до земельних ресурсів, які уособлюють ціннісні характеристики, 

формуючи стимули щодо збалансованого та раціонального 

землекористування, а також відповідний інструментарій щодо передачі права 

володіння ними, та водночас не стає на заваді недобросовісному 

використанню земель, формуючи небезпеку виведення родючих земель із 

сільськогосподарського обігу та зменшення родючості ґрунтів загалом, адже 

жага до максимізації прибутку нівелює потребу в збереженні земельно-

ресурсного потенціалу країни, викликає низку спекулятивних аспектів, у 

підсумку не даючи змоги об’єктивно встановити ціну земель 

сільськогосподарського призначення. Тож у процесі реформування 

земельних відносин інститут державного регулювання має якомога уважніше 

та ретельніше здійснювати функцію контролю в ході формування та розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення. У ході реалізації 

земельної політики на ринкових засадах перевага має надаватися державним 

інтересам, які скеровуватимуться в напрямі забезпечення раціонального 

землекористування та відтворення земель. 

Державна регуляторна політика на ринку земель 

сільськогосподарського призначення залежить від багатьох чинників і може 

формуватися в кілька способів. Так, ринок земель дає можливість задіяти 

механізми саморегулювання земельних відносин, при цьому ринкові 

регулятори ґрунтуються насамперед на врахуванні та балансуванні попиту та 
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пропозиції на землі сільськогосподарського призначення, що залежить від 

рентного доходу на цій землі [23, с. 48]. Проте ринкові регулятори ефективні 

і не викликають конфліктів лише при дотриманні цілого ряду умов, що 

забезпечуються державним регулюванням. При цьому державне регулювання 

земельних відносин спрямоване на організацію раціонального використання і 

охорону земель шляхом встановлення певних правил і норм володіння, 

користування й розпорядження землею [105, с. 107-108]. 

Варто відмітити, що виходячи з вище наведеного, спостерігаються 

певні труднощі в механізмах регулювання земельного ринку, зважаючи на 

здійснювану державну політику через формування низки умов, які 

гарантують ринкову саморегуляцію, а також державного впливу. У зв’язку з 

цим, встановлення розумних доцільних границь взаємодії ринкових та 

державних механізмів є найвагомішим завданням як економічної теорії, так і 

методології у дослідженні цих аспектів. Питання «перерозподілу» існуючих 

права володіння та права розпорядження сільськогосподарськими 

земельними угіддями потребує вивчення та обґрунтування низки причинно-

наслідкових зв’язків і ймовірних негативних ефектів перетворення інституту 

власності на сільськогосподарські угіддя. 

У ринкових умовах господарювання держава застосовує чотири форми 

впливу на ринок земель сільськогосподарського призначення [106; 167; 266; 

350]: 1) неперсоніфіковане (нормативно-правове) регулювання; 2) командне 

(адміністративне) регулювання; 3) опосередкований вплив (фінансово-

економічне, зокрема фіскальне регулювання); 4) регулювання 

інфраструктури ринку. 

Механізм державного регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення є складовою частиною системи 

управління землекористуванням. Варто також зазначити, що після ліквідації 

монопольного права держави на земельну власність державне управління 

сільськогосподарським землекористуванням здобуло дві принципово нові 

форми [20; 48; 151]: 



260 

1) реалізація державної земельної політики (визначення порядку 

використання та охорони земель, стимулювання раціонального 

землекористування, безпосередньо охорона земель, регулювання та 

балансування інтересів суб’єктів перерозподілу земель, формування 

фіскальної політики, контроль за процесом землекористування, визначення 

пріоритетів у розвитку галузей, що виходять з їх забезпеченості земельними 

ресурсами, інформаційне забезпечення та розвиток науково-технічного 

прогресу в землекористуванні); 

2) управління землями державної власності, тобто реалізація прав 

держави щодо володіння, користування й розпорядження тими землями, які 

перебувають у її власності, чи по відношенню до земель, придбаних у 

державну власність. 

Визначення ролі держави в регулюванні ринку земель 

сільськогосподарського призначення передбачає належну оцінку 

попереднього розгляду двох блоків питань: 1) об’єктивної необхідності 

зростаючої нормативної ролі держави в сучасній розвинутій економіці; 

2) особливостей ролі держави в сільському господарстві. 

Нині, згідно з п. 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України [108], до 1 січня 2020 року діє мораторій на купівлю-продаж 

сільськогосподарських земель, умовою зняття якого є набрання чинності 

Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». 

Поряд з тим проект цього Закону зареєстровано ще 13.12.2016 р., і лише 

16.05.2018 р. надано висновок щодо результатів здійснення антикорупційної 

експертизи проекту цього нормативно-правового акта [225]. 

Окрім того, Комітет Верховної Ради України з питань аграрної 

політики та земельних відносин розробив проект «Концепції обігу земель 

сільськогосподарського призначення» з урахуванням пропозицій USAID 

(Агентство США з міжнародного розвитку), Світового банку, ННЦ «Інститут 

аграрної економіки», Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», 

Української аграрної конфедерації та інших експертів. Цей проект 
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передбачає продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення до врегулювання проблемних питань на 

законодавчому рівні. 

Для відкриття земельного ринку в ньому зазначені такі передумови: 

запровадження ефективних механізмів протидії рейдерству, визначення 

процедури консолідації земель, спрощення умов для одержання українцями 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, вдосконалення 

процедури пільгового оподаткування та фінансової підтримки вітчизняних 

сільськогосподарських товаровиробників, встановлення порядку приватизації 

земельних ділянок громадянами України тощо. І лише після повного 

виконання зазначених передумов пропонують прийняти Закон України «Про 

обіг земель сільськогосподарського призначення», де слід визначити ряд 

критеріїв [106]: які землі сільськогосподарського призначення продаються, 

хто може їх купувати, а кому це забороняється; визначення цін на землі 

приватної, державної та комунальної власності; дозволені розміри ділянок 

сільськогосподарського призначення; передача земель та зміна власника, 

дарування, застава, зміна цільового призначення тощо. 

Тому, на нашу думку, варто основну увагу зосередити на формуванні 

нормативно-правового забезпечення регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення, усунути всі можливі дублювання, 

протиріччя та невідповідності, узгодити законодавчі колізії в цій площині, а 

також сформувати прозорі механізми реалізації земельних відносин. 

У зв’язку з цим проаналізовано чинне законодавче забезпечення, що 

визначає повноваження владних органів у сфері земельних відносин, а також 

норми щодо набуття та реалізації права власності, які передбачають участь 

держави в забезпеченні відповідних процедур. Опрацьовано низку 

нормативно-правових актів, які поглиблюють законодавчі норми щодо 

владних повноважень у цій сфері, зокрема ряд указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України та відповідних наказів і розпоряджень 
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відомств. Тож аналіз регуляторів у сфері ефективного функціонування ринку 

сільськогосподарських земель засвідчує такі положення [7; 28; 47]: 

 надмірне адміністративне втручання в систему земельних відносин 

та процес ринкового обігу земель, зокрема щодо володіння, використання та 

розпорядження об’єктами земельної власності; 

 адміністративний тиск на суб’єкти ринку сільськогосподарських 

земель проявляється через прямі заборони, а також норми реалізації права 

власності, що потребують погодження державних органів влади, зокрема 

щодо використання земель; 

 традиції державного регулювання передбачають безпосереднє 

управління державними землями; 

 надмірна централізація державного регулювання ринку та процесу 

ринкового обігу земель. 

Поодинокі державні заходи регулюючого впливу у сфері ринкових 

правовідносин щодо землеволодіння та землекористування (приміром, через 

вилучення невикористовуваних угідь тощо) не дають змоги повністю 

розв’язати ті завдання, що сформувалися впродовж трансформаційних 

ринкових перетворень. Тому потрібна планомірна інтегрована сукупність 

інструментів, що поєднуватиме всі складові ініціативного державного впливу 

на формування правовідносин у сфері землеволодіння та землекористування, 

а також відтворювальні процеси в сільськогосподарській галузі. 

На основі здійсненого аналізу сучасного стану та особливостей 

ринкового обігу сільськогосподарських земель розроблено багаторівневу 

модель державного регулювання розвитку ринку земель цієї категорії, що 

передбачає визначення мети (формування ефективного, збалансованого та 

екологічно безпечного землекористування) і завдання (розвиток вторинного 

ринку, розширення сегмента учасників ринку, підтримання сектора 

державних земель, включення невитребуваних земель у ринковий обіг, 

розвиток кредитування фізичних і юридичних осіб під заставу земель тощо), 

а також систематизовано функції та впорядковано повноваження суб’єктів 
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регулювання на різних ієрархічних рівнях: держава, регіон, територіальна 

громада (рис. 5.1). 

 

Модель державного регулювання розвитку ринку 

сільськогосподарських земель 

Мета – формування ефективного, збалансованого та екологічно безпечного 

сільськогосподарського землекористування. 

Об’єкт – відносини щодо ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення. 

Суб’єкти – органи влади та інші суб’єкти державного регулювання розвитку 

ринку сільськогосподарських земель 

 

Завдання 
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регулювання 
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Розширення 
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іпотеки 

Стимулювання агробізнесу 

Захист правовласності 

МА, ОТГ 

Контроль за ринком земель 

Економічне стимулювання 

Розвиток земельних аукціонів 

 

Контроль за ринком земель 

Розвиток земельних аукціонів 
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Формування бази даних 
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МА – Міністерство аграрної політики та продовольства України; ОТГ– Об’єднані територіальні 
громади; ДЗК – Державний земельний кадастр; МЮ – Міністерство юстиції України; НБУ – 

Національний банк України; МОВВ – Місцеві органи виконавчої влади 

Рис. 5.1. Структурно-функціональна модель державного регулювання 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано автором на основі [96; 268]. 
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У запропонованій багаторівневій моделі державного регулювання 

ринку земель сільськогосподарського призначення основні функції 

відводяться органам управління відповідно до існуючої ієрархії: державний 

рівень (уряд, державні адміністрації та інші органи виконавчої влади), 

регіональний (обласні ради, обласні та районні органи виконавчої влади), 

рівень територіальної громади (органи місцевого самоврядування). 

На загальнонаціональному рівні застосовується єдина система норм, 

правил та процедур виникнення, трансформації й припинення правовідносин 

щодо земель сільськогосподарського призначення, що забезпечує захист прав 

власників на землю. На регіональному рівні відбувається адаптація 

загальнонаціональної норморегулюючої системи до умов регіону з 

урахуванням його економічної та природно-ресурсної специфіки. Функції 

органів місцевого самоврядування полягають у забезпеченні гармонійного 

поєднання приватних інтересів суб’єктів прав на земельні ділянки з 

інтересами населення, що проживає на відповідній території [24]. У зв’язку з 

цим, з метою забезпечення ефективних ринкових земельних взаємовідносин 

між суб’єктами цього ринку, слід запровадити виразне та зрозуміле державне 

координування їх особистих дій в межах ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. 

Збільшення попиту на землі сільськогосподарського призначення 

вимагає державного сприяння розвитку аграрної сфери, ґрунтуючись на 

процесах розширеного відтворення. Такий підхід надасть змогу здійснювати 

регулювання кількісних трансформацій на ринку земель 

сільськогосподарського призначення, спричинених низкою інституційно-

організаційних, соціально-економічних та техніко-технологічних чинників 

[417], що формує певну систему ресурсних взаємозалежностей, 

інституційних складових, ринкових взаємин, які є логічними, 

систематичними, структурованими та взаємопов’язаними. Якраз на такі 

системно-функціональні взаємозв’язки і має скеровуватися державне 

регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення з метою 
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врахування визначених характерних процесних особливостей, які 

спостерігаються в межах ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення. 

Так, зважаючи на положення загальної теорії систем, слід враховувати 

взаємини функціонування системних складових, що дає змогу працювати та 

удосконалюватися будь-якій системі завдяки існуванню причинно-

наслідкових зв’язків варіації системних компонент [244]. Тож розвиток 

системи земельних правовідносин має реалізовуватися шляхом 

розмежування функціональних обов’язків, тобто державне регулювання 

ринку земель здійснюватиметься на найвищому щаблі, ґрунтуючись на 

застосуванні програмно-цільового підходу. 

Тобто представлена модель державного регулювання земельного 

ринку, сформована на вивченні його існуючого стану та напрямів розвитку, 

дає змогу встановити стратегічні цілі та завдання, виявити вплив на 

реалізацію механізму перерозподілу земель, упорядкувати та 

систематизувати управлінські функції, здійснити координаційну роботу з 

визначення виконавців. Слід наголосити, що в поняття державного 

регулювання вкладаємо упорядковану систему взаємозалежних цілей, 

завдань, положень та функцій держави, внаслідок дотримання яких 

формується та реалізовується збалансоване, раціональне, соціо-

екологоорієнтоване використання земель, яке скеровується в напрямі 

забезпечення їх збереження та поліпшення якісного стану в контексті 

розуміння земельних ресурсів як основного засобу виробництва в аграрному 

секторі та базису життєдіяльності з метою забезпечення сталого розвитку 

сільських територій, якісного рівня життя людей та продовольчої безпеки 

держави. 

Дієвість державного регулювання земельного ринку, що залежить від 

збалансування компонентів цього механізму, їхньої гармонійної кооперації та 

колегіальності, відповідності вимогам ринку можна розкрити через систему 

індикаторів (основних, які визначають процес обігу земель, та додаткових, 
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які розкривають мотиви й результати їх перерозподілу). За допомогою 

першої групи індикаторів можна визначити трендові напрями розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення, вектор дії та структуру 

укладених на цьому ринку договорів, суб’єктний склад ринку, обіговий обсяг 

земель сільськогосподарського призначення. Друга група індикаторів 

допоможе розкрити відповідність ринкового інструментарію головним 

встановленим цілям державного регулювання, що полягають у забезпеченні 

ефективного, розумного та збалансованого використання земель. 

Державна регуляторна політика на ринку земель 

сільськогосподарського призначення має скеровуватися насамперед у 

напрямі формування інституційно-правових передумов, визначених норм, 

вимог та переконань у ринкових умовах, ініціативного впливу на створення 

організаційно-законодавчих засад її реалізації. Нині основними нормативно-

правовими актами, що регулюють земельні відносини в Україні, є 

Конституція України, Цивільний кодекс України, Земельний кодекс України, 

а також Закони України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про 

іпотеку», «Про державний земельний кадастр» та інші нормативно-правові 

акти. 

Конституційно-правова основа земельної реформи та розширення форм 

власності на землю було сформульовано в Постанові ВР УРСР «Про 

земельну реформу» в 1990 р. Однак, зважаючи на відсутність дієвих та 

ефективних інструментів регулювання ринку сільськогосподарських земель, 

в Україні тимчасово встановлено мораторій (заборона на продаж або інше 

відчуження земельної ділянки, наданої для виробництва 

сільськогосподарської продукції, крім передачі в спадщину). У результаті 

сформувалась унікальна конструкція «псевдовласності» на землю в 

перехідний період, у рамках якої правомочності розпорядження у власника 

практично не було [169]. Тому говорити про появу права власності на землю 

в громадян України можна з великими застереженнями. 
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Велике значення для розвитку процесу земельної та аграрної реформи 

мало введення в дію Цивільного кодексу України. У ньому закладено правові 

основи формування системи земельних відносин, що ґрунтуються на 

принципах ринкової економіки. Особливу роль відіграло трактування землі 

як об’єкта нерухомості та положення про необхідність державної реєстрації 

прав на нерухоме майно. Ст. 373 Цивільного кодексу України [346] 

встановлює, що власник земельної ділянки має право використовувати її на 

свій розсуд відповідно до її цільового призначення. Окрім цього, деякі норми 

кодексу закріплюють необхідність реєстрації прав на земельні ділянки, 

зробивши регульованим, прозорим і здатним функціонувати на правовій 

основі ринок земель сільськогосподарського призначення. 

На сьогодні основним законодавчим нормативом визначення прав 

власності на землю та механізмів її реалізації, розподілу повноважень органів 

влади та місцевого самоврядування стосовно регулювання земельних 

відносин та ринку сільськогосподарських земель є Земельний кодекс України 

[108]. У цьому документі закріплені положення нормативно-правового 

забезпечення щодо набуття та реалізації права власності на землю. Окрім 

цього, Земельний кодекс України передбачає врегулювання питань щодо 

основних характеристик ринку земель, що передбачає платформу 

перерозподілу земельної власності. 

Земельний кодекс має особливе значення в розвитку земельного ринку 

ще й тому, що в ньому встановлено правила розмежування земельної 

власності. Так, відповідно до ст. 5 Земельного кодексу, одним із принципів 

земельного законодавства є забезпечення рівності права власності на землю 

громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави. Однак у п. 3 

ст. 78 говориться, що земля в Україні може перебувати у приватній, 

комунальній та державній власності [108]. 

Загалом Земельний кодекс України передбачає регулювання земельних 

відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, 

територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони 
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земель. При цьому передбачається, що надання, користування й 

розпорядження землями сільськогосподарського призначення має 

регулюватись неприйнятими ще законами «Про ринок земель» та «Про обіг 

земель сільськогосподарського призначення». 

Наявні проекти Закону «Про ринок земель», які розглядалися 

вітчизняним парламентом протягом попередніх десятиліть, занадто 

перевантажені положеннями, що просто не мають стосунку до обігу земель, а 

стосуються переважно землевпорядкування, державного контролю у цій 

сфері, функцій державних органів влади та місцевого самоврядування – 

тобто тих аспектів, які регламентовані іншими відповідними законодавчими 

актами. Це призводить до виникнення істотних політичних суперечок 

довкола текстового наповнення цих законопроектів, уповільнюючи їх 

обговорення та прийняття в парламенті [169, с. 187]. 

На нашу думку, основною ідеєю Закону має бути регулювання 

відносин, пов’язаних з володінням, користуванням, розпорядженням 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення. При цьому він 

має бути спрямований на встановлення правил і обмежень, що 

застосовуються до обігу сільськогосподарського призначення. Так, 

концептуальні принципи Закону «Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення» мають зводитися до розглянутих нижче положень: 

1. Положення, що стосується приватизації земель, які перебувають у 

державній або комунальній власності. Має бути введена заборона на 

приватизацію особливо цінних земель, зайнятих для проведення науково-

дослідних робіт та вирішення важливих державних завдань. 

2. Кваліфікаційні вимоги щодо користувача земель 

сільськогосподарського призначення. Вимога про те, що земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення мають надаватись у користування (для 

державних земель, на першочергових етапах запровадження ринку земель 

також і у власність) тільки громадянам, які мають досвід ведення 
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сільськогосподарського виробництва або сільськогосподарську професійну 

кваліфікацію. 

3. Права іноземних суб’єктів на землю. Іноземні держави, міжнародні 

урядові та неурядові організації, іноземці, іноземні юридичні особи, права 

власності на які прямо чи опосередковано більш ніж на 49% належать 

іноземним особам, особи без громадянства та інші юридичні особи, засновані 

іноземцями, не можуть купувати частки в юридичних осіб, які є власниками 

сільськогосподарських земель. 

4. Збереження цільового призначення земельної ділянки. Власники 

земельних ділянок, землекористувачі, землевласники, орендарі земельних 

ділянок зобов’язані використовувати їх відповідно до цільового призначення 

певної категорії земель і дозволеними до використання способами, які не 

повинні призводити до деградації, забруднення, захаращення земель, 

отруєння, псування, знищення родючого шару ґрунту. Порушення цих вимог 

є підставою для примусового припинення прав на землю. 

5. Обмеження граничних розмірів земельних ділянок, які перебувають 

у власності однієї особи. Обмеження максимально допустимої площі 

сільськогосподарських угідь у власності однієї особи (виключно на першому 

етапі) не має перевищувати 200 га землі. Для юридичних осіб – з 

урахуванням відносин контролю можуть володіти (мати у власності) не 

більше 30% сільськогосподарських площ району або 5% – області. 

Поряд з вищенаведеними принципами варто також звернути увагу на 

систему інструментів державного регулювання ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення (табл. 5.1). 

Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення повинен 

регламентувати норму, що передбачає в межах укладання орендної угоди 

передачу на правах оренди земель сільськогосподарського призначення лише 

тих ділянок, які внесено до Державного кадастрового обліку земельних 

ділянок. Можливим є надання в оренду земельної ділянки, якою спільно 

володіють кілька осіб через підписання орендної угоди зі всіма власниками 



270 

цієї ділянки або лише з одним із цих власників, проте тоді договір оренди є 

дійсним за умови підписання довіреностей, наданих зазначеному 

землевласникові іншими особами, які також володіють відповідними 

частинами цієї земельної ділянки. 

Таблиця 5.1 

Інструментарій державного регулювання ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

Інструмент Характер 
Недоліки та ризики 

застосування 

Санкції при неналежному 

використанні земель 

Нормативний та 

контрольний 

Неналежне виконання (або 

пряме невиконання) 

посадовими особами своїх 

обов’язків 

Заборона на придбання 

землі у власність 

іноземними особами 

Нормативний 

Можливість придбання акцій 

сільськогосподарських 

підприємств – 

землевласників 

Спеціальний дозвіл держави 

при здійсненні операцій 

ринкового обігу земель 

Ліцензійний 

Виникнення бюрократичних 

перепон та корупційної 

складової 

Обмеження максимальних 

розмірів земельних ділянок 

(концентрації земель) 

Нормативний 

Проблема афілійованих осіб; 

інструмент не поширюється 

на оренду земель 

Обмеження мінімальних 

розмірів земельних ділянок 

(парцеляції земель) 

Нормативний 

Мінімальні розміри пов’язані 

з землевпорядними 

вимогами, що дозволяє 

приймати недостатньо 

обґрунтовані рішення 

Переважне право викупу 

земель особами, які 

проживають в даній 

місцевості, а також для яких 

сільськогосподарська 

діяльність є основною 

Нормативний 

Застосовується тільки на 

первинному ринку для 

земельних часток (паїв) 

Реєстрація операцій 

ринкового обігу земель 
Адміністративний – 

Мораторій на перепродаж 

землі в перші роки після її 

покупки 

Нормативний – 

Джерело: сформовано автором. 
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Вкрай вагомим аспектом є те, що землевласник повинен самостійно 

встановлювати термін дії орендної угоди. Це право належить до системи 

прав землевласника щодо вільного володіння, користування та 

розпорядження своїм майном, а саме – земельним наділом. 

Загалом серед пріоритетних напрямів удосконалення та підвищення 

ефективності державного регулювання ринку земель сільськогосподарського 

призначення варто виділити такі [167; 248]: 

 зниження надмірного адміністративного втручання в систему 

земельних відносин та процес ринкового обігу земель; при цьому 

забезпечити жорсткий контроль щодо відповідності вимогам володіння, 

використання та розпорядження об’єктами земельної власності; 

 запровадження ринкової конкуренції та вжиття 

антимонополістичних заходів на ринку земель сільськогосподарського 

призначення; 

 розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарських земель, що 

включає, поряд з органами державного управління, інформаційно-

консультаційні служби, страхові компанії, спеціалізовані фінансові установи 

тощо; 

 запровадження ефективних механізмів протидії рейдерству, 

спрямованих на забезпечення захисту майнових прав власників і 

користувачів земельних ділянок, шляхом ефективного моніторингу 

ринкового обігу земель та вдосконалення процедури державної реєстрації 

земельних ділянок і речових прав на них; 

 визначення алгоритму та процедури консолідації земель, зокрема 

порядку формування масиву земель сільськогосподарського призначення; 

 запровадження можливості та прозорого механізму зарахування 

сільськогосподарських земель до статутного капіталу чи на баланс 

підприємства. 

На сьогодні досить дискусійним є питання обмеження щодо набуття 

прав власності на землю сільськогосподарського призначення низкою 
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суб’єктів іноземного походження (іноземними державами, юридичними 

особами та громадянами). Центральним завданням декларування цих 

обмежень виступає захист інтересів наших громадян та дотримання 

суверенності нашої країни в площині дотримання конституційної норми 

щодо розуміння землі як основного національного багатства держави. 

Вивчаючи пропоновані шляхи подолання проблемних аспектів щодо 

стандартизації порядку розгляду клопотань іноземних громадян, 

заінтересованих у набутті права власності на земельну ділянку, варто 

зосередитися на розв’язанні таких поетапних завдань [169]: конкретно 

визначити перелік тих суб’єктів, яких відносять до громадян, що вважаються 

іноземними покупцями земельних ділянок; сформувати мету та завдання у 

сфері державного регулювання земельних відносин щодо набуття прав на 

земельну ділянку суб’єктами іноземного походження в площині 

відповідності національним інтересам; визначити оціночні критерії щодо 

відповідності суб’єктів іноземного походження, як можливих набувачів 

права власності на земельну ділянку, національним інтересам; підготувати й 

розробити процедуру координації та погодження реалізації земельної 

ділянки, яка перебуває в державній чи комунальній власності, суб’єктами 

іноземного походження. 

 

5.2. Напрями організаційно-економічного регулювання ринку 

сільськогосподарських земель в Україні 

 

Перехід до ринкових відносин, основним напрямом якого стає 

визнання приватної власності на землю та створення механізму земельного 

ринку, зумовлює радикальну зміну земельного ладу в країні. Проблеми 

ринкового обігу земель і розроблення механізму його економічної реалізації 

мають першорядне значення для обґрунтування та практичного здійснення 

аграрної реформи та зміцнення стимулів раціонального використання земель. 

Однак, незважаючи на актуальність проблеми земельної власності в сучасній 
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аграрній політиці та процесах реформування галузі, їх теоретичне 

розроблення відстає від нинішніх вимог раціонального використання та 

охорони земель, що негативно позначається на екологічних та соціальних 

аспектах розвитку аграрного сектора. Тож створення ефективного ринку 

сільськогосподарських земель в Україні, а також напрями його 

організаційно-економічного регулювання залишаються питаннями 

стратегічної важливості, від реалізації яких залежить динаміка соціально-

економічного розвитку АПК, земельних відносин, та національної економіки 

загалом. 

Визнаючи безперечно вагомий внесок науковців та практиків у 

дослідження та розроблення питань формування й розвитку ринку 

сільськогосподарських земель, слід наголосити, що низка проблем, зокрема 

щодо його організаційно-економічного забезпечення та процесу 

регулювання, зумовлених їх багатогранністю та різноплановістю, потребує 

подальшого вивчення та опрацювання. 

Україна володіє значним земельним потенціалом, який становить 5,7% 

території Європи. Із 60,3 млн га майже 70% – сільськогосподарські угіддя з 

високою родючістю. Такий потенціал може розглядатися як потужна 

конкурентна перевага України, проте його практична реалізація потребує 

впровадження ефективної моделі земельних відносин, адекватної сучасним 

жорстким умовам міжнародної конкуренції. Адже в умовах глобальної 

економіки та все більшої інтеграції України у світові економічні процеси 

саме агропромисловий комплекс може стати в авангарді розвитку української 

економіки. 

У країнах з перехідною економікою, до яких належить і наша країна, на 

етапі становлення та розвитку ринкових перетворень держава повинна 

справляти активніший вплив, аніж за умов усталеної змішаної економіки 

[100]. Адже послаблення державного впливу супроводжується намаганнями 

суб’єктів господарювання перекласти на органи влади проблеми охорони 

довкілля, вирішення невідкладних соціальних питань тощо. У межах 
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розвинутих економік подібні намагання певною мірою обмежуються 

свідомим суспільним і державним регулюванням та ринковими механізмами 

[105]. В іншому ж разі, як це відбувається в нашій державі, вони лягають на 

найменш захищені верстви населення та, звісно, довкілля. Так, згідно з 

даними Держгеокадастру, понад 1,4 млн власників земельних паїв померли, 

не дочекавшись повноцінних прав на розпорядження своєю приватною 

власністю. Через неможливість оформлення спадщини або ж через 

відсутність спадкоємців понад 400 тисяч громадян не змогли передати землю 

в спадщину й залишили понад 1,6 млн га сільськогосподарських земель 

безгосподарними [364, с. 350]. 

Поряд з тим за нинішніх умов господарювання виняткової вагомості 

набувають питання щодо системи економічного регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення та земельних відносин зокрема. Адже 

економічні зацікавлення держави, власників та користувачів землі 

розкриваються в ході реалізації механізмів як державного, так і ринкового 

регулювання досліджуваної сфери, будучи їх компонентом. 

Механізм державного регулювання формує інституційно-правове 

підґрунтя, упорядковує економічні дії, врегульовує відповідальність 

учасників ринку земель сільськогосподарського призначення. Поряд з цим, 

як вже говорилось, державу можна вважати певною екстерналією на цьому 

ринку. Регулювання, здійснюване на ринкових засадах, відбувається 

обов’язково, зважаючи на попит та пропозицію, які діють на ринку земель 

сільськогосподарського призначення, щодо земель, кадрового наповнення, 

виробничих засобів та ефективності господарювання. Механізм ринкового 

регулювання не осягає всього комплексу земельних відносин, адже 

територіальна та продовольча безпека потребують державного втручання, що 

не має на меті передусім отримання економічного ефекту. 

Організаційно-економічне регулювання ринку сільськогосподарських 

земель розглядається нами як механізм упорядкування (адміністрування, 
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стимулювання та контролю) ринкового обігу прав власності (використання) 

на земельні ділянки з метою ефективного перерозподілу та консолідації 

земель сільськогосподарського призначення. Інструменти ж регулювання 

ринку земель сільськогосподарського призначення різноманітні і мають 

працювати у взаємозв’язку (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Інструменти організаційно-економічного регулювання ринку 

земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: авторська розробка. 

 

Одним із важливих інструментів регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення є землеустрій. Основні завдання 

землеустрою [83; 355]: упорядкування земельних масивів, залучених до 

господарського обробітку часток у результаті здійснення ринкових угод або 

незатребуваних часток; забезпечення належних організаційно-
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територіальних умов з метою розвитку раціонального землекористування в 

сільськогосподарській сфері; усі види інвентаризації земель; розмежування 

на місцевості тих видів ділянок, для яких не було встановлено точних меж 

раніше; обґрунтування доцільності переведення малопродуктивних земель, 

використання яких втратило свою економічну вигоду, до складу менш цінних 

земель. Землевпорядкування можна вважати одним із інструментів 

перерозподілу сільськогосподарських земель між державою, юридичними та 

фізичними особами. Винятково вагомим є значення землевпорядкування для 

розвитку ринкового обігу земельних часток (паїв). Як уже йшлося, аграрії 

здебільшого користуються земельними частками (паями) людей, яким 

фактично не встановлено меж для їх ділянок та навіть відсутнє 

документальне підтвердження права володіння цими ділянками. 

Водночас у процесі перерозподілу земельних ділянок змінюються їх 

межові локації, спричиняючи трансформації їх властивостей, при цьому у 

відповідних землевласників формується право на володіння уже 

новоутвореною ділянкою. Іншими словами – утворюються інші нові земельні 

наділи. У цьому аспекті зауважимо, що перерозподіл земельних угідь 

виступає головним елементом добровільного та вимушеного об’єднання 

земель, адже дає змогу у ході реалізації землевпорядних робіт здійснювати 

проектні заходи попри реальне землекористування та структуру 

землеволодінь у межах консолідованої території. Землевпорядкування 

виступає управлінським (організаційним) офіційно встановленим базисом 

для реалізації усіх передбачених заходів з об’єднання сільськогосподарських 

земель, що завдяки проектним роботам та розробленню необхідних 

землевпорядних документів, акумулює в один виробничий процес створення 

землеволодінь та землекористувань, їх упорядкування та охорону [207]. 

Слід зауважити, що в нашій країні майже всюди діють нечесні ганебні 

корупційні схеми, за яких співробітники дозвільних та розпорядчих 

державних органів влади застосовують відповідні дозвільні процедури не 
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задля реалізації контрольної функції при оцінці якості проектних рішень, а з 

метою вилучення корупційних рентних платежів через безупинно триваючі 

перепони на шляху набуття права володіння/користування земельними 

угіддями суб’єктами господарювання. До виникнення такої ситуації спонукає 

низка недоліків та розбалансування нормативно-правової бази у сфері 

земельних відносин, що нерідко дає змогу чиновникам приймати рішення 

щодо набуття права володіння/користування земельними угіддями на свій 

розсуд [46]. За таких обставин нагальною є необхідність системного 

дерегулювання процесу землевпорядкування  та оцінювання земель. 

Ліквідація надмірного державного впливу у ході реалізації землевпорядних 

та оціночних робіт буде на тільки вагомим етапом у ході покращення 

інвестиційного клімату, а й полегшить умови безперешкодного доступу 

громадськості та суб’єктів господарювання до земельних угідь 

сільськогосподарського призначення, активізує ринок відповідних проектно-

вишукувальних послуг. 

Ефективне функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення неможливе без дієвої системи реєстрації речових прав на 

земельну ділянку та державного земельного кадастру. В цьому аспекті варто 

відмітити позитивні моменти, що були прийняті в 2017 р., зокрема щодо 

процедури реєстрації прав на земельну ділянку [80]. Так, під час формування 

та реєстрації заяви щодо державної реєстрації прав на земельну ділянку 

автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 

прав у режимі реального часу отримуються відомості Державного земельного 

кадастру про таку земельну ділянку, у тому числі з метою перевірки її 

кадастрового номера щодо його наявності та автентичності, а також з метою 

встановлення наявності відомостей про власників, користувачів такої 

земельної ділянки, перенесених з державного реєстру земель, що містяться в 

Державному земельному кадастрі, та відповідності таким відомостям про 

власників, користувачів відомостей, зазначених заявником у заяві [80]. 
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Проте, слід наголосити, що на противагу Державному реєстру речових 

прав на нерухоме майно, Державний земельний кадастр повинен містити 

значно ширший об’єм інформації про земельні ділянки, а саме: площа, 

розташування, дані грошової оцінки, приналежність до визначеної категорії 

земель згідно їх цільового призначення, дані про землевласників, 

землекористувачів, якісні характеристики тощо. Державний земельний 

кадастр породжує формування системи захисту правових інтересів власників 

та користувачів землі, а також сприяє систематизації та структуруванню 

бюджетних фінансових надходжень від плати за користування земельними 

ділянками та відповідних укладених договорів. Ґрунтуючись на даних 

земельного кадастру має відбуватися формування інформаційного 

забезпечення, що гарантуватиме реалізацію дієвої державної політики у 

сфері земельних відносин, ефективного оцінювання земель, створення 

фіскальної бази та системи орендних платежів. Спираючись на систему 

земельно-кадастрової інформації можливо: гарантувати та реєструвати право 

власності на об’єкти земельно-майнового комплексу; врегульовувати 

земельні суперечки; підтримувати та санкціонувати економічно вигідний обіг 

земель сільськогосподарського призначення; здійснювати планування 

використання земельних ділянок. 

Не менш важливим елементом регулювання земельного ринку в 

сільському господарстві є здійснення моніторингу земель та проведення 

контролю за раціональністю їх експлуатації. Ключовими цілями реалізації 

зазначеного інструментарію є: вчасне визначення трансформації якісного 

стану угідь через їх нерозумне використання, оцінка проведених заходів із їх 

охорони, планові відтворювальні заходи, попередження та запобігання 

впливу несприятливих негативних екологічних явищ на сільськогосподарські 

угіддя шляхом розробки відповідних заходів [84]. 

Суб’єктами адміністративного впливу системи державного 

регулювання ринку земель є органи державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Інструменти адміністративного регулювання передбачають 
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введення через нормативно-правові важелі дозвільного характеру або 

обмежень щодо набуття і реалізації права власності на землю, зокрема 

ліцензування, заборони, дозволи, експертиза тощо. Визначальними 

особливостями інструментарію адміністративного регулювання, окрім 

безпосереднього впливу на суб’єктів ринку, є його категоричність, 

установчий характер та неухильність. Попри брак певної еластичності та 

заохочення інноваційних перетворень, головною ціллю їх застосування є 

елімінація негативних ефектів в результаті економічного функціонування 

господарюючих суб’єктів. 

Економічний інструментарій регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення є системою взаємозалежних і 

взаємообумовлених економічних регуляторів, що включають у себе 

фінансове регулювання, фіскальне регулювання, рентне регулювання, 

ціноутворення. Система економічних регуляторів, що базується виключно на 

рентній основі як складова частина земельних відносин у сучасних умовах 

складається із: земельної ренти як основи всіх інших важелів; земельних 

податків; орендної плати за землю; ринкових цін на землю; заставних цін на 

землю; компенсаційних платежів при вилученні земель; компенсаційних 

виплат при консервації земель; платежів за підвищення якості землі; 

штрафних платежів за екологічні збитки; оподаткування при земельному 

обігу тощо. Рентний механізм поєднується з організаційним інструментарієм, 

основу якого складають нормативно-правові акти та адміністративні 

регламенти. Виходячи з викладеного вище, найважливіший елемент 

методології економічного регулювання ринку земель сільськогосподарського 

призначення є визначення земельної ренти. 

Організаційно-економічний інструментарій регулювання ринку 

сільськогосподарських земель має відповідати таким вимогам [81]: 

 земельна рента використовується як основа для забезпечення 

системи економічних регуляторів і взаємодії рентних регуляторів з 

економічними важелями (цінами, позичковим відсотком, прибутковим 
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податком тощо); 

 забезпечення однакових початкових можливостей для організації 

відтворювального процесу всіма суб’єктами земельних відносин; 

 урахування прав та інтересів різних соціальних груп населення в 

процесі реалізації прав власності на землю та організації землекористування; 

 підтримка раціонального розміщення продуктивних сил і 

розширення спеціалізації сільськогосподарського виробництва; 

 забезпечення перерозподілу земель на користь зацікавлених 

землевласників; 

 посилення екологізації сільськогосподарського виробництва. 

Фіскальні інструменти регулювання ринку сільськогосподарських 

земель варто розглядати у відриві від адміністративних, що зумовлено 

відсутністю прямої заборони щодо певних аспектів діяльності економічних 

суб’єктів на ринку землі, проте відбувається регулювання їхньої 

господарської активності шляхом залучення важелів державного 

оподаткування, а також мита й інших трансфертних платежів [81]. 

Удосконалення інструментарію фіскального регулювання може 

здійснюватися в двох напрямах – в рамках діючої системи, зважаючи на 

більш комплексне врахування рентних особливостей за встановлення 

податкових ставок та через зміну вектору оподаткування в аграрному секторі 

на єдиний сільськогосподарський податок з одиниці земельної площі. Зміна 

вектору дії системи оподаткування в аграрному секторі на єдиний 

сільськогосподарський податок, який визначається зважаючи на природні 

характеристики земельних ресурсів та особливості рентоутворення, 

збільшить рівень відповідальності суб’єктів господарювання, що 

використовують земельні угіддя, щодо раціональності такого користування, а 

також поглибить рентні перспективи в контексті усталеного джерела 

гарантованого фінансового забезпечення (з метою землеохорони та 

здійснення необхідних робіт із землевпорядкування) та нормалізацію умов 
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економічного зростання власників і користувачів сільськогосподарських 

земельних угідь. 

Механізм плати за землю – один з основних у системі економічного 

регулювання земельного ринку. Шляхом регулювання плати за землю 

державні органи влади здатні впливати на економічні інтереси 

землевласників і землекористувачів для підвищення ефективності 

землекористування. Плата за землю для землекористувача є особливим 

видом витрат, який залежить від рентного доходу. В ринкових умовах 

господарювання рентні відносини виражаються взаємозв’язком форм 

платного землекористування: в земельному податку як форма віддзеркалення 

права володіння землею; в орендній платі – в частині господарського 

використання земель; в ціні землі – з приводу розпорядження землею як 

просторовим базисом. 

Таким чином, чинна податкова система потребує удосконалення в 

частині оптимізації поєднання фіскальної та стимулюючої функцій, оскільки 

податок на землю є формою вираження земельних відносин з приводу 

володіння спільним багатством між землевласниками та суспільством. У 

свою чергу, орендна плата, яка також є інструментом економічного 

регулювання ринку, визначає відносини між землевласником і орендарем, 

який використовує землю в господарських цілях. Розмір орендної плати 

повинен бути не нижчим за обсяги суспільно необхідних витрат і 

нормативного рівня доходів орендодавця. Ціна землі – інструмент 

регулювання економічних відносин між державними органами й учасниками 

земельного ринку з приводу приватизації земель, кредитування 

господарської діяльності та відшкодування збитків господарствам внаслідок 

виведення земель з обороту. 

Ринкова вартість земельних ділянок визначається на базі їх 

нормативної грошової оцінки, яка виступає основою для укладення 

відповідних угод щодо права володіння/користування/розпорядження 

земельною ділянкою тощо. Експертна грошова оцінка передбачає ринкову 
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ціну землі, зважаючи на її локацію, дію зовнішніх факторів, співвідношення 

попиту і пропозиції на день здійснення такого оцінювання. На противагу 

нормативному оцінюванню, експертна оцінка передбачає аналіз земель в 

якості головної компоненти житлово-комерційної та виробничої нерухомості, 

що дає змогу зважати на ринкові фактори впливу. Ціллю проведення 

земельних торгів є пошук розумного землевласника, який здатен забезпечити 

збалансоване землекористування та залучити до економічного обігу 

додаткові фінансові ресурси [30; 125]. 

Важливою передумовою сталого розвитку ринку 

сільськогосподарських земель є поліпшення ринкової інфраструктури. До 

основних складових ринкової інфраструктури відносять: інформаційне 

забезпечення (формування кадастрів та організація моніторингу), систему 

реєстрацію прав на землю, оцінювання земель для визначення цін на земельні 

ділянки для їх приватизації, забезпечення страхування ризиків економічних 

суб’єктів з приводу земельних операцій. Організація ринкової 

інфраструктури потребує функціонування таких інституцій, як-от: банківські 

установи, інформаційні служби, кредитні бюро, товарно-кредитні корпорацій 

тощо. Ці учасники земельного ринку здатні забезпечити регулювання 

відносин та належний рівень інформативності. 

Функціонування приватних інформаційно-дослідницьких компаній, що 

вивчають ринкові правовідносини та реалізують послуги ріелторів потребує 

державного регулювання (виконання та дотримання ринкових норм і вимог, 

усунення безпринципних та незаконних вчинків, приміром, висвітлення 

завідомо неправдивих відомостей тощо), проте ймовірні правопорушення у 

цій площині не можуть суттєво викривити співвідношення попиту та 

пропозиції на ринку земель сільськогосподарського призначення чи 

пригальмувати розвиток цього ринку. 

Нині вкрай актуальним питанням є виконання регулюючої функції 

держави у ході реалізації землевпорядних послуг. Варто зважити на те, що 

значна кількість приватних землевпорядних компаній здійснювали доволі 
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комерціалізовані роботи, а саме [94; 189]: реєстрація земельних угідь, 

призначених для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, 

городництва; оформлення документації, необхідної для реєстрації права 

володіння/користування земельною ділянкою тощо. Як наслідок – 

агробізнесові ідеї, які були різною мірою реалізовані у низці економічних 

галузей, не набули у цій площині свого відповідного розвитку. Водночас 

формування подібного ринку відбувається із очевидними необ’єктивними 

чинниками, що викликані переважно збільшеним попитом на відповідні 

послуги, який пов’язаний із внесенням земельних угідь до земельного 

кадастру. У цьому зв’язку, регулювання ринку земель, на нашу думку, має 

передбачати не лише короткотермінові заходи, які розкривають його 

нинішній стан, а й довгострокові стратегічного характеру. 

Окрім цього, потребують вирішення проблеми використання земель 

сільськогосподарського призначення в якості застави. Це передбачає 

залучення банків у земельні відносини. Для суспільства іпотечне 

кредитування лишається недоступним, що пояснюється надто високими 

відсотками за його користування й відсутністю відповідних джерел доходів 

для повернення заставних активів. Для повноцінного використання 

потенціалу земельної іпотеки потрібно залучити до земельних відносин 

сучасні інструменти фондових ринків, наприклад, використання цінних 

паперів як застави. Нині в сільськогосподарському виробництві майже не 

залишилося джерел кредитного забезпечення, що зумовлено суттєвим 

фізичним та моральним зносом основних засобів і, як наслідок, їх малою 

ліквідністю. 

На відміну від зношених основних фондів, тільки земля володіє такою 

цінністю, яка може бути використана для гарантування за довгостроковими 

позиками, як свідчить світовий досвід. Іпотечне кредитування (тобто 

довгострокова позика під заставу нерухомого майна − землі, житлових і 

нежитлових будівель) є найпоширенішим фінансовим інструментом в 
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аграрному секторі економіки в багатьох розвинутих країнах для залучення 

фінансових ресурсів на довгостроковій основі. 

Окрім того, варто зосередити увагу на питанні об’єктивної оцінки 

сільськогосподарських земель, яка дасть змогу сформувати справедливі 

аукціонні, а отже, й ринкові та заставні ціни. Це одна з основних проблем 

вітчизняного земельного ринку, і саме об’єктивне оцінювання земель здатне 

стимулювати здійснення операцій купівлі-продажу. 

Отже, зважаючи на низку окреслених принципів, організаційно-

економічне регулювання ринку сільськогосподарських земель має 

передбачати [36; 47; 60; 167; 361]: 

 затвердження на законодавчому рівні умов для доступу на ринок 

(кваліфікаційні вимоги), правового режиму використання землі (з 

урахуванням екологічних стандартів) залежно від допустимих видів 

господарювання (зонування), формування сервітутів громадського 

використання земель, які перебувають у приватній власності, затвердження 

процедур ринкових трансакцій; 

 становлення економічного регулювання на ринку шляхом 

удосконалення системи оподаткування об’єктів земельної власності залежно 

від їхньої ринкової привабливості, впровадження програм розвитку 

соціальної інфраструктури на регіональному та місцевому рівнях, 

забезпечення підтримки системи фінансових послуг на ринку землі, розвиток 

екологічно безпечного землекористування тощо; 

 адміністративні заходи та контроль, які передбачають затвердження 

національних стандартів сільськогосподарського землекористування 

(граничні норми вмісту забруднюючих речовин і важких металів, 

особливості землекористування на ерозійно небезпечних землях тощо). 

Тож, вважаємо, для України потрібна нова організаційно-економічна 

парадигма в частині формування ефективних земельних відносин та 

відповідного ринку сільськогосподарських земель, особливо в умовах, коли 

економіка країни вже почала переформатування на ринкові засади, а 
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внутрішній механізм саморегулювання цих відносин не поширюється або ж 

мало поширюється на всі галузі національної економіки, зокрема й на 

сільськогосподарську галузь. Тому пропонуємо відповідний інструментарій 

регулювання ринку сільськогосподарських земель, застосування якого 

сприятиме вирішенню низки поставлених завдань у цій сфері. 

Таким чином, напрями організаційно-економічного регулювання 

мають скеровуватися не на прийняття рішення в розрізі окремих об’єктів 

землекористування, а на формування тотальних умов і правил, які дадуть 

змогу землевласникам та землекористувачам розроблювати індивідуальні 

плани використання сільськогосподарських земель у межах визначених норм 

та встановлених обмежень. 

Організаційно-економічне регулювання ринку сільськогосподарських 

земель є невід’ємною складовою соціально-економічної політики держави. 

Таке регулювання передбачає реалізацію взаємоузгоджених заходів, 

скоординованих на кількісні та якісні структурні, інноваційні й інвестиційні 

перетворення аграрного сектора економіки задля підвищення 

конкурентоспроможності, стимулювання економічного зростання 

сільськогосподарського виробництва, а також безумовного забезпечення 

конституційних прав громадян. Однак, зважаючи на низку об’єктивних 

чинників, таких як ментальність, діючі корупційні та тіньові схеми, 

заангажованість більшості громадян, чинні законодавчі колізії тощо, нині в 

нашій країні ефективне функціонування ринку сільськогосподарських земель 

малоймовірне. 

Поряд з тим, враховуючи нинішні реалії, розробка, запровадження та 

упорядкування запропонованих напрямів організаційно-економічного 

регулювання такого ринку сприятиме забезпеченню ефективного розвитку 

земельних відносин та раціональному використанню земельних ресурсів, 

зменшенню тіньових схем обігу земель сільськогосподарського призначення 

та корупції в процесі управління та розпорядження державними землями, 
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зростанню конкурентоспроможності, а також пришвидшенню інноваційного 

розвитку аграрного сектора загалом. 

 

5.3. Розвиток інструментарію протидії рейдерству на ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

 

Сучасна трансформація та перерозподіл земельного фонду в поєднанні 

з інституціональними обмеженнями (мораторій на продаж 

сільськогосподарських земель) на ринку земель сільськогосподарського 

призначення сприяли тінізації земельних відносин. При цьому відсутність 

чіткої системи ринкового обігу сільськогосподарських земель провокує 

рейдерські захопленням в сфері землекористування [78]. Особливе значення 

рейдерство проявляється в тому, що воно є одним з принципових проявів 

тінізації земельних відносин і виступає в якості поглинання 

землекористувань проти волі його власника чи користувача. У зв’язку з цим 

нелегальний перерозподіл прав власності на ринку землі за допомогою 

рейдерства негативно впливає на економічні відносини в сфері 

сільськогосподарського виробництва. Такий деструктивний вплив рейдерства 

на аграрний сектор економіки диктує необхідність розробити інструментарій, 

спрямований на аналіз проблем рейдерства на ринку земель 

сільськогосподарського призначення, щоб запобігти цьому явищу. 

У міру зростання практичного значення проблем рейдерства в системі 

економічної безпеки господарювання збільшується й науковий інтерес до цієї 

проблеми. Загальнотеоретичні аспекти рейдерства досліджуються в працях 

О.В. Бєлікова, А.А. Дорошук, А.О. Єфименка, Я.А. Жаліло, М.В. Трибуха, 

Ю.А. Хатнюка та інших вчених. Важливу роль у розвитку вітчизняної науки 

й практики з питань протидії рейдерству на ринку землі відіграли праці 

Н.О. Афендікової, О.В. Іванова, А.Г. Мартина, Т.А. Тищук. Незважаючи на 

досить всебічну вивченість вказаних проблем, залишаються дискусійними 

питання розроблення концептуальних особливостей рейдерства на ринку 
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земель сільськогосподарського призначення, а також відповідного 

інструментарію протидії його розвитку. 

Визначальними особливостями земельних ресурсів як цілісного та 

виняткового об’єкта є їхня територіальна лімітованість, постійність місця 

розташування, сталість та можливість збільшення господарських 

властивостей за умови їхнього збалансованого використання. Тож, на нашу 

думку, доцільно врахувати у сфері законодавчого регулювання не лише 

характерні властивості, а й ознаки та деталі, притаманні економічним 

взаєминам у цій площині загалом. 

У цьому аспекті формування та розвиток земельного законодавства, яке 

здійснюватиме ефективне регулювання існуючих та новосформованих 

суспільних взаємин у сфері землекористування, є однією зі злободенних 

проблем, які постають перед державою. У разі відсутності належного 

інституціонального забезпечення подальше формування будь-яких відносин 

у сфері землекористування стає дуже малоймовірним не лише для діяльності 

відповідних суспільних інститутів, а й суспільства загалом [85, c. 38–39]. 

Принциповим моментом є те, що ринок земель сільськогосподарського 

призначення є комплексним поєднанням об’єктів економічних відносин, 

який містить офіційний та тіньовий аспекти. Офіційним вважається ринок, за 

якого земельні площі не мають жодних обмежень і з ними дозволено 

здійснювати відповідні законодавчі операції. За тіньового ринку земельні 

угіддя перебувають під низкою обмежень чи під забороною здійснення 

економіко-правових операцій. Поряд з тим тіньові операції у цій сфері 

санкціонують передачу земель в оренду, знесення архітектурно значимих 

об’єктів, протизаконне переведення земель сільськогосподарського 

призначення в землі, призначені під забудову тощо. 

На визначальну увагу заслуговує функція ринку земель 

сільськогосподарського призначення, яка передбачає перерозподіл прав 

власності. Не акцентуючи уваги на законних шляхах такого перерозподілу, 

зосередимося на аналізі його тіньових форм (офіційних, напівзлочинних, 
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злочинних), інструментів (інституціональних, економічних, силових) та 

важелів (корупційних схем, залякування, погроз, фабрикування, зумисного 

банкрутства). Зазначимо, що як в офіційних, так і в тіньових формах 

перерозподілу прав власності ключовою зацікавленістю є економічний 

інтерес. Поряд з тим особливістю рейдерства саме на ринку земель 

сільськогосподарського призначення є відсутність абсолютної або часткової 

зацікавленості до загарбаного бізнесу. І чим більша кадастрова вартість 

землі, на якій знаходиться сільськогосподарське підприємство, тим 

імовірніша вірогідність підвищеного інтересу до неї з боку рейдерських 

структур. Слід наголосити і на вітчизняній специфіці, за якої кожна фаза 

здійснення операції вважається законною, реалізованою в межах діючого 

законодавства, проте на практиці – наслідком угоди є рейдерські дії. 

Варто сказати, що в процесі паювання земель колективних 

сільськогосподарських підприємств земельні масиви, що перебували в їхній 

власності, було подрібнено на угіддя із усередненою площею близько 4 га, 

які передавалися у приватне володіння учасникам цих сільгосппідприємств. 

Такі заходи реалізовувалися, зважаючи на те, що кожною земельною площею 

користуватиметься безпосередньо її власник. Тому з метою забезпечення 

доступу до всіх подрібнених земельних угідь спроектували мережу польових 

доріг. Однак, як засвідчила практика, землевласники, угіддя яких знаходяться 

в межах земельного масиву, здебільшого не хочуть користуватися ними 

самостійно, а віддають в оренду сільськогосподарським підприємствам. Тож 

польових доріг до відокремлених земельних площ фактично немає і в 

дійсності їх використовують під ріллю [161; 359; 386]. 

Недотримання цілісної структури масивів земель 

сільськогосподарського призначення сформувало питання відокремленого 

землекористування, зокрема в межах масиву. Це формує істотні шляхи для 

зловживань з боку недобросовісного власника чи користувача землі, яка 

якраз і знаходиться в межах такого масиву. Також у цьому контексті значні 

можливості виникають і для рейдерських атак, які скеровуються на 
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формування фальшивих труднощів для власника чи користувача земельної 

ділянки з метою подальшого залякування, погроз та отримання фінансової 

або іншої речової вигоди. 

Окрім того, відсутність еколого-економічного обґрунтування 

перерозподілу земель призвела до подрібнення сільськогосподарських полів 

(рис. 5.3), внаслідок чого 6,9 млн громадян (46,4% сільського населення) 

набули права на земельну частку, а 27 млн га сільськогосподарських земель 

передано в приватну власність, і, як наслідок, неефективного використання 

значної кількості розпайованих земельних ділянок. 
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Рис. 5.3. Середній розмір земельної частки в розрізі регіонів України в 

2017 році, га 

Джерело: дані Держгеокадастру. 

 

За відсутності вільного обігу земель сільськогосподарського 

призначення не здійснюються заходи з консолідації земель, а процеси 
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урбанізації призводять до подальшого подрібнення земельних ділянок та 

необґрунтованої зміни їх цільового призначення. 

Однак є й позитивні зрушення щодо законодавчого врегулювання 

проблем рейдерства на ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Зокрема, нещодавно прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування в масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», який набирає чинності з 01.01.2019 р. 

[213]. Метою і основними завданнями цього закону є створення ефективного 

механізму використання масивів земель сільськогосподарського призначення 

з метою запобігання рейдерству, а також вирішення проблеми використання 

земель колективної власності на землю. 

Основні постулати закону передбачають на законодавчому рівні 

визначення правил використання масиву земель сільськогосподарського 

призначення, зокрема [213]: надати орендарям земельних ділянок, 

розташованих у масиві, право надавати їх у суборенду орендарю іншої 

земельної ділянки в тому ж масиві, без погодження з орендодавцем, 

залишаючись відповідальним за виконання договору оренди; надати право 

землекористувачеві, який використовує значну частину земель масиву, на 

одержання в оренду земель під польовими дорогами; надати право 

землекористувачеві, який використовує істотну частину земель масиву (75% 

від загальної площі), на одержання в оренду (суборенду) інших земель 

масиву із наданням їх власникам (орендарям) інших рівноцінних земельних 

ділянок у тому самому масиві. 

Проте пропоновані заходи не передбачають об’єднання земель у 

загальноприйнятому розумінні. Дійсна консолідація земель у нашій країні 

ймовірна тільки в разі припинення дії мораторію на їхнє відчуження. До того 

ж зазначений механізм сприятиме забезпеченню перспективи розв’язання 

переважної більшості наявних проблемних аспектів використання масивів 
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земель сільськогосподарського призначення та набуде статусу певного 

запобіжника при недотриманні чи порушенні прав і законних інтересів 

власників та користувачів землі. 

Визначальною особливістю є те, що держава з її відповідними 

інститутами та інституціями реалізовують першочергову функцію організації 

і виконання формального соціального контролю шляхом застосування 

відповідного інструментарію, до якого належать як законодавчо-правові 

інструменти зменшення рейдерських атак, так і економічний та соціальний 

інструментарій [11]. Окрім того, державні інститути та інституції також 

володіють важелями впливу та зростання ефективності соціального 

контролю рейдерських дій, який реалізовується недержавними громадськими 

організаціями, спілками тощо. 

Поширення рейдерських операцій на ринку земель 

сільськогосподарського призначення передбачає низку тіньових та 

злочинних схем, згідно з якими землевласників чи землекористувачів 

позбавляють права власності або користування землею, зачіпаючи їхні 

інтереси та порушуючи законодавчо встановлені норми. Зокрема, до 

злочинних схем та злочинів у цій сфері належать: вчинення незаконних 

операцій із землею шляхом фальсифікації документів, необхідних для 

купівлі-продажу, оренди земельної ділянки; незаконне внесення змін до 

реєстру речових прав на земельну ділянку з метою заволодіння нею; примус 

до здійснення угоди із земельною ділянкою або до відмови від її здійснення; 

навмисні дії, спрямовані на банкрутство невигідних покупцеві підприємств, з 

метою заволодіння нерухомістю, в тому числі земельною ділянкою; 

реєстрація незаконних операцій із землею тощо. Труднощі протидії подібним 

деструктивним процесам безпосередньо залежать від розширення злочинного 

контролю при здійсненні кримінальних оборудок з нерухомістю з боку 

злочинних співтовариств. Свого роду каталізатором такого виду процесів є 

той факт, що чинні Державний реєстр речових прав та Державний земельний 
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кадастр не тільки до кінця не сформовані, а й не містять конкретних 

відомостей про реальну вартість земель, у них багато помилок тощо. 

Так, основним чинником підвищення ризику та безпосередньо 

прецедентів рейдерства були зміни в системі реєстрації прав на землю в 

2013 р. і передача реєстраційних функцій від органу управління в сфері 

земельних відносин до органів Міністерства юстиції України. Хоча є й 

позитивні моменти нової системи. Усе ж таки є один негативний момент, що 

створює безліч складнощів для землекористувачів. Справа в тому, що при 

зміні порядку реєстрації речових прав на землю не було дотримано принципу 

«спадковості», і всі кадастрові записи про реєстрацію прав, що були зроблені 

до 2013 р., не були перенесені до нового реєстру. Як результат – виникли 

рейдерські схеми, згідно з якими в додаток до діючих на законних підставах 

орендних угод починають укладатися інші угоди з приводу оренди, але уже з 

іншим орендарем. Такі схеми можливі тому, що дані щодо укладених раніше 

(до початку формування єдиного реєстру) угод не включено до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, а тому земельна ділянка нібито 

вільна. 

Поряд з цим головними причинами поширення рейдерських операцій є 

недосконалість системи реформування земельних відносин, яка 

реалізовувалася в межах економічної політики держави. Досліджуючи 

ключові етапи цього реформування, наголосимо, що здійснювані 

трансформації у сфері землекористування були сформовані через призму 

існуючих політичних ідей та скеровувалися на певні перетворення в 

колективному використанні земель. Але слід розуміти, що використання 

кримінальних інструментів, досить дієвих у часи початку трансформації 

земельних відносин, навряд чи дасть позитивний результат. На противагу 

банальним діям щодо самоправного привласнення розташованих поруч 

земельних ділянок, починають застосовуватися вишукані схеми 

антагоністичної експропріації чужих землеволодінь, які здійснюються 

колективами фахівців вищого щабля, що заповзято користуються 
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адмінресурсом. Ці питання можливо розв’язати і завдяки поліпшенню 

досвіду та практики використання існуючих вітчизняних законодавчих 

карних норм. Так, на наш погляд, розглядаючи ймовірні проекції 

запровадження карної відповідальності за самоправне привласнення чужих 

земельних ділянок, варто зважати на те, що склад цих кримінальних дій не 

можна пов’язувати лише з недотриманням законодавчо визначеного порядку 

набуття права власності на земельну ділянку шляхом встановлених 

адмінпроцедур, адже форма суспільних взаємовідносин, які перебували під 

охороною завдяки цій кримінально-правовій нормі, істотно 

трансформувалася. 

Варто відмітити, ще такий чинник, як оренда земель, зокрема щодо 

оформлення оренди земель невитребуваних паїв та відумерлої спадщини. У 

зв’язку із тривалістю та труднощами в процесі оформлення відумерлої 

спадщини, зокрема і щодо самих земельних угідь, і затрачених для цих цілей 

коштів, окремі громадяни не здійснюють відповідних процедур 

переоформлення, водночас не відмовляючись від своєї спадщини. У цій 

площині можлива ціла низка махінацій, зокрема щодо оформлення оренди 

земель шляхом фіктивного укладання угод із охорони спадщини, угод із 

управління спадковим майном тощо. Звісно, всі ці угоди можливо анулювати 

в судовому порядку, оскільки набуття згідно них права на землекористування 

чи землеволодіння не визначено чинним законодавством. 

Виходячи з вище викладеного запропоновано систему чинників, які 

впливають на розвиток рейдерства на ринку сільськогосподарських земель 

(табл. 5.2). 

Економічна складова системи контролю рейдерства на ринку земель 

сільськогосподарського призначення теж досить недієва, передусім, через 

реалізовувані державою заходи в цій сфері, які скеровуються лише на 

часткове розв’язання окремих проблемних ситуацій щодо управлінської 

системи інституту приватної власності. Адже держава майже не торкається 

основної причини, яка викликає рейдерство, – розбалансованості системи 
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перерозподілу земель, відповідно й прав власності на земельні ділянки та 

активів загалом. Своєрідний блок заходів щодо контролю рейдерства за 

нинішніх умов сформували досить визначальні методи – управлінський тиск 

відповідних органів державної влади на рейдерські структури з метою 

координації їхньої діяльності в напрямі формування вигідних суспільно-

економічних відносин. Проте такий адміністративний тиск перешкоджає 

забезпеченню продуктивної роботи земельного ринку та ринкової економіки 

загалом [247]. 

Таблиця 5.2 

Сукупність чинників, які провокують розвиток рейдерства на 

ринку сільськогосподарських земель 

Група чинників Сутність та умови чинників 

Фінансово- 

економічні 

– відсутність ефективного землевласника за результатами 

реформування земельних відносин; 

– земельні ресурси виступають привабливим об’єктом 

рейдерських атак, оскільки є базисом сільськогосподарської 

діяльності; 

– позиціонування рейдерства як високоприбуткової 

підприємницької діяльності, що має напівлегальний статус; 

– високий попит на родючі українські землі; 

– високий рівень прибутковості, швидка окупність витрат у 

вітчизняному аграрному секторі економіки; 

– відсутність ефективно діючого економічного механізму 

протидії рейдерства на ринку сільськогосподарських земель 

Організаційно- 

адміністративні 

– наявність інституційних пасток при реформуванні 

земельних відносин; 

– недосконалість нормативно-правового забезпечення формує 

корупційні та тіньові схеми в сфері земельних відносин; 

– висока частка адміністративного впливу породжує 

передумови корупційності; 

– відсутність чіткої системи та недосконалості процесу 

реєстрації прав на землю; 

– відсутність ефективних організаційно-правових 

інструментів запобігання та протидії рейдерству; 

– низький рівень інформативного забезпечення та юридичної 

грамотності сільського населення в сфері трансакцій та 

земельних угод 

Джерело: систематизовано автором на основі [11; 247]. 
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Зважаючи на існуючі схеми тінізації у сфері економічних земельних 

відносин, виняткової уваги потребує розроблення механізму протидії 

корупції на ринку земель сільськогосподарського призначення, як 

своєрідного імпульсу рейдерства. Тобто, на нашу думку, нині вкрай 

недостатньо розвинутий організаційно-економічний інструментарій взаємодії 

державних та регіональних органів влади у сфері регулювання земельних 

відносин, який створює базис для формування низки проблем, що 

справляють істотний вплив на функціонування відповідних важелів щодо 

захищеності майнових інтересів на всіх управлінських рівнях, спонукаючи до 

розвитку рейдерських операцій у процесі реалізації земельних відносин. 

Поряд з тим, у сфері законодавчого регулювання рейдерства на ринку 

земель сільськогосподарського призначення варто виокремити істотні 

недоліки, які притаманні нинішньому етапу трансформації земельних 

відносин, а саме: брак кваліфікованих фахівців у правоохоронній сфері щодо 

вирішення корпоративних спорів та недружніх поглинань; фіктивні утиски 

корумпованих урядовців, які тільки допомагають поширенню рейдерства; 

розбіжності та дублювання вітчизняної нормативно-правової бази та низка 

недоліків деяких корпоративних законодавчо визначених положень; мізерний 

рівень фахової та загальнокультурної компетентності багатьох суддів 

арбітражних судових органів; розбалансування та подекуди суперечливість у 

роботі різних державних структур, які протидіють рейдерству. Також 

економічна складова контролю рейдерських операцій на ринку земель 

сільськогосподарського призначення є малоефективною, передусім, в 

результаті того, що направленість державних інструментів у цьому аспекті 

скеровується лише у напрямі подолання власних кулуарних проблемних 

ситуацій щодо управління приватною власністю. Держава майже не 

торкається ключової проблеми, що провокує рейдерство на ринку земель 

сільськогосподарського призначення, зокрема стану розбалансування 

правоперерозподільчої системи щодо землеволодіння та землекористування. 

Важлива роль у захисті їхніх прав і законних інтересів у земельних і 
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пов’язаних із ними майнових правовідносин належить судам. Судові справи, 

пов’язані із земельними відносинами, поділяються на адміністративні, 

цивільні та господарські. Серед усіх справ, пов’язаних із земельними 

відносинами, варто виділити цивільні справи, зокрема за 2017 р. вони 

включали (табл. 5.3): справи щодо спорів стосовно земельних відносин 

(97,54%); справи щодо припинення права власності на земельну ділянку 

(1,63%); справи щодо спорів стосовно сервітутів (0,45%); справи щодо права 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) (0,34%); справи щодо спорів про право користування чужою 

земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (0,04%) [183]. 

Таблиця 5.3 

Кількість цивільних судових справ у сфері земельних відносин в 

Україні, 2016–2017 рр. 

Вид справи 
Роки 

2016 2017 

Спори стосовно земельних відносин 12227 10360 

в т.ч. на 1000 населення 0,269 0,229 

Припинення права власності на 

земельну ділянку 
188 173 

в т.ч. на 1000 населення 0,0041 0,0038 

Права користування чужою земельною 

ділянкою (сервітут, емфітевзис, 

суперфіцій) 

72 88 

в т.ч. на 1000 населення 0,0016 0,0019 

Джерело: сформовано автором за [183]. 

 

Визнаючи виняткову важливість проблеми використання земельних 

ресурсів, варто звернути увагу на зарубіжний досвід у сфері рейдерства. Так, 

у більшості держав існують відповідні органи, які контролюють процес 

забезпечення економічної безпеки в сфері земельних відносин і «аграрного 

рейдерства» зокрема. У Фінляндії, наприклад, усі аспекти, пов’язані з 

рейдерством у сфері земельних відносин, вирішує державний судовий орган, 

утворений винятково для зазначених цілей [388]. 
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Оскільки ефективним важелем у забезпеченні екологічної безпеки є 

система фіскальних заходів, варто зауважити й про її характерні особливості 

у Фінляндії, де держава зобов’язана платити земельний податок до бюджетів 

місцевого рівня за використання земель, які перебувають у межах 

відповідного муніципального утворення та належать державі [388]. Таким 

чином, усі земельні платежі зостаються у відповідних власних 

муніципальних утвореннях, що, безперечно, є вагомим аспектом для 

розвитку регіонального аграрного сектора та економіки всієї країни. 

Загалом, фіскальна система у сфері земельних відносин у Фінляндії 

попри переважання земель, які перебувають у державній власності, 

побудована таким чином, що держава сплачує до місцевих бюджетів 

земельний податок, замінюючи тим самим низку державних асигнувань, 

спрямованих на благоустрій територій та відтворення земельних угідь. 

А в Австрії, наприклад, існує державна реєстраційна книга 

нерухомості, де зазначаються всі відомості про землевласників та їх 

володіння. Окрім того, в цьому реєстрі зазначаються речові права (щодо 

володіння та користування земельною ділянкою) та їх обтяження, що 

підлягають реєстрації, зменшуючи тим самим виникнення ризиків при 

земельній іпотеці. У Швейцарії теж є державна реєстраційна книга 

нерухомості, відомості до якої вносять регіональні органи влади. 

Функціональна приналежність такого реєстру аналогічна австрійській книзі 

[390]. 

Виходячи зі специфіки рейдерства у сфері земельних відносин, слід 

визначити основні завдання сучасної земельної політики в сфері 

регулювання та протидії рейдерству. З них першочергові такі: удосконалення 

системи реєстрації речових прав на землю; вдосконалення та автоматизація 

ведення земельного кадастру на державному та муніципальному рівнях; 

формування дієвої системи моніторингу та контролю за якісним станом 

земель та ефективність землекористування; узгодження та упорядкування 

інструментів економіко-правового регулювання системи інвестування у сфері 
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земельних відносин (розвиток механізмів орендних та іпотечних відносин); 

доречний та об’єктивний розподіл земельної плати (податкові платежі, 

оренда) в розрізі відповідних категорій і типів землекористування; 

формування вигідного інвестиційного клімату та системи рекомбінації 

інвестиційних надходжень; формування ефективної системи фінансового-

правового гарантування для власників та користувачів землі. 

Задля зменшення обсягів недоцільного витрачання державних коштів у 

ФРН йдеться про поєднання та подальше узгодження (з метою усунення 

можливого дублювання) державного кадастру земель із поземельною 

книгою, в результаті чого буде сформовано єдиний перелік земельних 

ділянок із вказаними фізично-правовими ознаками кожної з них [382]. 

В Україні ж на нинішній стадії формування ринкових земельних 

відносин у ході створення відповідних земельних реєстрів, попри існуючі 

світові тенденції щодо планомірного формування єдиного економічно-

правового переліку нерухомих об’єктів, зокрема й земель 

сільськогосподарського призначення, утворено два розрізнені. Один з них 

містить лише правові характеристики земель як об’єкта нерухомості, тобто 

державний реєстр речових прав на нерухоме майно та угод з ним. Інший 

відображає зведені кількісні та просторові показники про відповідні земельні 

ділянки в межах нашої країни – Державний земельний кадастр. 

У США було здійснено плідний та потужний тиск інституційного 

контролю на рейдерські операції, внаслідок чого останні, поступово 

трансформуючись, взагалі були ліквідовані, що в підсумку сформувало такий 

вид соціально-економічних дій, який низкою фахівців трактується, як 

корпоративне реформування. Ця форма взаємодії, на нашу думку, цілком 

допустима і на вітчизняних теренах, проте це потребує трансформації 

політичного та соціально-економічного ладу [389]. 

Враховуючи зарубіжний досвід та визначені чинники, варто 

систематизувати відповідно них превентивні заходи, спрямовані на протидію 



299 

рейдерству на ринку сільськогосподарських земель. Пропонована система 

включає: 

І. Фінансово-економічні інструменти та заходи: формування 

менталітету ефективного власника; коригування прав та обов’язків осіб з 

чітким зазначенням сфери відповідальності і санкцій за порушення посадової 

етики, включаючи корупцію; нейтралізація фінансово-економічних чинників 

розвитку рейдерської діяльності; удосконалення проведення аукціонів на 

ринку землі; створення превентивних механізмів, що зменшують економічну 

вигоду від тіньових трансакцій; забезпечення макроекономічної стабільності, 

підтримання раціональної ринкової конкуренції, підвищення 

конкурентоспроможності підприємницьких структур. 

ІІ. Організаційно-адміністративні інструменти та заходи: 

удосконалення понятійно-категоріального апарату концепції ринкового обігу 

земель; удосконалення законодавства в цій сфері з метою усунення колізій, 

протиріч і розвиток єдиної системи державного контролю на ринку землі на 

основі єдиного регламенту; формування інституціонального середовища, що 

забезпечує дієвий захист прав власності; введення жорстких правил 

регулювання відведення земель на ринку сільськогосподарських земель; 

формування ефективної та прозорої системи реєстрації прав на землю; 

усунення колізій в організаційно-правових документах, що регулюють 

ринок земель сільськогосподарського призначення, а також процеси 

перерозподілу прав власності на них; проведення комплексної 

інвентаризації сільськогосподарських земель; формування єдиної бази схем 

рейдерських дій на ринку земель сільськогосподарського призначення; 

формування державної системи захисту підприємництва від незаконного 

перерозподілу власності; формування загальнонаціональної бази фізичних і 

юридичних осіб-рейдерів. 

Загалом, щоб запобігти та протидіяти рейдерству на ринку земель 

сільськогосподарського призначення, пропонується інструментарій з 

поетапною реалізацією політики залежно від рівня управління (державного, 
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регіонального, місцевого), спрямованої на реалізацію превентивних заходів 

(рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Інструментарій запобігання та протидії рейдерству на ринку 

земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: удосконалено автором на основі [177; 247]. 

 

Таким чином, розв’язання питань щодо запобігання та протидії 
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рейдерству на ринку земель сільськогосподарського призначення шляхом 

застосування відповідного інструментарію дасть можливість залучати до 

обігу, а також реалізувати ефективний перерозподіл земельних угідь, 

зважаючи на інтереси раціональних землекористувачів. Цим зазначений 

інструментарій ставатиме на заваді нецільовій експлуатації земель, а також 

формуватиме всі можливі передумови для збереження існуючого земельного 

потенціалу нашої країни. 

Отже, тільки системний підхід до формування інструментарію, що 

передбачає удосконалення організаційно-правових (системне поліпшення та 

узгодження нормативно-правого забезпечення, правових практик, а також 

результативності роботи державних органів у правоохоронній сфері) та 

фінансового-економічних (зростання рівня захищеності агропідприємств від 

захоплень рейдерами, поліпшення загальної ситуації в економічній сфері, 

перебудова чинного порядку перерозподілу підприємницьких активів) 

інструментів щодо протидії рейдерству, зважаючи на його характерні ознаки 

та існуюче соціально-економічне становище, в межах якого з’явилося й 

поглиблюється рейдерство, а надто останні його прояви і напрями розвитку, 

в системному взаємозв’язку із визначеною виразною та непорушною 

державною позицією щодо рейдерства, сприятиме формуванню та розвитку 

дієвого механізму контролю рейдерських операцій на вітчизняному ринку 

земель. 

 

5.4. Підвищення ефективності функціонування рентного механізму 

регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення 

 

У системі реформування аграрної сфери України особливо велике 

значення має трансформація земельних відносин. З початку незалежності 

України спостерігається процес залучення землі в сферу товарно-грошових 

відносин, створюються умови для функціонування ринку землі. При цьому 

розроблення способів регулювання ринку сільськогосподарських земель 



302 

потребує глибокого наукового обґрунтування такого явища, як земельна 

рента. Важко уявити ефективне функціонування ринку земель без 

об’єктивних рентних оцінок, адже будь-яка трансакція щодо зміни 

землевласника (землекористувача) потребує обґрунтованого визначення 

вартості земельних ділянок, розміру орендної плати чи податку, визначення 

розміру збитку при відведенні землі під несільськогосподарське 

використання тощо. 

Однак незавершеність реформування земельних відносин в Україні 

визначила непрозорість розподілу доданої вартості в сільському 

господарстві, що спричинило порушення системи формування та вилучення 

земельної ренти. Пояснюється це тим, що перехід до ринку сприяє істотним 

інституціональним змінам у визначенні прав власності на землі 

сільськогосподарського призначення. В результаті нормативно-правове та 

регуляторне забезпечення рентних відносин у сільськогосподарському 

землекористуванні відстає від реалій сьогодення. У цьому контексті 

актуальним питанням є дослідження особливостей формування земельної 

ренти в сільському господарстві, розроблення механізмів її справедливого 

розподілу й використання шляхом балансування інтересів землекористувачів, 

землевласників, держави та суспільства з метою створення умов для 

відтворення земельних ресурсів та підвищення соціо-еколого-економічної 

ефективності аграрного виробництва. 

Теорія земельної ренти має серйозне методологічне підґрунтя, що 

підтверджується фундаментальними дослідженнями представників багатьох 

шкіл політичної економії, зокрема Ф. Кене, К. Маркса, А. Маршала, 

К. Менгера, Дж. Мілля, У. Петті, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, 

Й. Шумпетера. Слід виокремити наукові праці Д.  Рікардо та А. Маршала, в 

яких розкрито концептуальні положення теорії земельної ренти й земельно-

рентних відносин. 

Широке висвітлення феномену земельної ренти спостерігається і у 

вітчизняній літературі, зокрема в працях В. Будзяка, О. Гнаткович, 
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Д. Добряка, А. Мартина, М. Ступеня, Б. Пасхавера, А. Поповича, 

М. Федорова та інших. Їхні роботи присвячені дослідженню проблем 

функціонування рентних відносин, еколого-економічним засадам 

реформування відносин власності на землю, зумовлених посиленням 

антропогенних, техногенних та виробничо-господарських навантажень на 

агроекосистеми, удосконаленню методики оцінювання земель, а також 

механізму розподілу й використання земельної ренти в сільському 

господарстві. 

Незважаючи на наявність розробок з різних аспектів земельної ренти в 

сільському господарстві, окремі проблеми її формування й розподілу вивчені 

недостатньо. Немає ефективного рентного механізму управління 

сільськогосподарським землекористуванням, який брав би до уваги 

вітчизняні еколого-економічні умови господарювання. Не повністю 

сформований процес забезпечення методики кадастрової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, потребують подальшого поглибленого 

дослідження питання розподілу земельної ренти. 

Рента, будучи земельним доходом землевласника та сформувавшись як 

теоретичне явище ще на початку становлення земельних відносин, повсякчас 

перебувала в полі зору науковців. Проте теорія земельної ренти, незважаючи 

на архаїчну історію, й досі є однією з найбільш неузгоджених та таких, що 

викликає низку дискусій та протиріч у науковій площині. Саме початок 

вирішення цих питань можна вважати першоосновою формування окремої 

економічної дисципліни. 

Багато визначних науковців досліджували особливості земельної ренти 

в межах своїх економічних теорій. Упродовж певного етапу розвитку 

наукової думки вивчення та трактування різних аспектів сутності і 

визначення земельної ренти вважалося одним із найтитулярніших завдань у 

всіх економічних концепціях. Так, Д. Рікардо вважав «поняття законів, які 

управляють розподілом продукції, отриманої завдяки землі», визначальним 

завданням політичної економії [232, с. 251]. Економічне вчення Д. Рікардо 
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щодо ренти спиралося на такі принципи: землі мають різні якісні 

характеристики та місцезнаходження, водночас обсяги продуктивніших 

земель менші; землі перебувають у приватному володінні. На думку 

землевласника, зважаючи на те, що орендар одержує задовільний (середній) 

розмір прибутку, додатковий отриманий орендарем прибуток можна 

привласнити собі, дотримуючись при цьому укладеної угоди. Д. Рікардо 

вважається першим автором сутності диференціальної ренти, під яким він 

розумів дохід, що переважає середній прибуток завдяки відносно ліпшим 

умовам використання капітальних вкладень [232]. 

Приміром, упродовж розвитку школи класичної політичної економії її 

прибічники та представники, розуміючи непростий, заплутаний і 

багатогранний характер земельної ренти, намагалися узгодити, 

систематизувати поняття цієї категорії в контексті розкритих ними норм та 

канонів економічної думки. Поряд із певною аналогічністю в ключових 

аспектах дослідження цієї категорії, кожен черговий представник наукової 

школи робив власний вклад у формування та розвиток теорії земельної 

ренти, що поволі підштовхувало її до перспективи істотного залучення в 

практичну площину, набуваючи, врешті-решт, методологічної 

структурованості, упорядкованості та системної наповненості. Так, у 

напрацюваннях А. Сміта вивчення теорії земельної ренти уже досить 

органічно вписалося у сформовану систему постулатів і доктрин вартісно-

орієнтованих теорій, проте ще не виокремилося в самостійну чітку 

концепцію [252]. 

Згідно з ученнями К. Маркса [165], опрацьовування питань земельної 

ренти відбувалося в чіткій гармонізації та на базі виняткового врахування 

його особистих наукових поглядів у контексті дотримання теорії трудової 

вартості та додаткової вартості. В результаті саме К. Маркс зміг 

обґрунтувати теорію земельної ренти в гармонійному поєднанні з трудовою 

теорією вартості. К. Маркс декларував про формування додаткового 
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прибутку, отриманого на якісніших земельних угіддя, який генерує 

диференціальну ренту І. Поряд з цим зауважимо, що диференціальна рента є 

двох видів – рента за родючістю, яка формується на родючіших 

сільськогосподарських угіддях, та рента за розміщенням земельних угідь, яка 

формується на землях із вигіднішим місцезнаходженням [165]. 

Однак додатковий прибуток може сформуватися і на рівних за 

продуктивністю земельних угіддях, якщо будуть додаткові 

капіталовкладення (технічне оснащення, селекція нових сортів, органічні та 

мінеральні добрива тощо) [165]. Тому К. Маркс виділяв диференціальну 

ренту ІІ, яка формується завдяки здійсненню додаткових капіталовкладень на 

одній і тій самій земельній площі. Головною відмінністю двох форм 

диференціальної ренти передусім є те, що формування першої відбувається 

за умови екстенсивного ведення сільськогосподарської діяльності, а другої – 

забезпечується тільки в разі додаткових капіталовкладень у розрахунку на 

одиницю зайнятої площі (інтенсивне ведення сільськогосподарської 

діяльності). Тож перша форма є первісною щодо другої. 

Ще однією розбіжністю цих форм земельної ренти виступають їхні 

отримувачі. Так, першу в повному обсязі отримує землевласник, а другу – 

поділяють між собою землевласник та орендар згідно з укладеною між ними 

орендною угодою, де прописана фіксована орендна плата протягом 

конкретно визначеного строку. Тож додаткові капіталовкладення (додаткові 

внесення мінеральних та органічних добрив, засобів захисту рослин, 

селекція, застосування новітніх технологій тощо) з метою підвищення 

якісних характеристик використовуваних земельних угідь не лише 

поліпшують їхню родючість, а й забезпечують отримання вищих прибутків, 

якими, згідно з укладеним договором оренди, розпоряджається орендар 

(проте тільки протягом строку дії такої угоди). Звісно, при укладанні 

чергової угоди землевласник уже зважатиме на здійснені поліпшування та 

має право на встановлення вищої орендної плати. У цьому зв’язку орендареві 
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(якщо він має на меті впродовж тривалого терміну експлуатації реально 

поліпшити продуктивність земельних угідь та отримувати високі врожаї) 

доцільніше укладати довгострокову орендну угоду. 

Різницею диференціальної ренти I і диференціальної ренти ІІ також є 

якісний стан сільськогосподарських угідь, з яких вони отримуються. Так, 

перша форма може виникати лише на природно родючіших ґрунтах, а другу, 

завдяки додатковим капіталовкладенням чи зручнішому місцезнаходженню, 

можливо отримати і на менш продуктивних землях. У такому разі залучення 

додаткових капіталовкладень сприятиме вищому економічному ефекту на 

продуктивніших сільгоспугіддях. 

Ще один аспект у розвитку теоретичних досліджень ренти – це 

створення теорії абсолютної ренти, що являє собою додаткову вартість 

сільськогосподарської продукції над її ціною. За К. Марксом [165], така 

додаткова вартість виникає на землях незалежно від їхньої якості, місця 

розташування та продуктивності додаткових вкладень і сплачується 

землевласникові, як плата за користування  капіталом. Окрім 

диференціальних та абсолютної рент, у сільському господарстві варто 

виділити ще монопольну ренту, яка пов’язана з наявністю унікальних земель 

за родючістю, особливими природними, культурними, технологічними 

умовами тощо. Основою формування такої ренти виступає монополія 

приватної власності на виняткові земельні угіддя, використовуючи які 

можливо отримувати унікальні чи досить рідкісні види продукції. Оскільки 

обсяги виготовлення подібної продукції зовсім невеликі, а попит у зв’язку з 

цим суттєво переважає пропозицію, то її ринкова вартість істотно перевищує 

собівартість. На противагу абсолютній та диференціальній, дохід за 

монопольної ренти формується завдяки найманій праці в інших галузях 

економіки, тоді як у землевласника ця рента опиняється завдяки 

здійснюваному перерозподілу доходів, що реалізовується через інструмент 

монопольного ціноутворення. 
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Прихильники ж неокласичної школи вирішили це питання набагато 

простіше, практично на початковому етапі становлення маржиналізму можна 

було спостерігати відсутність будь-яких труднощів у трактуванні земельної 

ренти в їх теоретичних концепціях. Зокрема, А. Маршал стверджував, що 

«земельна рента не є унікальним явищем, а просто є основним видом 

широкої групи економічних явищ» [175, с. 42]. Згідно з поглядами 

прихильників неокласичної школи, теорія граничної продуктивності 

виступає ключовим аспектом у контексті ціноутворення низки виробничих 

ресурсів, що дають змогу сформувати об’єктивне аргументування розподілу 

доходів. У цьому зв’язку вивчення рентних відносин відбувається згідно з 

концептуальними положеннями теорії граничної продуктивності та закону 

зниження граничного доходу. 

Під економічною рентою розуміється будь-який дохід, отримуваний 

завдяки перевищенню альтернативної вартості виробничих ресурсів над їх 

витрачанням. Гарантоване отримання такого доходу можливе тільки в разі 

стабільної та незмінної пропозиції цих ресурсів. Виробничі ж ресурси 

постійно є обмеженими впродовж недовготривалого періоду їх 

використання, тоді як у довгостроковій перспективі ця ситуація може істотно 

трансформуватися. Одним видом ресурсів, пропозицію якого можна вважати 

пасивною і в довготривалих періодах, є земельний ресурс (із 

загальносуспільної позиції). Дохід, одержаний завдяки її експлуатації, 

трактують як чисту економічну ренту. 

А. Маршал, вивчаючи теорію земельної ренти, виокремлював 

категорію додаткового доходу, який може отримати приватний власник 

земельної ділянки завдяки здійсненим поліпшенням на основі науково-

технічного прогресу впродовж як короткострокових, так і довгострокових 

періодів [175, с. 54]. Тобто для часових проміжків, що є тривалішими, аніж 

час, затрачений на запровадження та проведення будь-яких новацій, чистий 

дохід, одержаний завдяки їхній реалізації, є тільки ціною, яку потрібно 

заплатити за працю, вкладену у здійснення цих заходів. Необхідні для 
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реалізації цих цілей затрати долучаються до граничних витрат підприємства 

та беруть безпосередню участь у ціновому регулюванні ринкової пропозиції 

на довгостроковий період. 

Однак упродовж короткострокових періодів (тобто проміжки часу, які 

співвідносяться з терміном, необхідним для запровадження та повної 

реалізації новацій, здійснюваних на земельних угіддях) подібний прямий 

вплив на вартість пропозиції, що зумовлений потребою в забезпеченні 

отримання чистого доходу в обсязі, достатньому для перекриття витрат та 

одержання прибутку, більше не відбивається. Отже, такий вид доходу, 

одержаного впродовж короткострокового періоду, належить до категорії 

квазіренти, на яку впливає вартість продукції. Таку категорію запропонував 

А. Маршал, який трактував її як дохід, отриманий завдяки використанню 

будь-якого ефективного капітального блага, приміром, технічними та іншими 

виробничими засобами. Поняття відсотка А. Маршал вважав допустимим 

тільки в контексті співвідношення доходу щодо джерела його надходження 

як капіталу-цінності, тобто у співвідношенні з вартісною цінністю 

устаткування [408]. 

Загалом майже для кожного раціоналізаторського погляду в площині 

дослідження проблематики земельної ренти, передумови становлення цієї 

категорії, аспекти її формування та розподілу можна віднайти в історії 

економічних вчень. Колись це дало підставу К. Марксу говорити, що будь-

яке чергове намагання трактування земельної ренти в новій площині 

постійно зводиться до того, що все одно повертаються до вже давно 

сформованих поглядів і положень [165, с. 850]. Поряд з тим багато нинішніх 

теорій є похідними, другорядними щодо марксистської ідеології [369, с. 167]. 

Водночас теорія земельної ренти в її класичному вигляді, що базується на 

положеннях трудової теорії вартості, перебуваючи навіть на самій верхівці 

власного розвитку, в напрацюваннях К. Маркса була досить складною та 

подекуди нелогічною, внаслідок чого лишилася можливість ґрунтовного і 
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всебічного тлумачення природи земельної ренти, а також ключового 

інструментарію її трансформацій. 

У межах неокласичної економічної теорії, здебільшого вільної від цих 

дефектів, було висунуто новий погляд щодо аналізу цієї проблематики, який 

передбачав масштабне застосування математичного апарату з метою 

оцінювання досліджуваних процесів та явищ. Після цього ряд учених-

економістів [412], поряд із Й. Шумпетером [368], допускали припинення 

існування трудової теорії вартості. Їхня головна наукова ідея – теорія 

корисності, згідно з якою міру вартості товарів породжує попит, потроху 

зайняла місце трудової теорії вартості. 

Проаналізувавши ринкове інструментально-методичне наповнення 

механізму утворення та розподілу земельної ренти в якості ефекту від 

взаємодії попиту та пропозиції, прихильники неокласицизму почали 

тлумачити її як сплату за надання землевласником своїх угідь (основного 

засобу виробництва) до господарського обігу. Тобто їхній інтерес полягав не 

в підсумковому джерелі доходу власника земельної ділянки, а тільки в рівні 

встановленої земельної ренти зі з’ясуванням її якісного стану та зміни 

мотивів. Тому теорія доходів та їх розподілу вбачається відокремленим 

напрямом теорій ціноутворення, де рента виступає зрівноваженою ціною на 

ринку земель [369, с. 167]. Загалом різні погляди прихильників ряду 

наукових течій у межах неокласицизму щодо визначальних положень 

ціноутворення на земельний ресурс ототожнюються. У такому аспекті рента 

схожа на звичайну плату за використання будь-якого ресурсу (праці, капіталу 

тощо). Водночас є істотні відмінності щодо визначення ключових домінант, 

яких необхідно дотримуватися на визначених ресурсних ринках. 

Поряд з єдиною думкою фахівців щодо залежності ціноутворення та 

ресурсовикористання від співвідношення попиту та пропозиції на ринку, 

одностайність наукових поглядів проявляється і в позиції, згідно з якою на 

деяких ринках попит і пропозиція на певний ресурс можуть не лише істотно 

різнитися порівняно з пересічними, а й взагалі бути винятковими [19; 211]. 
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Визначальною особливістю земельного ресурсу, який виступає основним 

засобом виробництва в аграрній сфері, є незмінність пропозиції землі, що 

зумовлено її природною лімітованістю. У цьому зв’язку попит на землю є 

одним ефективним чинником, який формує розмір виплат за її використання, 

що провокує експлуатацію земельних ресурсів, незважаючи на розмір 

отримуваного завдяки цьому доходу [52]. Поряд із цим противники 

маржиналізму засвідчують про хибність думки щодо нееластичності 

пропозиції на ринку землі, обґрунтовуючи думку, що пропозиція природних 

благ на ньому не є постійно незмінною, навіть у короткотерміновій 

перспективі [415, с. 65]. Проте за такого трактування розподіл земельного 

доходу стає непростим, адже здебільшого важко абсолютно чітко 

встановити, яка питома вага продукції отримана за допомогою конкретного 

(того чи іншого) виробничого ресурсу. 

Класичному та неокласичному напрямам дослідження земельної ренти 

притаманні фундаментальні відмінності, зокрема щодо механізмів її 

утворення й розподілу. Так, якщо класична концепція земельної ренти 

виводиться з трудової теорії вартості і при цьому джерелом ренти вважається 

праця, то, згідно з думкою представників неокласичної школи, джерелом 

ренти є земля як один із факторів виробництва. У зв’язку з цим доводиться 

визнати, що дискусійною при розгляді конкуруючих теоретичних концепцій 

земельної ренти є аргументація, що стосується не існування ренти, а й 

розпорядження нею як доходом. Разом з тим дослідження в рамках і тієї, й 

іншої теорії ґрунтуються на одному й тому самому вихідному посиланні – на 

обмеженості та нееластичності пропозиції землі [337]. В умовах сучасних 

економічних реалій дохід землевласників уособлює результат складної 

взаємодії різноманітних чинників, зокрема економічних, інституціональних, 

екологічних тощо. Таким чином, дослідження теорії ренти має відбуватися не 

шляхом взаємовиключення ряду теоретичних положень та підходів, а завдяки 

їх взаємоузгодженому вивченню та обґрунтуванню, що забезпечить 

оптимальне застосування цих напрацювань відповідно до рівня здійсненого 
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аналізу та ступеня розгляду цієї проблематики. Подібний підхід формує 

підґрунтя для ґрунтовного вивчення квінтесентних та функціональних 

аспектів категорії земельної ренти, спираючись на взаємодоповнюючі 

елементи окреслених підходів, та дає змогу перемістити цю категорію з 

розряду теоретичних припущень до прикладних напрямів наукових 

досліджень. 

На нашу думку, саме вартісне оцінювання земельної ренти дасть 

можливість неупереджено та конкретно дати відповідь на питання щодо 

вагомості та актуальності вивчення цієї проблематики, переконатися в 

правильності сформованих концептуальних конструкцій, а також встановити 

відповідні співвідношення розподілу ренти. Тобто спроможність тих або 

інших концепцій чи вчень розкриватися в практичній площині 

рентоутворення в аграрній сфері та набувати першочергового значення в ході 

сучасних досліджень цієї категорії. Зазначене демонструє необхідність 

дотримання розумної критики щодо сформованих та усталених теоретичних 

підходів до категорії земельної ренти, яка скеровуватиметься не в напрямі 

упущень, неточностей та розбіжностей, а за вектором віднаходження 

істинних напрацювань, з реалізацією яких можна буде розширити та 

наповнити наукові положення цієї проблематики. 

Вітчизняний досвід дослідження теорії земельної ренти в аграрній 

сфері характеризується розбіжностями в поглядах на інструменти й засоби 

вилучення, розподілу та використання земельної ренти, що визначаються 

соціально-економічними, екологічними та політичними умовами країни. З-

поміж спірних аспектів у площині розроблення теорії земельної ренти та 

вартісної теорії оцінки природного багатства в сільськогосподарській галузі 

виокремлюють [211; 337]: пошук доцільних напрямів удосконалення 

наукових підходів до оцінювання земель, що слугуватимуть 

інструментально-методичним наповненням системи утворення та розподілу 

земельної ренти; розмаїтість сутностей різних форм ренти за умови 

поглиблення екологічної складової та засад інноваційної спрямованості 
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галузі сільського господарства; різницю в переконаннях щодо перспектив та 

інструментів розподілу й використання земельної ренти; методологічні 

принципи упорядкування та систематизування нових видів рентних платежів. 

Ґрунтуючись на вивченні концепцій низки розглянутих економічних 

шкіл та течій щодо різних аспектів земельної ренти в аграрній сфері, а також 

зважаючи на характерні особливості формування ренти за умови 

поглиблення екологічної складової та інноваційної спрямованості галузі 

сільського господарства, запропоновано класифікацію земельної ренти в 

сільському господарстві (додаток Ж). 

Зважаючи на багатоукладність економіки та трансформацію 

економічних відносин у напрямі ринкових засад господарювання, 

відбувається зростання науково-практичної зацікавленості питаннями 

формування абсолютної земельної ренти, адже саме за такої форми 

найповніше реалізується право приватної власності на земельну ділянку, а 

також забезпечується отримання доходу, незважаючи на родючість та місце 

розташування земельних угідь, зумовлюючи тим самим потребу в 

оцінюванні земель та платність землекористування в сільському 

господарстві. Джерелом формування цієї форми земельної ренти виступає 

надлишок додаткової вартості над середнім прибутком, що виникає завдяки 

нижчому відсотку капіталовкладень, складнощам переведення останніх із 

промислових галузей до аграрної сфери та міжгалузевій конкурентній 

боротьбі. 

За ринкових умов господарювання рентоутворення проявляється через 

земельне оподаткування, що розкриває відносини щодо права власності на 

загальнонаціональне багатство (земельні ресурси) між землевласниками та 

суспільством; оренду, що розкриває взаємовідносини щодо 

землекористування між орендаторами та землевласниками; ціноутворення, 

що розкриває відносини щодо купівлі-продажу земельних угідь, а також 

компенсацію втрат аграріям за відчуження земель до інших галузей 

економіки. У цьому зв’язку обґрунтоване з наукової позиції формування 
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вартісних та ціннісних характеристик земельних угідь вбачається 

малоймовірним без розвитку ринку земель, та, передусім, проведення 

відповідних аукціонних торгів. 

Загалом механізм регулювання земельних відносин у сільському 

господарстві повинен бути заснований на використанні земельної ренти в 

якості основи для формування системи економічних регуляторів. Рента є 

формою реалізації монополії власності на рентний ресурс, через що в усіх 

видах і формах вона виступає надлишком над витратами виробництва, тому 

науково обґрунтована система платежів за землі сільськогосподарського 

призначення має бути побудована на єдиній методологічній (рентній) основі 

[149]. Рішенням цієї проблеми є вдосконалення методик оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, виходячи з ринкових умов 

господарювання. 

У науковій літературі ще в різні часи пропонувалась низка варіантів 

розрахунків рентних платежів для цілей оподаткування. Всі вони 

ґрунтувалися на врахуванні природно-економічних умов використання землі. 

Слід зазначити, що зараз ставки земельного податку встановлюються від 

нормативно грошової вартості сільськогосподарських угідь. Нормативна 

грошова оцінка земель визначається відповідно до нормативу 

капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського 

призначення згідно з показниками бонітування ґрунтів шляхом складання 

шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-

сільськогосподарських районів. Норматив капіталізованого рентного доходу 

відповідного сільськогосподарського угіддя залежить від валової продукції 

рослинництва. В результаті нечіткість розуміння механізму формування та 

реалізації рентного доходу, його неадекватність специфіці функціонування 

рентних відносин у сфері землекористування обертаються колосальними 

фінансовими втратами для держави. 

Згідно досліджень А.Г. Мартина [169], який є по суті розробником 

концептуальних основ діючої Методики нормативної грошової оцінки земель 
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сільськогосподарського призначення, для оцінки передбачає застосування у 

якості інформаційної бази для визначення нормативів капіталізованого 

рентного доходу показники результатів фінансово-економічної діяльності 

сільськогосподарських підприємств за чотири попередні роки та ставку 

Національного банку України, які підлягатимуть диференціації в межах 

природно-сільськогосподарських районів до рівня агровиробничої групи 

ґрунтів на основі показників бонітування ґрунтів 1993 року. 

При цьому визначення загального рентного доходу на землях 

сільськогосподарського призначення він пропонує [169] «провести шляхом 

підсумовування: частини результату операційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств, що припадає на рентний дохід 

(перевищення рівня рентабельності сільського господарства на загальним 

рівнем рентабельності по економіці України); частини витрат 

сільськогосподарських підприємств, що припадає на виплату орендної плати 

власникам земельних ділянок (земельних часток (паїв)); частини витрат 

сільськогосподарських підприємств, що припадає на виплату орендної плати 

за земельні ділянки державної та комунальної власності; абсолютного 

рентного доходу, що формується за рахунок державної підтримки сільського 

господарства України». Варто частково погодитись з автором, адже, в умовах 

розвитку ринкових відносин слід оцінювати капіталізацію землі не тільки по 

валовій продукції рослинництва, прийнятої під час проведення нормативної 

грошової оцінки сільськогосподарських угідь, а й за кінцевим результатом, 

виразом якого є сукупний товарний продукт. 

У цьому контексті вважаємо, що доцільно розробити інтегральний 

метод розрахунку земельної ренти і вартості сільськогосподарських угідь, 

заснований на розмежуванні джерел доходів сільськогосподарських 

товаровиробників на рентні, ресурсні та управлінські (підприємницька 

ініціатива, інновації тощо). При цьому складовими ренти є додатковий дохід 

від збільшення обсягів і зниження собівартості товарної продукції, які 

зумовлюються рентними чинниками й розраховуються за відповідними 
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нормативно-ресурсними моделям виробничого потенціалу та витрат. Такий 

підхід створює необхідний нормативний базис для формування ефективної 

системи земельно-рентних платежів. 

Тому вважаємо цілком прийнятним для практики застосування 

методики розрахунку рентного доходу (R) з залучення показників 

собівартості і врожайності культур, що вирощуються на гірших і кращих 

землях, за такою формулою: 
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де n – кількість сільськогосподарських культур залучених для оцінки;  

Сai, Сbi – собівартість продукції i-го виду на гірших і кращих землях, 

грн. 

Vb – обсяг валової продукції і-го виду на кращих землях, ц; 

Zі – середня ціна продукції і-го виду, грн.; 

Yai, Ybi – врожайність культури i-го виду на кращих і гірших землях, ц; 

Sbi – площа посіву i-ої культури на кращих землях, га. 

 

Визначення диференційного рентного доходу за зазначеною формулою 

дасть змогу визначити найбільш об’єктивну різницю дохідності 

сільськогосподарських товаровиробників, що склалась за рахунок рентної 

складової (родючості грунтів). 

Земельно-рентні відносини, являючи собою систему відносин, що 

виникають між землевласниками, землекористувачами, державою та 

суспільством, потребують певного механізму узгодження та балансування 

цих відносин. У цьому аспекті таким механізмом рентного регулювання 

сільськогосподарського землекористуванням є механізм формування й 

розподілу земельної ренти в аграрному секторі економіки, що включає 

сукупність взаємопов’язаних регуляторів, таких як земельний податок, 

орендна плата, ціна землі, податок тощо (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Структурно-логічна схема механізму формування й розподілу 

земельної ренти в аграрному секторі економіки 

Джерело: сформовано автором на основі [211; 337; 415]. 

 

Ставка земельного податку в сільськогосподарській галузі має 

формуватися у фіксованому розмірі від ціни земельної ділянки, визначеної на 

основі диференціальної ренти I. Зауважимо, що, незважаючи на форму 

землеволодіння, диференціальною рентою IІ, яка утворюється на 

продуктивніших угіддях із вигіднішим місцерозташуванням, може володіти 

все суспільство, тобто держава. Поряд з цим виникає питання встановлення 

доцільного розміру відсотків, які спонукали б аграріїв до інтенсивнішого 

прояву підприємницької активності та оптимального накопичення рентної 
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плати, що забезпечуватиме раціональне використання земель. Водночас 

диференціальна рента I завдяки державному вилученню формує для 

землекористувачів однакові умови для ефективної конкурентної боротьби; 

диференціальну ж ренту II варто лишати землекористувачам задля 

заохочення до збалансованого аграрного виробництва. 

Системі оподаткування мають бути притаманні риси тотальності та 

всеосяжності, незважаючи на якісний стан земель, що зумовлює одночасне 

врахування абсолютної та диференціальної ренти І, за умови отримання 

першої форми безпосередньо власником земельної ділянки. Доречно поряд з 

диференціальної рентою I забезпечити вилучення державою монопольної 

ренти та антиренти, що проявляється в нераціональному використанні 

земельних ресурсів. 

Взаємодія суб’єктів земельно-рентних відносин здійснюється шляхом 

функціонування норм і правил (інститутів) як особливих інструментів 

механізму формування, вилучення, розподілу та використання земельної 

ренти в аграрному секторі економіки. Залежно від сфери застосування цих 

інститутів ми виділили чотири блоки інструментів: 

 нормативно-правові (формують правовий базис земельної ренти та 

регламентують права власності на землю в сільському господарстві, на 

законодавчому рівні встановлюють порядок сплати ренти, формування 

орендних, іпотечних та заставних правовідносин тощо); 

 фінансово-економічні (балансують відносини формування, 

вилучення й розподілу земельної ренти, а також покликані створювати 

матеріальну основу для реалізації інших інструментів через розмір орендної 

плати, ціни на землю, податку тощо); 

 адміністративно-управлінські (організовують та упорядковують 

земельно-рентні взаємовідносини, встановлюють порядок подання клопотань 

щодо володіння чи розпорядження земельною ділянкою, порядок здійснення 

аукціонних торгів, порядок вирішення спірних питань у разі їх появи, 
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механізми стягнення земельного податку та оренди, контролюють 

дотримання нормативно-правових положень тощо); 

 ментальні (неформально регулюють та балансують земельно-рентні 

відносини, окреслюють рівень соціальної спрямованості та персональних 

нахилів особистості в площині землегосподарювання, традиційні практики 

землеробської діяльності, норми та рівень взаємин суб’єктів земельно-

рентних відносин, формують індивідуальний інтерес до майнового права 

володіння земельними ресурсами). 

Стратегічним завданням рентної політики держави на сучасному етапі 

розвитку сільського господарства є вдосконалення інструментарію земельно-

рентних відносин, яке ми пропонуємо реалізувати за вищезгаданими видами 

інструментів. Перший напрям являє собою сукупність положень, 

спрямованих на вдосконалення нормативно-правових основ функціонування 

механізму формування й розподілу земельної ренти в аграрному секторі 

економіки. У рамках цього напряму рекомендуємо: внести зміни в 

нормативно-правові акти, що регламентують діяльність суб’єктів відносин 

земельної ренти з урахуванням природних, економічних, культурно-

історичних особливостей становлення інституту земельної ренти; 

забезпечити нормативно-правове регулювання земельно-орендних відносин у 

сільському господарстві, зокрема щодо вибору типу оренди, термінів оренди, 

розмірів орендної плати, юридичного оформлення орендних відносин тощо. 

Другий напрям передбачає реалізацію заходів щодо вдосконалення 

фінансово-економічних інструментів: 

 забезпечення відповідних умов, що дають можливість сформувати 

дієву систему класифікації, деталізації та захисту майнових прав на землю 

(створення вичерпного реєстру сільськогосподарських земель, поліпшення у 

сфері земельно-кадастрових відносин, забезпечення реалізації 

неупередженого економічного оцінювання сільськогосподарських земель, 

формування відповідних інститутів та інституцій, їх інфраструктурне 

забезпечення); 
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 переорієнтація на засади рентної системи оподаткування, коли 

головною статтею бюджетних надходжень виступає земельна рента; 

 розподіл сільськогосподарських земельних угідь на конкурсній 

основі; 

 запровадження оптимальних строків укладання орендних угод. 

Третій напрям включає низку заходів у напрямі поліпшення 

адміністративно-управлінського інструментарію: недопущення дублювання 

управлінських функцій у сфері рентоутворення; створення структури, яка 

займатиметься регулюванням земельно-рентних відносин; актуальне 

інформаційне забезпечення суб’єктів земельно-рентних відносин. Окреслені 

заходи дають змогу сформувати умови для організації збалансованості 

адміністративних інструментів в управлінській сфері щодо системи 

ринкового регулювання земельно-рентних відносин, забезпечуватимуть 

мінімізацію трансакційних витрат, усунення інформаційних невідповідностей 

поряд з ґрунтовним інформаційним наповненням, що в кінцевому результаті 

сприятиме зростанню правової безпечності суб’єктів земельно-рентних 

відносин. 

Останній напрям удосконалення інструментарію земельно-рентних 

відносин передбачає зміну ментальних інструментів: залучення чинних 

розважливих неформальних правил до системи усталених формальних норм; 

систематичний контроль суспільних процесів та поглядів; розширення 

інформаційного простору в сфері земельно-рентних відносин. Реалізація 

системи окреслених заходів забезпечуватиме формування організаційно-

ринкової свідомості та раціонального використання земель, а також 

сприятиме досягненню соціально-економічної ефективності земельно-

рентних відносин. 

Загалом систематизація теоретико-методологічних поглядів на 

земельну ренту в аграрному секторі економіки сприяє виявленню причин, 

умов та особливостей її формування, вилучення, розподілу та використання в 

сучасних умовах господарювання. При цьому механізм розподілу земельної 
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ренти в сучасних умовах має бути спрямований на балансування інтересів 

суб’єктів земельних відносин, зокрема шляхом справедливого фіскального 

регулювання аграрного виробництва, що діє на рентній основі з метою 

забезпечення збалансованого розвитку сільського господарства. 

Реалізація запропонованих напрямів вдосконалення механізму 

формування й розподілу земельної ренти в аграрному секторі економіки 

стимулюватиме розвиток такої системи аграрного господарювання, що 

зможе забезпечити ефективне функціонування інституту земельної ренти, 

оптимальні взаємозв’язки між суб’єктами земельно-рентних відносин і тим 

самим сприятиме підвищенню соціо-еколого-економічної ефективності 

сільського господарства. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. На основі здійсненого аналізу сучасного стану та особливостей 

ринкового обігу сільськогосподарських земель розроблено багаторівневу 

модель державного регулювання розвитку ринку земель цієї категорії, що 

передбачає визначення мети (формування ефективного, збалансованого та 

екологічно безпечного землекористування) і завдання (розвиток вторинного 

ринку, розширення сегмента учасників ринку, підтримання сектора 

державних земель, включення невитребуваних земель у ринковий обіг, 

розвиток кредитування фізичних і юридичних осіб під заставу земель тощо), 

системи функцій, а також впорядкування повноважень суб’єктів 

регулювання на різних ієрархічних рівнях: держава, регіон, територіальна 

громада. 

2. Систематизовано інструменти державного регулювання ринкового 

обігу земель сільськогосподарського призначення. Визначено сутність 

організаційно-економічного регулювання ринку сільськогосподарських 

земель як механізм упорядкування (адміністрування, стимулювання та 

контролю) ринкового обігу прав власності (використання) на земельні 
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ділянки з метою ефективного перерозподілу та консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано ефективні напрями 

організаційно-економічного регулювання ринку сільськогосподарських 

земель у контексті формування нової парадигми земельних відносин. 

3. Встановлено, що за відсутності вільного обігу 

сільськогосподарських земель нині не здійснюються заходи з консолідації 

земель, а процеси урбанізації призводять до подальшого подрібнення 

земельних ділянок та необґрунтованої зміни їх цільового призначення. З 

урахуванням вищезазначеного представлено інструментарій організаційно-

економічного регулювання ринку сільськогосподарських земель, 

застосування якого сприятиме вирішенню низки поставлених завдань у цій 

сфері. 

4. До основних організаційних інструментів відносять землеустрій, 

адміністративне регулювання, реєстрацію речових прав, земельний 

моніторинг та контроль. Економічний інструментарій регулювання ринку 

земель сільськогосподарського призначення є системою взаємозалежних і 

взаємообумовлених економічних регуляторів, що включають у себе такі 

інструменти регулювання, як фінансові, фіскальні, рентні та цінові. При 

цьому напрями організаційно-економічного регулювання мають 

скеровуватися не на прийняття рішення в розрізі окремих об’єктів 

землекористування, а на формування тотальних умов і правил, які дадуть 

змогу землевласникам та землекористувачам розроблювати індивідуальні 

плани використання сільськогосподарських земель у межах визначених норм 

та встановлених обмежень. 

5. Недотримання цілісної структури масивів земель 

сільськогосподарського призначення сформувало питання відокремленого 

землекористування, зокрема в межах масиву. Це формує істотні можливості 

для зловживань з боку недобросовісного власника чи користувача землі, яка 

знаходиться в межах такого масиву. Загалом відсутність чіткої системи 

ринкового обігу сільськогосподарських земель провокує рейдерські їх 
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захоплення. Особливе значення рейдерство проявляється в тому, що воно є 

одним із принципових проявів тінізації земельних відносин і виступає в 

якості поглинання землекористувань проти волі його власника чи 

користувача. У зв’язку з цим нелегальний перерозподіл прав власності на 

ринку землі за допомогою рейдерства негативно впливає на економічні 

відносини у сфері сільськогосподарського виробництва. 

6. Систематизовано чинники, що провокують розвиток рейдерства на 

ринку сільськогосподарських земель та здійснено їх групування за двома 

блоками: на фінансово-економічні та організаційно-адміністративні. 

Враховуючи зарубіжний досвід та визначені чинники, варто систематизувати 

відповідно до них превентивні заходи, спрямовані на протидію рейдерству на 

ринку сільськогосподарських земель. Пропонована система включає 

фінансово-економічні та організаційно-адміністративні інструменти і заходи. 

Щоб запобігти та протидіяти рейдерству на ринку земель 

сільськогосподарського призначення пропонується інструментарій з 

поетапною реалізацією політики, спрямованої на впровадження 

превентивних заходів, яка залежить від рівня управління (державного, 

регіонального, місцевого),  

7. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування та 

розподілу земельної ренти в аграрному секторі економіки в умовах 

трансформації земельних відносин. Здійснено аналіз наукових підходів та 

еволюції теорії земельної ренти. Обґрунтовано структурно-логічну схему 

механізму формування та розподілу земельної ренти. Залежно від сфери 

застосування інститутів взаємодії суб’єктів земельних відносин 

систематизовано інструменти механізму формування, вилучення, розподілу 

та використання земельної ренти в аграрному секторі економіки, а також 

запропоновано шляхи їх удосконалення. 

8. У цьому контексті вважаємо, що доцільно розробити інтегральний 

метод розрахунку земельної ренти і вартості сільськогосподарських угідь, 

заснований на розмежуванні джерел доходів сільськогосподарських 
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товаровиробників на рентні, ресурсні та управлінські (підприємницька 

ініціатива, інновації тощо). При цьому складовими ренти є додатковий дохід 

від збільшення обсягів і зниження собівартості товарної продукції, які 

зумовлюються рентними чинниками й розраховуються за відповідними 

нормативно-ресурсними моделям виробничого потенціалу та витрат. Такий 

підхід створює необхідний нормативний базис для формування ефективної 

системи земельно-рентних платежів. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [277; 292; 296; 298; 299; 306; 307; 420. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 

6.1. Стратегічна модель та імперативи розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

 

Перехід вітчизняної економіки на ринкові умови господарювання 

здійснив значний вплив на стан агропромислового комплексу, істотним 

чином змінив земельні відносини у сільському господарстві, яке, як показує 

досвід, залежить насамперед від системи земельних відносин, що 

складаються у суспільстві. Сутність юридичної концепції землі як об’єкта 

нерухомості визначена тим, що на сучасному етапі перехід до ліквідації 

монополії державної власності на землю докорінно змінив характер і зміст 

земельних відносин.  

Відсутність сформованого ринку земель сільськогосподарського 

призначення стримує розвиток країни, оскільки земельні відносини 

складають основу формування виробничих відносин, визначають тенденції 

економічного розвитку суспільства. Тому, на нашу думку, формування ринку 

земель відноситься до одного зі стратегічних пріоритетів, що визначають 

майбутнє сільського господарства. На основі обігу земельних ділянок 

здійснюється заміщення неефективних господарюючих суб’єктів 

ефективними, забезпечується залучення капіталу, реалізовуються програми 

модернізації конкретних видів діяльності. 

Першочерговою стратегічною ціллю здійснюваної політики як на рівні 

країни в цілому, так і її адміністративно-територіальних одиниць в сфері 

регулювання і реформування земельних відносин, має виступати 

гарантування та досягнення відповідних умов для плідного розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення в якості визначального 
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положення економічного зростання, із рівночасним забезпеченням сталого 

економічного розвитку регіонів країни через дієву систему управління та 

розпорядження сільськогосподарськими землями в межах визначених 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Земельна реформа, розпочата в Україні ще у 1990 році, з прийняття 

Земельного кодексу Української РСР, переслідувала такі цілі [1; 132; 202; 

328]: 

 здійснення переходу до різноманіття форм власності на землю, 

землеволодіння та землекористування; 

 реалізація громадянами права на земельну частку (пай) на їх розсуд; 

 формування ринку земель та його інфраструктури; 

 забезпечення соціально справедливого й економічно 

обґрунтованого перерозподілу земель; 

 створення рівних економічних умов для всіх форм господарювання; 

 створення економічного механізму регулювання земельних 

відносин та державного контролю за станом, використанням i охороною 

земель. 

Крім того, Постановою Верховної Ради від 18 грудня 1990 року «Про 

земельну реформу» [133] було передбачено серед завдань земельної реформи 

виділити перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та 

колективну власність, а також у користування підприємств, установ і 

організацій. Але, аналіз нормативно-правової бази в сфері земельної 

реформи, свідчить про ширше коло її завдань: запровадження різних форм 

власності й господарювання на землі та забезпечення їх рівноправного 

розвитку, підвищення ефективності праці на ній (як уже зазначалося вище); 

відновлення та поліпшення природного стану земель всіх категорій; 

створення ефективного й економічного державного апарату управління в 

галузі раціонального використання та охорони земель; розробка і прийняття 

необхідної кількості нормативних актів, які регулювали б процес земельної 
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реформи та післяреформаційні земельні відносини за принципами 

ефективності, економічності й корисності. 

Так, за період земельної реформи в Україні ухвалено низку 

законодавчих актів, які заклали основи правового поля для функціонування 

земельного ринку. Основоположним із них є: Земельний кодекс України 

[108]. Ця сфера діяльності регулюється також майже 30-ма законодавчими 

актами, у т.ч. Законами України («Про оцінку земель» [220], «Про особисте 

селянське господарство», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» 

[221], «Про охорону земель» [217]), Указами Президента, а також 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України. 

Таким чином, попри те, що реформування відносин власності в Україні 

обумовило радикальні зміни всієї системи економічних відносин суб’єктів 

господарської діяльності як на загальнодержавному, так і на галузевому 

рівнях, з’ясувалося, що протягом усіх років перетворень одне з 

найголовніших питань, а саме – створення ринку земель 

сільськогосподарського призначення – досі вимагає належного 

законодавчого врегулювання та забезпечення відповідної інфраструктури 

через урахування імперативів функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 

При цьому довгострокової стратегії або середньострокових 

стратегічних програм в сфері розвитку ринку сільськогосподарських земель  

на національному рівні досі немає. На основі узагальнення наукових підходів 

до моделі земельних відносин можна зробити висновок, що в сучасних 

умовах, стратегії в першу чергу повинні бути спрямовані на вирішення тих 

основних проблем, які перешкоджають ефективному використанню 

сільськогосподарських угідь. Виходячи із визначених проблем необхідно 

сформулювати стратегічні пріоритети, при реалізації яких слід спиратися на 

фундаментальні домінанти щодо виразної взаємозалежності 

макроекономічних політичних відносин із відповідними умовами й 
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результатами ведення сільськогосподарської діяльності та аграрного сектора 

економіки в цілому. Водночас зауважимо, що сільськогосподарська галузь 

наблизилася до фази, на якій слід формувати виключно новий підхід до 

функціональної парадигми агрогосподарювання, яка базується на новітньому 

техніко-технологічному забезпеченні, пристосованого до природно-

кліматичних трансформацій і зовнішньоекономічних викликів, а також на 

зростанні якісних характеристик суспільного та кадрового потенціалу [47]. 

З позиції перерозподілу земель між власниками на основі 

конкурентного попиту та пропозиції, а також враховуючи положення 

Земельного кодексу України (згідно з яким власник земельної ділянки має 

право на свій розсуд продавати або іншим шляхом відчужувати земельну 

ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину), під земельним ринком 

можна розуміти відносини, пов’язані з купівлею-продажем, орендою, 

заставою та іншими угодами з приводу обігу земель. Проте, сьогодні ринок 

земель сільськогосподарського призначення в Україні обмежений і 

функціонує, в основному, за рахунок передачі земельних ділянок в оренду чи 

успадкування. Дане обмеження виникає у зв’язку з існуванням мораторію 

(заборона на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення шляхом їх продажу) на продаж землі. Тобто, 

сільськогосподарські товаровиробники втрачають можливість 

використовувати землю як актив, зокрема у сфері іпотечного кредитування. 

Як свідчить зарубіжний досвід, ефективне функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення передбачає: вільний 

регульований обіг земель сільськогосподарського призначення; наявність 

стимулів до покупки земель сільськогосподарського призначення виключно з 

умов їх подальшого використання за цільовим призначенням; конкуренцію 

між сільськогосподарськими виробниками в процесі якої виявляються 

об’єктивні відмінності в рівнях господарювання та ефективності 

використання земельних та інших виробничих ресурсів, а також 
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диференціацією цих виробників за рівнем прибутковості (рентабельності) їх 

виробничої діяльності. 

Серед основних умов формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення варто виділити [48, с. 80–82]: 

 земля повинна бути визнана товаром особливого роду, що 

відрізняється від інших товарів своєю обмеженістю і виконанням двох 

специфічних функцій – об’єкта приватної власності і частини національного 

багатства; 

 дотримання принципу умовності приватної власності на землю, яка 

підлягає державному регулюванні; 

 встановлення меж вільного розпорядження земельною власністю; 

оренда є рівноправною і ефективною формою землекористування, поряд із 

власністю на землю. 

У практичній діяльності земельний ринок виконує наступні функції: 

інформаційну (інформація про ціни, попит, пропозицію та інші дані); 

ціноутворюючу (встановлення рівноважних цін на земельні ділянки); 

інвестиційну (підвищення інвестиційної привабливості землекористувача); 

стимулюючу (стимулювання власника до підвищення вартості землі як 

активу); розподільчу (розподіл земельних ресурсів між сферами діяльності); 

посередницьку (встановлення зв’язку між попитом і пропозицією земель). 

Як вже розглядалось раніше, ринок землі складається з таких основних 

елементів [36; 46]: попит; пропозиція; ціна; менеджмент; маркетинг (аналіз 

ринку, прогнозування, сегментація, об’єкти, моніторинг, ціноутворення); 

інфраструктура (консалтингова, юридична, ріелторська, рекламна, 

інформаційна, страхова). 

Специфіка такого ринку полягає в тому, що в рамках національної 

економіки пропозиція землі є абсолютно нееластичною, а кількість 

земельних ресурсів в країні – фіксована величина. Тобто пропозиція землі не 

може бути збільшена навіть за умови підвищення ціни на землю. Попит на 

землю, навпаки, еластичний і має тенденцію до зростання, що зумовлює 
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підвищення ціни на землю, яка залежить від родючості, розташування 

ділянки та ін. Зв’язок попиту на землю з граничним доходом від землі 

допомагає зрозуміти негативний нахил кривої попиту. Чим вища 

продуктивність землі, тим (за інших рівних умов) буде вищим попит на землі 

даної якості і, відповідно, вище проходитиме крива попиту, вищим буде й 

рівноважний рівень ренти. 

Враховуючи особливості земельного ринку, необхідно пам’ятати, що 

існують чотири його основні варіанти: депресивний ринок (коли попит і 

пропозиція на земельні ділянки вкрай обмежені і не мають тенденції до 

зростання); ринок продавця (коли ажіотажний попит поєднується з 

депресивною пропозицією); ринок покупця (коли депресивний попит 

поєднується з ажіотажною пропозицією); розвинений ринок (коли попит і 

пропозиція перебувають на досить високому рівні, збалансовані за найбільш 

поширеними ринковими операціями із землею і характеризуються 

тенденцією до подальшого зростання) [48, с. 82]. 

В процесі функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення закон попиту і пропозиції реалізується в умовах низки 

інституційних обмежень, що мають вплив на формування цін. В умовах дії 

мораторію на продаж сільськогосподарських земель закон попиту 

реалізується в умовах практично визначених цін при наявності на локальних 

ринках постійних продавців і покупців. За подібних умов формування попиту 

відбувається переважно завдяки чинникам нецінового характеру порівняно із 

чинниками вартісного характеру. Варто зауважити, що нині головними 

суб’єктами ринкових відносин є здебільшого орендатори та орендодавці. 

Тобто наявні трансакційні витрати не набуватимуть стримуючого характеру 

щодо монопольності земельного ринку зважаючи на фінансову 

забезпеченість ймовірного скупника угідь. У цьому зв’язку 

інституціоналізація земельного ринку набуває істотної ваги, а отже вимагає 

дотримання державою регулюючої та організаційної функцій. 
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Окрім цього кон’юнктура ринку сільськогосподарських земель 

значною мірою залежать від сукупності зовнішніх чинників, які в завжди 

впливають на порядок формування попиту і пропозиції. Для оцінювання 

чинників формування ринку сільськогосподарських земель в Україні 

використано метод SWOT-аналізу (рис. 6.1). 

 

О 
 

S 
СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 

– наявність значного земельно-ресурсного 

потенціалу; 

– сприятливі природно-кліматичні умови; 

аграрного виробництва; 

– наявність високого потенціалу родючості  

ґрунтів; 

– високий потенціал аграрної галузі; 

– різноманіття та рівноправність форм вла-

сності на землю та форм аграрного господа-

рювання; 

– наявність значних земельних площ в дер-

жавній власності; 

–  наявність екологічних та організаційних 

можливостей консолідації земель; 
– наявність досвіду корпоративного аграр-

ного виробництва; 

 

W 
СЛАБКІ СТОРОНИ 

 

– нерозвиненість інституціонального сере-

довища; 

– обмеження попиту і пропозиції на ринку, 

у зв’язку з дією мораторію на продаж земель; 

– відсутність системи інфраструктурного 

забезпечення; 

– низька доступність позикових фінансових 

ресурсів, зокрема у зв’язку з відсутністю ін-

струменту земельної іпотеки; 

– диспаритет цін на сільгосппродукцію й 

засоби виробництва; 

– існування тіньового ринку земель; 

– високий рівень корумпованості та право-

вий нігілізм населення; 

– зростання еродованості земель та порушен-

ня екологічної рівноваги агроландшафтів; 

T 
ЗАГРОЗИ 

 

– непослідовний та неналежний розвиток 

нормативно-правової бази; 

– перерозподіл земель сільськогосподар-

ського призначення між різними суб’єктами 

господарювання неринковим способом; 

– нестабільність економічної та політичної 

ситуації в країні; 
– надмірний рівень парцеляції земель; 
– екологічні ризики за орендної моделі зем-

лекористування внаслідок відсутності ефек-

тивної системи контролю та охорони земель; 
– ризик формування латифундій у зв’язку з 

розблокуванням ринку сільськогосподарсь-
ких земель; 

– зростання рівня трансакційних витрат; 
 

 

МОЖЛИВОСТІ 
 

– розвиток іпотечного кредитування; 

– формування та функціонування держав-

ного земельного банку; 

– розвиток ефективного ринку прав оренди 

земель через механізм аукціонів; 

– активізація процесів капіталізації земель-

них ресурсів агросфери з метою підвищення 

їх вартості та трансформації у форму фінан-

сових активів; 

– розвиток елементів інфраструктури ринку 

сільськогосподарських земель; 

– формування інвестиційно привабливих 

земельних масивів та землекористувань; 

– удосконалення системи оцінки земель; 

 

Рис. 6.1. SWOT – аналіз ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні 

Джерело: сформовано автором. 

 

Як підтверджує вітчизняний та світовий досвід SWOT-аналіз є 

ефективним інструментом стратегічного планування, який передбачає 
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визначення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз, а також 

встановлення взаємозв’язків між цими елементами  з метою формування 

стратегії подальшого розвитку досліджуваної сфери [199; 340]. За даними 

рис. 6.1 ми бачимо, що  сьогодні існує низка слабких сторін та загроз ринку 

земель сільськогосподарського призначення в Україні, що в першу чергу 

пов’язані з низкою функціональних обмежень, які були розглянуті нами в 

попередніх розділах роботи. Усунення слабких сторін та запобігання 

можливим загрозам в результаті нівелювання цих обмежень сприятиме 

підвищенню ефективності ринкового обігу земель та формуванню механізму 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні. 

Проте й досі нема одностайності щодо того, яким має бути цей ринок. 

Висловлюються досить протилежні думки і точки зору: від формування 

виключно ринку оренди землі до зняття будь-яких обмежень на передачу у 

власність/торгівлю землями сільськогосподарського призначення. 

Проаналізувавши зарубіжний досвід можна дійти висновку, що на сучасному 

земельному ринку спостерігаються дві протилежні тенденції: переважання 

пропозиції над попитом (ринок покупця); переважання попиту над 

пропозицією (ринок продавця). Збалансована кон’юнктура ринку практично 

відсутня і істотно диференційована за видами земельних ділянок різного 

адміністративного підпорядкування [18; 173]. 

Варто зауважити, що ціна багато в чому визначає величину попиту на 

землю, однак існують і нецінові чинники, які можна розділити на дві основні 

категорії – зовнішні і внутрішні. Зовнішні чинники залежать від 

макроекономічного середовища, в якому функціонує земельний ринок, до 

них відносяться політичні, адміністративні, юридичні обставини. 

Непередбачувані зміни в кредитно-фінансовій, податковій, аграрній політиці 

держави стримують розвиток і призводять до зловживань на ринку землі. 

Вплив внутрішніх чинників на попит на земельному ринку обумовлено 

зв’язком ділянок землі з конкретною територією. До цієї групи чинників 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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відносяться місце розташування земельних ділянок, інфраструктура 

місцевості, умови навколишнього природнього середовища, а також 

демографічні та економічні обставини. 

З урахуванням вищевикладеного пропонуємо стратегічну модель 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення, що 

складається з чотирьох складових: об’єктів земельного ринку, елементів 

ринку, правової основи формування земельного ринку та функцій ринку, 

взаємодія яких забезпечує раціональне використання земельних угідь 

(рис. 6.2). 

 

 

Елементи 

Попит Пропозиція Ціна 

Конкуренція Інфраструктура 

 

Стратегічні імперативи 

РИНОК ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Інституціоналізація 

ринку земель 

Моніторинг 

ринкового обігу 

земель 

Стимулювання суб’єктів 

ринку до раціонального 

землекористування 

 

Трансакції прав власності (користування) на земельні ділянки 

П
Р

О
Д

А
В

Ц
І 

П
О

К
У

П
Ц

І 

 

ЗЕМЕЛЬНІ АУКЦІОНИ 

 

Трансакційні витрати 

 

Ринкова ціна 

Рис. 6.2. Стратегічна модель функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано автором. 
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Запропонована нами модель функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення складається з п’яти блоків: правова 

основа формування земельного ринку, об’єкти земельного ринку, елементи 

ринку, функції та сегменти ринку, взаємодія яких забезпечує раціональне 

використання земельних угідь. 

Найважливішим  стратегічним пріоритетом пропонованої моделі 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення є 

запровадження аукціонів на продаж земель сільськогосподарського 

призначення чи прав користування ними. При цьому для державних земель 

продаж прав на володіння (користування) земельною ділянкою 

сільськогосподарського призначення є обов’язковим. 

Виявлена специфіка земель сільськогосподарського призначення, як 

товару, дозволяє розглядати з інших позиції дію закону попиту і пропозиції, 

визначивши основні імперативи функціонування ринку. На основі різних 

підходів дослідження чинників впливу на ринок земель 

сільськогосподарського призначення визначені основні стратегічні 

імперативи його розвитку. Першочерговий імператив обумовлює 

інституціоналізацію ринку сільськогосподарських земель на основі 

вдосконалення нормативно-правової бази та формування інститутів, що 

сприяють інфраструктурному забезпеченню ринку. Найбільш важливим 

інституціональним інструментом підвищення ефективності розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення, в т.ч. і їх купівлі-продажу, 

можна вважати ліквідацію ринкових викривлень, скорочення трансакцій, які 

нарощують перешкоди для участі в ринкових відносинах, а також 

покращення роботи фінансових ринків. Водночас, зі свідчень економічних 

наукових напрацювань, можна зробити висновок, що раціональним рішенням 

може бути лише ухвалення тимчасового мораторію на землю чи 

встановлення лімітів на акумулювання надто значних обсягів земельних 

угідь у одного землевласника (з метою попередження монополізації ринку 

земель) за умови стрімкої трансформації або формування ринкових 
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земельних відносин. Щодо інституціональних обмежень, то на нашу думку, 

їх потрібно встановлювати виключно на початковому етапі відкриття 

повноцінного ринку. Так, слід встановити гранично прийнятні концесійні 

терміни (приміром, від 3 до 5 років), впродовж яких діятимуть певні ліміти 

щодо участі іноземних громадян чи юридичних осіб, щодо вищої митної 

ставки, а також визначити на певний період максимально допустимі розміри 

площ земельних угідь, які можуть перебувати у володінні чи користуванні. 

Ще один важливий імператив передбачає активізацію ринкового 

механізму функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення на основі стимулювання суб’єктів ринку до раціонального 

землекористування в умовах конкуренції. Інструменти стимулювання 

передбачають формування умов спрямованих на стабілізацію ринку 

сільськогосподарських земель на різних рівнях. Зокрема, одними з таких 

умов є формування системи гарантій прав приватної власності, створення 

необхідних фіскальних умов для землевласників з метою капіталізації 

земельних ресурсів, встановлення пріоритетного право на придбання землі, в 

разі її продажу власником, не тільки місцевим органам влади, а й 

сільськогосподарським підприємствами, що функціонує тривалий термін в 

даній місцевості тощо [331]. 

Наступний імператив, спрямований на розвиток ринку 

сільськогосподарських земель є розвиток орендного землекористування з 

використанням елементів конкурсного відбору потенційних орендарів, 

пропонуючи такі критерії відбору, що визначають еколого-економічну 

ефективність господарювання суб’єктів. Важливим при цьому є зниження 

рівня парцеляції землекористувань з метою консолідації земель 

сільськогосподарського призначення на основі змін в законодавстві. Адже 

поділ землекористування на дрібніші частини відбувається не лише 

внаслідок виникнення черезсмужжя та далекоземелля у зв’язку із 

реформуванням земельних відносин, чого можливо позбавитися тільки 

завдяки обміну землевласниками своїми угіддями, водночас не всі вони на це 
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погоджуватимуться, а й внаслідок недосконалості процедури успадкування 

землеволодінь [207; 362]. 

Важливим імперативом ефективного функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення є посилення державного земельного 

контролю за використанням земель. При цьому відсутність інформації 

стосовно якісних показників земельних ресурсів робить практично не 

можливим доведення фактів порушення вимог використання та охорони 

земель. З метою удосконалення цього елементу моделі функціонування 

ринку земель необхідно трансформувати всю систему земельного контролю 

та сформувати дієвий еколого-економічний механізм управління земельними 

ресурсами агросфери (зокрема, щодо відновлення систематичних ґрунтових 

обстежень). У цьому контексті, необхідним є обмежування доступу до ринку 

земель сільськогосподарського призначення лише виходячи зі спеціального 

режиму їх використання. Зокрема, йдеться про охоронні й санітарні зони, 

землі зі спеціальним режимом використання, пов'язаних із забезпеченням 

національної безпеки і оборони, природоохоронних функцій, культурної 

спадщини та об'єктів життєдіяльності тощо. У ряді інших випадків рішення, 

зокрема і щодо участі іноземних громадян, мають ухвалюватися на рівні 

територіальних громад. Приміром, на законодавчому рівні можна встановити 

низку обмежень щодо продажу сільськогосподарських іноземним 

громадянам у межах прикордонних територій. 

В умах децентралізації влади інституціональна база ринку 

сільськогосподарських земель є життєво необхідною для ефективного 

регулювання земельних відносин. Для органів місцевого самоврядування, 

мораторій, попри його неефективність має ще ряд недоліків, зокрема 

отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 

спадщину особами, що проживають в містах, інших країнах, та не мають 

наміру займатися сільськогосподарським виробництвом і управляти 

земельними активами, що призводить до невикористання земель 

сільськогосподарського призначення [231]. 
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Загалом прийняття ряду законодавчих актів із урахуванням інтересів 

місцевих громад дозволить створити правові передумови для запровадження 

ринку земель сільськогосподарського призначення, який передбачатиме 

обмежене державне регулювання процедури відчуження власниками речових 

прав на сільськогосподарські землі із одночасною мінімізацією його 

потенційних негативних суспільно-економічних наслідків. 

Функціонування ринку землі, в тому числі і ринку прав 

господарювання, пов’язане зі зростанням трансакційних витрат. У зв’язку з 

тим, що для орендарів земельний ресурс є тимчасовим, вони несуть постійні 

матеріальні витрати з оформлення та переоформлення договорів оренди, 

витрати часу, які визначаються тривалістю процедури оформлення. 

Орендодавець крім витрат на оформлення землі у власність несе витрати, 

пов’язані з інформаційною асиметрією, оскільки недостовірна інформація 

про ринкову ціну земельної ділянки може привести до додаткових витрат. 

Слід зазначити, що оскільки в даний час основна частина трансакційних 

витрат припадає на оформлення земельної ділянки у власність і супутні цій 

процедурі землевпорядні заходи, необхідно перш за все знизити трансакційні 

витрати з оформлення угод із земельними ділянками [331]. 

Як комплексний інструментарій удосконалення методологічного 

аналізу ринку земель сільськогосподарського призначення важливим 

стратегічним напрямом видається розвиток системи його моніторингу. 

Моніторинг ринку земель сільськогосподарського призначення, будучи 

аналітично-інформаційною системою дослідження формування та розвитку 

ринкових земельних відносин, має на меті регулярне і методичне збирання 

потрібних інформаційних даних для виявлення особливостей 

функціонування таких взаємин, визначення ключових імперативів та 

домінант у цьому аспекті, а також формування управлінського механізму 

щодо стабілізаційного розвитку цього ринку. 

Моніторинг ринку земель сільськогосподарського призначення 

передбачає вирішення таких завдань, як-от: виявлення специфіки та 
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особливостей ринку; дослідження структурної трансформації і формування 

сегментів локальних ринків земель; обґрунтування імперативів розвитку 

ринку; визначення напрямів удосконалення системи функціонування ринку  

земель. 

На нашу думку, доцільно запропонувати такі основні заходи, необхідні 

для ефективного функціонування земельного ринку: 

 проведення повної інвентаризації земель та землекористувань, 

визначення найбільш цінних в господарському відношенні земельних угідь, 

які повинні перебувати під особливою увагою держави; 

 здійснення зонування земель за їх функціональним і цільовим 

призначенням; проведення кадастрової оцінки земель і формування 

електронної бази даних про землекористувачів, сервітути та обтяження 

земельних ділянок, їх якість та оціночну вартість; 

 організація створення прозорої, доступної та довготривалої 

інформаційної бази даних і оперативної статистичної інформації про операції 

із земельними ділянками, про кон’юнктуру ринку та ринкову ціну землі; 

 розроблення і налагодження механізму руху земельних паїв і 

компенсації за них; внесення до чинного законодавства змін, що стосуються 

зниження податків на доходи від операцій із земельними ділянками та витрат 

при оформленні угод; 

 створення інфраструктури земельного ринку, що включає державні 

та комерційні підприємства й організації, консалтингові організації з оцінки 

земель, оформлення угод та операцій із земельними ділянками, земельний 

суд, земельний нотаріат, земельний банк, інститут операторів на ринку, 

інститут незалежних оцінювачів, страховиків; 

 визначення і реалізація комплексу заходів і методів по 

адміністративно-правового та економічного регулювання земельного ринку. 

В цілому, можна зробити висновок, що, запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення вимагає докладного нормативного 
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регулювання та наявності ефективної, справедливої та дійової правової 

системи. 

Таким чином, незважаючи на низку прийнятих законодавчих актів, 

вітчизняне законодавство, на основі якого має ефективно функціонувати 

ринок землі, все ще значно відрізняється від західного і потребує 

коригування з метою наближення до загальноприйнятих норм з урахуванням 

специфіки вітчизняних реалій. Тому врахування визначених імперативів 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення, 

виявлених особливостей факторів, що впливають на його формування, 

основних заходів, необхідних для ефективного функціонування ринку, 

дозволить виробити необхідні умови для захисту прав власності на землю, 

сприятиме становленню й ефективному функціонуванню ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні та зростанню продуктивності 

й ефективності сільського господарства, зміцненню його експортного 

потенціалу, матиме позитивний вплив на конкурентоспроможність аграрного 

сектора та економіку України в цілому. 

 

6.2. Прогнозні сценарії розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

 

Світовий досвід функціонування ринку землі продемонстрував, що 

реалізація повноцінних ринкових відносин між суб’єктами 

землекористування сприяє оптимізації площ землекористування в розрізі 

кожного суб’єкта господарювання. Проте на сьогодні ринок земель 

сільськогосподарського призначення залишається на стадії формування, що, 

насамперед, зумовлено безкоштовною передачею земель громадянам та їх 

знеціненням у процесі приватизації, а також продовженням дії мораторію на 

продаж земель вказаної категорії. 

Сьогодні на особливу увагу заслуговує опрацювання проблеми 

прогнозування розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. 
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Серед найефективніших методів дослідження перспектив розвитку 

економічних процесів, у т.ч. розвитку ринку земель, слід відзначити 

моделювання, що надає змогу формалізувати показники цього розвитку в 

економіко-математичній інтерпретації. 

Так, С.В. Іщенко [121, с. 396] стверджує, що за допомогою методу 

моделювання найзручніше вивчати основні тенденції перехідної економіки, 

зокрема взаємодію промислового й аграрного секторів економіки та інших 

процесів під час становлення ринку землі сільськогосподарського 

призначення. У роботі колективу авторів з Чернівецького національного 

університету [69] розроблено комплекс моделей впливу ринку землі 

сільськогосподарського призначення на економічну динаміку, що надає 

можливість встановити основні закономірності та тренди розвитку 

соціально-економічних процесів у ринковій економіці під час і після 

встановлення ринку землі та підвищити якість відповідних управлінських 

рішень. 

Поряд із тим класичне економічне моделювання дає змогу 

спрогнозувати рівень капіталізації вітчизняного ринку земель 

сільськогосподарського призначення та тенденції щодо змін його основних 

елементів. Універсальність таких методів підтверджується їх застосуванням у 

багатьох галузях економіки. Зокрема, О. Шкуратов, Г. Грещук та 

О. Лобанова [424, с. 62] застосували методи екстраполяції для формування 

достовірних перспективних балансів попиту і пропозиції на ринку органічної 

продукції залежно від чинників впливу і сценаріїв його розвитку. 

Ринок визначає введення у сферу землекористування відносин, 

умовами формування та розвитку яких є чинники, як-от конкуренція, 

ціноутворення, прибуток, інформованість і прозорість. Тому на сьогодні в 

умовах формування земельного ринку в сільському господарстві ціни на 

землю значною мірою залежать від його кон’юнктури. Знання і ефективне 

застосування механізмів та законів ринкової економіки надає змогу 
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забезпечити рівновагу між виробництвом і споживанням, платоспроможним 

попитом і товарною пропозицією земельних ресурсів. У цьому аспекті 

надзвичайно важливим є питання прогнозування та моделювання розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення з урахуванням впливу 

низки чинників. 

Аналіз сучасного стану ринку земель сільськогосподарського 

призначення (табл. 6.1) дає можливість моделювати варіативні сценарії 

розвитку подій з урахуванням впливу низки еколого-економічних чинників 

на сформульовані альтернативні стратегічні пріоритети. Класично сценарій 

розуміють як аргументоване судження про майбутній стан об’єкта та про 

альтернативні шляхи його досягнення, що передбачає комплексну 

сукупність емпіричних даних, припущень і розрахунків і, загалом, 

уособлює обґрунтований висновок про напрями розвитку основних 

елементів прогнозованого явища чи процесу. Головною особливістю 

сценарію є те, що він базується на прогнозі і має елемент випадковості, який 

повинен розглядатися як закономірність прийняття управлінських рішень 

[262; 336]. 

Таблиця 6.1 

Динаміка площ земельних ділянок, з якими відбулися трансакції за 

формами ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в 

Україні, 2013–2016 рр. 

Форми 

ринкового 

обігу 

Роки 

2013 2014 2015 2016 

Площа, 

тис. га 
% 

Площа, 

тис. га 
% 

Площа, 

тис. га 
% 

Площа, 

тис. га 
% 

Оренда 140,0 83,55 2169,2 95,99 3531,1 87,44 8279,9 84,24 

Спадщина 25,8 15,37 85,8 3,80 473,9 11,73 1447,8 14,73 

Купівля/Продаж 0,2 0,11 3,1 0,14 14,2 0,35 35,4 0,36 

Міна/Дарування 0,4 0,23 0,3 0,01 6,9 0,17 24,4 0,25 

Емфітевзис 1,2 0,74 1,5 0,07 12,0 0,30 40,5 0,41 

Іпотека 0,0 0,00 0,0 0,00 0,3 0,01 0,7 0,01 

Всього 167,6 100,00 2259,9 100,00 4038,4 100,00 9828,7 100,00 

Джерело: сформовано за даними Міністерства юстиції України. 
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Зважаючи на ймовірні інституціональні трансформації земельних 

відносин, зокрема, щодо вільного обігу земель сільськогосподарського 

призначення, а також ринкової кон’юнктури нами було запропоновано три 

базові альтернативні сценарії розвитку ринку цих земель в Україні на 

перспективу: реалістичний (інерційний) – збереження сучасних тенденцій на 

ринку сільськогосподарських земель в умовах помірного розвитку та 

формування дієвого інституціонального середовища для запровадження 

цього ринку; оптимістичний – активний розвиток ринку на основі відміни 

мораторію та впровадження вільного обігу земель сільськогосподарського 

призначення з низкою інституціональних обмежень; песимістичний – 

відкриття ринку і зосередження значних площ земель у власності 

олігархічних груп  (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Прогнозні сценарії розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні 

Сфера 

трансформацій 

Сценарії 

розвитку 
Напрями розвитку 

1 2 3 

Запровадження 

вільного обігу 

сільсько-

господарських 

земель  

реалістичний 

(інерційний)  

Продовження дії мораторію на купівлю продаж 

сільськогосподарських земель на найближчу 

перспективу  

оптимістичний  

Прийняття Закону України «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення» і 

припинення дії мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель з моменту 

набрання законом чинності 

песимістичний 
Прийняття Закону України «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення» 

Інституціо-

нальні 

обмеження на 

ринку сільсько-

господарських 

земель 

реалістичний 

(інерційний)  

Заборона купівлі продажу або іншим способом 

відчуження земельних ділянок і зміна цільового 

призначення (використання) земель 

сільськогосподарського призначення 

оптимістичний  

Обмеження граничної площі 

сільськогосподарських угідь у власності однієї 

особи – не більше 200 га землі на перших етапах 

формування ринку, що своєю чергою надасть 

змогу запобігти монополістичним зловживанням 

на ринку сільськогосподарських земель 

песимістичний Обмеження відсутні 
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Продовження табл. 6.2 

1 2 3 

Розвиток 

інфраструктури 

ринку сільсько-

господарських 

земель  

реалістичний 

(інерційний)  

Поступовий розвиток окремих елементів 

інфраструктури ринку сільськогосподарських 

земель 

оптимістичний  

Формування дієвої інфраструктури щодо захисту 

конституційних прав власників земельних 

ділянок, підвищення інвестиційної привабливості 

сільськогосподарського землекористування та 

встановлення об’єктивної вартості земельних 

ділянок у процесі їх ринкового обігу. Активне 

створення фінансово-кредитних організацій, 

земельних банків, земельно-консалтингових 

підприємств, маркетингових та консалтингових 

організацій 

песимістичний 
Відсутність стимулів у розвитку інфраструктури 

сільськогосподарських земель 

Фінансове 

забезпечення 

сільсько-

господарського 

земле-

користування 

реалістичний 

(інерційний)  

Нерозвиненість іпотеки у сфері 

сільськогосподарського землекористування 

оптимістичний  

Активізація процесів капіталізації земельних 

ресурсів агросфери з метою підвищення їх 

вартості та трансформації у форму фінансових 

активів, розвиток іпотечного кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників 

песимістичний 

Нарощування земельно-ресурсного капіталу в 

фінансово-промислових групах з метою 

залучення активів до галузей промисловості 

Інформаційне 

забезпечення 

учасників ринку 

сільсько-

господарських 

земель 

реалістичний 

(інерційний)  

Поступове створення інформаційних баз даних 

щодо ринкового обігу сільськогосподарських 

земель відповідно до кількості запитів 

оптимістичний  

Організація системи інформаційного 

забезпечення, доступної для учасників ринку, що 

розкриває відомості про ціни, кількість та площі 

земельних ділянок, з якими відбулись трансакції. 

Розвиток цілісної маркетингової інформаційної 

системи з підбору комунікаційних інструментів 

ринкового обігу сільськогосподарських земель 

песимістичний 

Поява перепон щодо забезпечення 

безперешкодного доступу громадян до інформації 

про землі, з якими відбулись трансакції 
Джерело: сформовано автором за [95; 186; 262; 329; 425]. 

 

Реалізація реалістичного (інерційного) сценарію розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення передбачає організацію заходів із 

удосконалення механізмів економічних відносин та формування дієвого 
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інституціонального середовища у цій сфері. Для реалізації такого сценарію 

обов’язковою умовою зняття земельного мораторію має бути комплексне 

нормативно-правове урегулювання відносин у процесі вільного обігу 

сільськогосподарських земель та встановлення спеціальних обмежень, які 

діятимуть в інтересах суспільства. 

Ми вважаємо, що наразі відсутні підстави припускати формування 

суттєвих відмінностей вітчизняного ринку земель сільськогосподарського 

призначення від земельних ринків в інших державах у разі його початкових 

перетворень чи під час стабілізаційного етапу, так само як і після 

пристосування до відповідних особливих характеристик українського ринку 

земель, зокрема щодо демографічної ситуації та вікових показників більшості 

землевласників. Водночас у багатьох вчених та практиків є побоювання, що у 

разі припинення дії мораторію на землі, суміщення нагромадженої 

пропозиції та незначного попиту на ринку земель сільськогосподарського 

призначення спричинить потребу у досягненні ринкової рівноваги, якої на 

початкових етапах формування ринкових відносин не передбачається. Адже, 

з однієї сторони, пропозиція на ринку земель сільськогосподарського 

призначення накопичувалася доволі тривалий час (понад десятиріччя) 

впродовж дії мораторію, а тому багато землевласників не спроможні чи 

просто не прагнуть обробляти власні земельні ділянки. Тоді як з іншої 

сторони, чимало аграріїв не мають вільного доступу до інструментів 

кредитування, що тим самим істотно скорочує попит на перших етапах 

становлення ринкових земельних відносин, оскільки купуючи земельні 

ділянки сільгосптоваровиробники повинні мати змогу вільно користуватися 

іпотекою, натомість банківські установи не в змозі запропонувати їм потрібні 

фінансові інструменти. 

Згідно із оптимістичним сценарієм поступове, систематичне та 

координоване залучення до товарного обігу сільськогосподарських земель 

забезпечуватиме послідовну, кваліфіковану та вільну реалізацію права 

володіння землевласниками, інвестиційні надходження до 
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сільськогосподарської галузі, зростання рівня фінансового благополуччя 

землевласників, збільшення кількості прийнятних для застосування 

інструментів фінансового спрямування в аграрному секторі економіки 

країни. В результаті зростання капіталізації земельних активів утвориться 

економічна база введення в дію іпотечного інструментарію, що є одним із 

ключових елементів забезпечення ефективного агровиробництва та 

гарантування в сільськогосподарській галузі необхідних умов для нарощення 

малого та середнього підприємництва. Зазначене сприятиме гарантуванню 

продовольчої безпеки країни та економічній стабільності вітчизняного 

агарного сектора. 

Реалізація оптимістичного сценарію передбачає застосування 

механізму, що дає змогу визначити інституційні обмеження, форми взаємодії 

та способи узгодження інтересів економічних суб’єктів на ринку. До таких 

інституціональних умов функціонування ринку земель відносяться: введення 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, умови 

оренди, обмеження в площах купівлі сільськогосподарських земель, 

переведення землі з однієї категорії в іншу і визначення кадастрової вартості 

тощо. У разі створення відповідних інституціональних передумов для 

переведення земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у 

державному володінні, у власність ОТГ, зростають локальні потенційні 

перспективи, зокрема щодо додаткових бюджетних надходжень завдяки 

поліпшенню адміністрування оренди земель і земельного податку. Так само 

зростають можливості для більш раціонального землекористування через 

передачу земель у право користування сільськогосподарським 

товаровиробникам згідно результатів проведення відповідних конкурсних 

програм. 

Песимістичний сценарій розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення передбачає запровадження їх вільного 

обігу в умовах недосконалого інституціонального середовища та будь-яких 

обмежень. За таких умов великі агрохолдинги, які мають більше 
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можливостей, стануть активними учасниками трансакцій щодо купівлі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Зокрема, у зв’язку із 

браком у нашій країні відповідної інституції, яка б гарантувала 

консультаційне сприяння землевласникам в нормативно-правовому аспекті, а 

саме щодо права землеволодіння, землекористування і розпорядження 

землями сільськогосподарського призначення, малі землевласники 

перебувають у відкрито гіршій ситуації, аніж великі агрохолдинги. 

Загалом, за існуючої інфраструктури та нормативно-правового 

забезпечення, коли права власності не захищено, не працює належно 

правоохоронна система, процвітає рейдерство, не готові реєстри, 

функціонування вільного ринку землі призведе до формування 

олігополістичної власності на сільськогосподарські землі. 

Тому, на практиці ймовірність успішної реалізації будь-якого 

«чистого» сценарію, є доволі низькою, що зумовлено високим рівнем 

заполітизованості питання формування вітчизняного ринку земель 

сільськогосподарського призначення. За цих умов ефективне функціонування 

ринку сільськогосподарських земель обмежується заздалегідь визначеним 

переліком заходів та розміщується на осі координат залежно від обсягів 

фінансування, результативності інституціональних трансформацій тощо. 

Анкетування, здійснене на замовлення проекту USAID у 2015 р., 

вказує, що майже 8% землевласників бажають продати свої угіддя протягом 

перших кількох років після запровадження роботи земельного ринку, ще 3% 

– впродовж дещо тривалішого періоду [182]. Враховуючи площу земельних 

ділянок, що перебувають у володінні землевласників, пропозиція земель 

(зважаючи на окреслені наміри землевласників) може сягати близько 2–3 млн 

га у випадку, коли щодо неї не діятимуть певні обмеження. Достеменно 

встановити обсяг попиту на ринку земель сільськогосподарського 

призначення, коли покупці не мають на меті ведення сільськогосподарської 

діяльності, доволі важко. Альтернативним варіантом визначення попиту 

(згідно даних проведеного анкетування) може стати обсяг фінансових 
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заощаджень громадян. Зокрема, у разі передбачуваного вартісного зростання 

земельного активу, а також збільшення розміру оренди хоч на 10% від 

нинішньої вартості, земельні ділянки набудуть значної інвестиційної 

привабливості. У цьому зв’язку, резонно вважати, що деякою часткою 

фінансових заощаджень скористаються з метою реалізації певних спекуляцій 

на цьому ринку. 

У процесі оцінювання перспективних напрямів трансформації розвитку 

вартісних показників на земельному ринку, слід наголосити на стійкому 

тренді збільшення попиту, що водночас спричиняє зростання цінових 

орієнтирів через нееластичність пропозиції на цьому ринку. Враховуючи 

значення середнього показника орендної плати за землі 

сільськогосподарського призначення державної власності (для земельних 

ділянок трансакції за якими відбулись на земельних торгах) в 2793,2 грн/га та 

норму капіталізації в 3% можемо припустити, що середня ціна 

сільськогосподарських земель на початок 2018 року могла б становити 

93106,7 грн/га. Зважаючи на припущення, що найближчі 5 років попит буде 

збільшуватись в середньому приблизно на 10 % щороку нами розраховано 

прогнозні показники цінових параметрів ринку земель 

сільськогосподарського призначення (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Прогноз показників цінових параметрів ринку земель 

сільськогосподарського призначення, тис. грн/га 

Показник 
Рік 

2019 2020 2021 2022 2023 

Оренда 2,97 3,27 3,59 3,95 4,35 

Купівля-продаж 102,42 112,66 123,93 136,32 149,95 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Формування цивілізованих та ефективних повноцінних ринкових 

відносин у сфері землекористування Україні повинно реалізовуватися на базі 

еволюційного розвитку у ході створення та організації їх головних 
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складових, зокрема: формування належного нормативно-правового 

забезпечення; набуття земельними угіддями статусу об’єкта купівлі продажу; 

існування ймовірних продавців та фінансово забезпечених покупців; 

формування відповідного інфраструктурного забезпечення; застосування 

організаційно-інституційного інструментарію функціонування 

цивілізованого ринку земель; застосування інструментів державного впливу 

у сфері земельних відносин тощо [173]. 

З метою відвернення разючого зниження цін та переважання 

спекулятивного попиту над виробничим впродовж початкових стадій 

формування ринку земель сільськогосподарського призначення, слід 

врахувати наступні положення при ухваленні Закону України «Про обіг 

земель сільськогосподарського призначення»: зважаючи на тимчасові 

обмеження щодо акумулювання граничних обсягів сільськогосподарських 

угідь, має бути передбачено купівлю земель сільськогосподарського 

призначення юридичними особами України; для сільськогосподарських 

товаровиробників має бути вільний доступ до іпотечних кредитів, тоді як для 

кредиторів повинен забезпечуватися захист їх прав, (має бути передбачена 

процедура передачі права володіння земельною ділянкою банківській 

установі у разі непогашеної заборгованості за кредитним договором за умови 

подальшого неодмінного її продажу на електронних торгах впродовж 

визначеного проміжку часу); слід включити до Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно вартісні показники орендної плати та продажу землі 

з метою можливості підвищення банківськими установами коефіцієнта 

дисконтування для оцінки вартості заставного майна, а також забезпечити 

вільний доступ до такої інформації не лише банків, а й відповідних експертів 

для досягнення гарантування відображення значно об’єктивніших оцінок 

земельних угідь, які виступають предметом застави, на відміну від тих 

оціночних даних, якими користуються нині. 

Важливою складовою моделювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення є прогнозування трансакцій, що на 
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ньому відбуваються, зокрема з площами земельних ділянок (землі в 

ринковому обігу). Як вже йшлося, за останні декілька років спостерігається 

тенденція до збільшення цих показників, що свідчить про розвиток ринку. 

Однак слід зауважити, що більшість таких трансакцій (98–99%) стосуються 

оренди земель та спадщини. Прогноз розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення має бути розроблений за варіантами на 

основі визначених сценаріїв з різними темпами зростання трансакцій за 

формами ринкового обігу цих земель. 

На основі методу екстраполяції, а саме – експоненціального 

згладжування Хольта (Holt’s exponential smoothing) [395], здійснено прогноз 

деяких показників ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні, зокрема площ земельних ділянок, з якими відбулися трансакції, за 

формами ринкового обігу станом на 2020 р. залежно від сценаріїв розвитку 

цього ринку (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Прогноз показників розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення (площ земельних ділянок, з якими відбулися трансакції) на 

2020 р., тис. га 

Форма ринкового 

обігу 

Сценарій розвитку ринку земель 

Оптимістичний Песимістичний 
Реалістичний 

(інерційний) 

Оренда 8287,1 10015,1 13260,6 

Спадщина 1952,8 1952,8 1952,8 

Купівля/Продаж 3848,4 3011,2 54,5 

Міна/Дарування 158,7 11,7 30,4 

Емфітевзис 50,8 120,5 50,8 

Іпотека 1568,4 0,1 1,1 

Всього 15866,2 15111,4 15350,2 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Згідно зі сценарієм інерційного розвитку, який залежить від чинних 

тенденцій на ринку земель сільськогосподарського призначення, 
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відбуватиметься помірне зростання кількості трансакцій щодо земельних 

ділянок, що обумовлено підвищенням попиту на вітчизняну продукцію на 

зовнішніх ринках та укладанням форвардних контрактів на майбутні врожаї. 

Загалом, за сценарієм інерційного розвитку площі земельних ділянок, з 

якими відбудуться трансакції, зростуть у 2020 р. до 15350,2 тис. га. 

За оптимістичним сценарієм перевага надаватиметься збільшенню 

операцій у сфері купівлі/продажу земель сільськогосподарського 

призначення, а також іпотечному кредитуванню під заставу земель. З огляду 

на це, формування ринку земель набуде статусу базового осередку для 

чергового розвитку малого та середнього агропідприємництва за умови 

відповідного фінансового забезпечення та залучення інвестиційних 

надходжень, що у підсумку сприятиме зростанню продуктивності 

агровиробництва, оновленню матеріально-технічної бази, скороченню рівня 

безробіття та урбанізації, а також міграційних процесів у межах сільських 

населених пунктів. 

За песимістичного сценарію розвитку попит на купівлю земель 

знизиться, як і ціна на них, що буде впливати на форми обігу земель 

сільськогосподарського призначення: трансакції щодо земельних ділянок 

залишаться на доволі високому рівні тільки у сфері оренди земель та 

спадщини у разі збільшення угод емфітевзису і купівлі/продажу земель 

(винятково на короткостроковий період). 

Для об’єктивнішої оцінки та формування моделі ринку земель 

сільськогосподарського призначення нами відібрано чотири найбільш 

значущі форми ринкового обігу земель, а саме: оренда, спадщина, продаж та 

емфітевзис. З метою планування показників майбутнього розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення запропоновано модель 

множинної регресії. Адекватність цієї моделі обґрунтовано за оцінками 

критерію Фішера. Загальний вигляд моделі множинної регресії в класичному 

вираженні можна зобразити так [143]: 
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Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε,    (6.1) 

 

де Y – залежна (результативна) змінна; 

X = X (X1, X2, ..., Xm) – вектор незалежних пояснюючих (факторних) змінних; 

β – параметри рівняння множинної регресії, що підлягають визначенню; 

ε – випадкова похибка (відхилення); 

β0 – вільний член, що визначає значення Y, якщо всі пояснюючі змінні Xj 

дорівнюють 0. 

 

Для побудови моделі множинної регресії введемо такі умовні 

позначення змінних, а саме, залежну змінну площ земель в ринковому обігу 

позначимо через LAMT; незалежні змінні: LAL – площа земель, переданих в 

оренду; LAI – площа успадкованих земель; LAS – площа проданих земель; 

LAP –  площа земель, на які було зареєстроване право емфітевзису. З 

урахуванням введених нами змінних, модель множинної регресії залежності 

площ земель, з якими відбулися трансакції, від основних форм ринкового 

обігу матиме вигляд: 

 

LAMT = β0 + β1* LAL + β2* LAI + β3* LAS + β4* LAP + ε,  (6.2) 

 

Значення коефіцієнта (індексу) множинної кореляції R = 0,996 вказує 

на тісний зв’язок між залежною змінною та факторами моделі. Зокрема, 

коефіцієнт детермінації R
2 

має значення 0,992. Оцінка значущості рівняння 

множинної регресії здійснюється за допомогою F-критерію Фішера. Оскільки 

фактичне значення F>Fkp, рівняння множинної регресії визнається 

статистично значущим [135; 143]. 

За результатами проведених розрахунків за допомогою програмного 

продукту Math було отримано рівняння множинної регресії: 

 

LAMT = 0,1666 – 3,0199 * LAL + 2,3638 * LAI + 5,1098 * LAS + 0,000362 * LAP,     (6.3) 
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Наведемо економіко-математичну інтерпретацію параметрів моделі 

множинної регресії: збільшення площ земель, переданих в оренду (з 

розрахунку на 1 тис. га), призведе до зменшення загальної площі земельних 

ділянок, з якими відбулися трансакції, на 3,0199 тис. га; за зміни інших 

змінних, зокрема успадкування, продажу та емфітевзису земель, відбудеться 

збільшення загальної площі земельних ділянок у ринковому обігу. В умовах 

нашого дослідження 99,2% загальної варіабельності площ земель в 

ринковому обігу пояснюється зміною факторів, введених у модель. 

З урахуванням можливих трансформацій у сфері земельних відносин та 

рівня впливу низки еколого-економічних чинників сформовано базові 

сценарії розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні, які надають можливість прогнозувати основні показники цього 

сектора залежно від економічної кон’юнктури. Формування того чи іншого 

сценарію розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення 

залежить як від тенденцій розвитку світової економіки, так і від 

внутрішнього курсу державної економічної політики. Для планування площ 

земель в ринковому обігу розроблена модель забезпечить дослідження 

(визначення) їх показників на основі множинної регресії. Використання 

запропонованої моделі дасть змогу формувати достовірні перспективні 

показники розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, 

зокрема площ земельних ділянок, з якими відбулися трансакції, залежно від 

чинників впливу і сценаріїв його розвитку. 

 

6.3. Перспективи розвитку земельно-орендних відносин у 

сільському господарстві України 

 

В ході проведення земельної реформи в Україні проблемам орендних 

відносин в системі сільськогосподарського землекористування приділялась 

значна увага у вітчизняних публікаціях. Різні аспекти оренди земель 

сільськогосподарського призначення були досліджені в працях таких вчених-
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економістів: О.І. Гуторова, А.О. Гуторова, А.Є. Данкевича, В.Я. Месель-

Веселяка, П.Т. Саблука, А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня, В.М. Трегобчука, 

А.М. Третяка, М.М. Федорова, О.В. Ходаківської та інших. Роботи 

перерахованих, а також ряду інших авторів послужили теоретико-

методологічною базою дослідження і дозволили виявити низку еколого-

економічних особливостей, пов’язаних із розкриттям науково-прикладних 

засад орендного землекористування, зокрема визначення основних чинників 

впливу на даний сегмент земельного ринку (розмір орендної плати, форми її 

виплати, термін оренди, якість земель, екологічні імперативи її 

використання, інфраструктура тощо). 

Основою оренди земель є договір, в якому вказується, що орендодавець 

передає за плату у володіння і користування земельною ділянкою, 

необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів 

діяльності. Згідно Закону України «Про оренду земель» право оренди 

земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

Формування і розвиток орендних відносин щодо передачі земельних 

угідь в оренду, які перебувають у державному та комунальному володінні, а 

також потреба у її регулюванні, потребують забезпечення регулярного 

обліку, аналітичної бази та здійснення прогнозу щодо ціноутворення, 

визначення площ та кількості орендних договорів у розрізі категорій земель. 

Зазначене водночас вимагатиме реалізації визначених задач, у т.ч. й 

законодавчого характеру, що забезпечують взаємозв’язок даних 

інформаційних баз, а також орендарів і орендодавців, та територіальних 

громад. Укладення орендних угод є найпростішим і дієвим способом 

землекористування не лише для аграріїв із незначним стартовим капіталом, а 

й для тих, хто хоче розширити своє господарство без додаткового придбання 

земельних угідь. Так само орендні відносини потрібні аграріям, що 

зупиняють виробничий процес через хворобу чи вікові особливості тощо, 

адже залишаючись й надалі землевласниками, вони одержують прибутки у 

вигляді оренди. 



353 

Істотної ваги набувають строки укладених орендних угод, можливість 

їх пролонгації та ймовірної передачі орендованих земель у володіння 

орендатора. Адже в аграрному виробництві, у зв’язку із визначальними 

особливостями та розмаїтістю спеціалізації, і 5 років буде замало для 

суттєвих трансформаційних перетворень. Тож, задля забезпечення 

орендатору раціонального використання земель, гарантовано мінімальний 

строк дії орендної угоди має складати щонайменше 10 років. 

Формування ефективної системи орендних відносин в 

сільськогосподарському землекористуванні зумовлено в першу чергу 

поточним станом учасників цього сегменту земельного ринку та 

різноманітністю чинників впливу на них. Тому, дуже важливим теоретико-

прикладним аспектом є обґрунтування перспектив розвитку земельно-

орендних відносин у сільському господарстві України на основі визначення 

взаємозв’язку цієї сфери з основними чинниками впливу. 

Аналіз передумов розвитку земельно-орендних відносин у сільському 

господарстві України дозволяє зробити висновок про те, що даний сегмент 

ринку земель у найближчу перспективу буде залишатися основною формою 

ринкового обігу земель. Проте, подальший розвиток земельно-орендних 

відносин у сільському господарстві зумовлений низкою чинників, що 

впливають на них. На підставі дослідження таких чинників та з урахуванням 

методики Т. Гордона та О. Хелмера [394] було сформовано два 

дескриптивних сценарії земельно-орендних відносин у сільському 

господарстві України на найближчу перспективу (до 2020 року). 

Для визначення ключових чинників впливу на розвиток орендних 

відносин у сільськогосподарському землекористуванні України був 

застосований метод аналізу перехресного впливу. Матриця перехресного 

аналізу чинників – це графічний інструмент, розроблений Теодором 

Гордоном та Олафом Хелмером [394] в 1966 році для встановлення зв’язків 

між різними явищами (процесами) над передбачуваними причинно-

наслідковими зв’язками. Мета полягає в тому, щоб визначити, які впливи 
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необхідно змінити для досягнення певного результату. Вихідними даними 

для використання методу аналізу перехресного впливу чинників є висновки 

експертів, що займаються розв’язанням конкретних проблем прогнозування. 

Процес прогнозування розпочинається з аналізу сформованого поля. За 

ним слідує процес управління сценарієм, який передбачає визначення 

зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на розвиток орендних відносин в 

сфері землекористування. Для цього важливим етапом є формування 

основних сценарних сфер впливу на розвиток вітчизняних орендних відносин 

в сфері сільськогосподарського землекористування за якими 

конкретизуються основні чинники впливу методом експертного опитування. 

В результаті виявлено десять чинників, які можуть вплинути на розвиток 

вітчизняних земельно-орендних відносин у сільському господарстві 

(табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Чинники впливу основних сценарних сфер на розвиток земельно-

орендних відносин у сільському господарстві України 

№ чинника Чинник впливу 

1 Інфраструктурне забезпечення ринку земель 

2 Розмір орендної плати за землю 

3 Інвестиції в сільське господарство 

4 Фіскальна політика держави в аграрному секторі 

5 Фінансово-кредитна політика держави 

6 Включення вартості землі в економічний оборот 

7 Екологічна політика держави в аграрному секторі 

8 Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників 

9 Державне регулювання ринку земель 

10 Рівень тінізації на ринку сільськогосподарських земель 

11 Розвиток аукціонів на оренду земель 

12 Методики нарахування орендної плати за землю 
Джерело: авторська розробка. 

 

В результаті визначення чинників впливу (на основі експертних 

висновків) сформовано та проаналізовано матрицю прямої дії чинників 

впливу (табл. 6.6). Значеннями «1» та «2» в цій матриці позначено силу 

впливу, де: «1» – слабкий вплив; а «2» – сильний вплив. Загальний показник 
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активу чинників означає вплив певного чинника на інші та визначається як 

сума значень у визначених рядках. Загальний показник пасиву показує, якого 

впливу зазнає чинник з боку інших чинників, а його значення визначається 

як сума значень у стовпчиках. Якщо поділити суму активу на суму пасиву, то 

можна отримати так званий індекс імпульсу, який визначає вплив 

конкретного чинника. Якщо суму активу та суму пасиву чинника помножити, 

отримаємо індекс динаміки, який показує ступінь включення чинника в 

загальну систему [139; 407]. Як наслідок, в процесі аналізу представленої 

матриці прямої дії чинників впливу відокремлено ключові з них, тобто ті 

чинники, які характеризуються високим індексом динаміки, високим 

індексом імпульсу та значною сумою активу. 

Таблиця 6.6 

Мультиплікативна факторна модель взаємодії чинників впливу на 

розвиток земельно-орендних відносин у сільському господарстві 

України 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
С
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к
т
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е
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и
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и
 

1 – 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 16 1,1 224 

2 1 – 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 16 0,8 304 

3 1 2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,9 168 

4 1 2 1 – 1 1 1 2 1 1 1 2 14 1,0 196 

5 1 2 2 1 – 2 1 2 1 1 1 1 15 1,2 195 

6 2 2 2 2 2 – 1 1 2 2 1 2 19 1,4 266 

7 1 2 1 2 1 1 – 1 2 1 1 1 14 1,4 140 

8 1 1 2 1 2 1 1 – 1 1 1 1 13 0,9 182 

9 2 2 1 1 1 2 1 1 – 2 2 2 17 1,3 221 

10 1 2 1 1 1 2 1 1 1 – 2 1 14 1,0 196 

11 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 – 1 17 1,4 204 

12 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – 13 1,0 169 

С
у

м
а
 

п
а

си
в

у
 

14 19 14 14 13 14 10 14 13 14 12 13 164 х х 

Джерело: авторські розрахунки за даними експертів. 
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Всього п’ять основних чинників впливу на розвиток орендних відносин 

в сільському господарстві увійшли до складу ключових. Сюди увійшли 

чинники, загальною характеристикою яких є їх здатність з одного боку 

істотно впливати на всю систему, а з іншого – самим піддаватися впливу з 

боку системи (табл. 6.7). Це збільшує їх важливість в якості важелів впливу у 

випадках необхідності приведення системи в рух при виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

Таблиця 6.7 

Ключові чинники впливу на розвиток земельно-орендних відносин 

у сільському господарстві з високим індексом динаміки 

№ Чинник 
Індекс 

динаміки 

2 Розмір орендної плати за землю 304 

6 Включення вартості землі в економічний оборот 266 

1 Інфраструктурне забезпечення ринку земель 224 

9 Державне регулювання ринку земель 221 

11 Розвиток аукціонів на оренду земель 204 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Наступним етапом є розгляд можливих варіантів розвитку орендних 

відносин в системі сільськогосподарського землекористування за 

оптимістичним (А) і песимістичним (В) прогнозами (табл. 6.8). Основу 

економічних відносин між орендарем та орендодавцем складають орендні 

платежі, які відображають відносини володіння, користування і 

розпорядження правом земельної власності. Тому економічно обґрунтований 

розмір орендних ставок є основною ланкою орендних угод. Саме в них 

укладені єдність і суперечності між землевласником і орендарем. Порушення 

балансу інтересів в розмірах орендної плати зачіпає або інтереси орендаря, 

або інтереси власника. 

Згідно з оптимістичним сценарієм, розмір орендної плати за землю 

буде регулюватися виходячи з граничних розмірів орендної плати за земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення у розмірі 3–12% від 
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нормативної грошової оцінки. В іншому випадку при ринкових механізмах 

регулювання розмірів орендної плати можливі зловживання зі сторони 

орендарів, що в сучасних умовах є загрозливим для сталого розвитку 

сільських територій. 

Таблиця 6.8 

Проекції ключових чинників на розвиток земельно-орендних відносин у 

сільському господарстві України 

Позначення 

проекції 
Короткий опис проекції 

1 2 

2А 
Розмір орендної плати регулюється граничними нормами 

Податкового кодексу України  

2В 
Розмір орендної плати не регулюється граничними нормами 

Податкового кодексу України 

6А 

Включення вартості землі в економічний оборот у зв’язку з 

відміною мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення 

6В Земля залишиться поза формальним економічним оборотом 

1А 
Розвиток інфраструктурного забезпечення ринку 

сільськогосподарських земель  

2В 
Інфраструктурне забезпечення ринку земель залишиться на 

незадовільному рівні 

9А Удосконалення державного регулювання ринку земель 

9В Державне регулювання залишиться на сучасному рівні 

11А 
Розвиток аукціонів на оренду сільськогосподарських земель всіх 

форм власності 

11В 
Повільне запровадження аукціонів на оренду 

сільськогосподарських земель 

Джерело: авторська розробка з урахуванням методики Т. Гордона та О. Хелмера 

[394] та показників, заснованих на даних ННЦ «Інституту аграрної економіки» [262]. 

 

Ще одним чинником, який позитивно позначиться на розвитку 

земельно-орендних відносин у сільському господарстві України, стане 

відміна мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 

Функціонування та розвиток повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення надасть можливість за конкурентною 
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ринковою ціною купити чи продати землі. У зв’язку із збалансуванням 

пропиту і пропозиції це позитивно вплине на тих осіб, що продовжуватимуть 

і надалі здавати власні землі сільськогосподарського призначення на умовах 

оренди. Своєю чергою, це дозволить повноцінно включити землю до 

економічного обороту. Це сприятливо позначиться на можливості внесення 

до статутного фонду права оренди земель сільськогосподарського 

призначення та розвитку земельно-іпотечного кредитування під заставу прав 

оренди земельної ділянки. Дієвий ринок земель сільськогосподарського 

призначення буде спонукати державні органи влади до розробки 

нормативно-правових актів у сфері ринку орендних відносин в 

землекористуванні та розвитку його інфраструктурного забезпечення. 

При песимістичному сценарії продовження мораторію на землю 

збережеться. В наслідок чого цивільно-правові земельні угоди будуть 

непрозорими та відбуватимуться неконтрольовано, що призведе до 

економічних втрат зі сторони учасників оренди, держави та місцевого 

самоврядування. Інфраструктура ринку сільськогосподарських земель 

залишиться нерозвинена. 

Ринок земель має бути одним із найбільш регульованих державою 

ринків і особлива увага повинна приділятися землям сільськогосподарського 

призначення. У цьому зв’язку, поряд з ринковими регуляторами (попитом, 

пропозицією і ціною) вирішальний вплив мають інститути та організації, 

покликані обслуговувати й регулювати цей ринок. Окрім, цього належне 

державне регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення є 

альтернативою мораторію. 

Вітчизняний досвід довів, що проведення аукціонів з продажу земель 

сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, 

дає змогу значно зменшити корупційну складову та збільшити надходження 

до Державного та місцевих бюджетів. Завдяки проведенню аукціонів з 

продажу прав оренди земель маємо здорову, добросовісну конкуренцію, 

значні додаткові надходження до орендаря. Аукціонний механізм щодо 
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земель сільськогосподарського призначення в Україні лише починає діяти, а 

тому є досить багато не вирішених проблем. Тому, на нашу думку, слід 

створити єдину систему аукціонного продажу земель всіх форм власності, що 

дасть можливість забезпечити прозору конкуренцію і підвищити 

ефективність земельно-орендних відносин в країні. В таких умовах особлива 

увага повинна приділятися інформаційному забезпеченню системи орендних 

відносин в сільськогосподарському землекористуванні. Під інформаційним 

забезпеченням земельно-орендних відносин розуміється сукупність 

інформаційних даних, методів та засобів їх збору, накопичення, зберігання, 

обміну, а також організація діяльності, що забезпечує процеси обробки даних 

для обліку, аналізу, прогнозування та регулювання ринкових операцій 

пов’язаних з орендою земель [22]. Виходячи з цього можна виділити 

операційну (збір, накопичення, зберігання, обмін інформацією щодо 

трансакцій щодо оренди земельних ділянок) і функціональну (облік, аналіз, 

прогнозування і регулювання) підсистеми інформаційного забезпечення 

земельно-орендних відносин. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що в разі розвитку 

песимістичного сценарію на території України, сільськогосподарську галузь 

очікує значне сповільнення розвитку земельно-орендних відносин. Це в свою 

чергу, призведе до зменшення площі земель, які перебувають в оренді. При 

чому, сформовані прогнози доречні і тоді, коли мова йде про довготривалу 

перспективу. 

Розвиток оптимістичного чи песимістичного сценарію в сфері 

земельно-орендних відносин безпосередньо залежить не лише від внутрішніх 

особливостей аграрної політики, а й від глобальних економічних тенденцій. 

За результатами аналізу ключових чинників встановлено, що першочерговим 

завданням в сільськогосподарській сфері є створення сприятливих умов для 

становлення повноцінного ринку земель. Окрім цього також необхідно 

враховувати стан економіки в цілому, оскільки це впливає не лише на 

діяльність суб’єктів господарювання, а й на показник платоспроможності 
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населення. 

Чинне законодавче забезпечення у площині орендних відносин не в 

повному обсязі тотожне із задачами затребуваності державних і комунальних 

земель з ціллю здачі їх в оренду. Варто на локальних рівнях трансформувати 

організаційні форми орендних відносин з метою очевидного простеження їх 

прозорості. Окрім того, це набуває істотної через щорічне зростання 

значення регіонів у соціально-економічному зростанні країни. У цьому 

зв’язку зауважимо, що раціональне землекористування є безпосереднім 

обов'язком усіх регіональних і місцевих органів влади. Таким чином, орендні 

правовідносини державних і комунальних земель, будучи складовою системи 

земельних правовідносин дійсно опиняються під регулюючим впливом 

держави. Інституційно-організаційні та адміністративно-економічні 

інструменти повинні скеровувати орендні відносини у напрямі їх 

відповідності цілям держави. Відсутність контролю в управлінській сфері 

щодо раціонального землекористування зумовлює зменшення граничної 

суспільної корисності, призводячи тим самим до вилучення земель 

сільськогосподарського призначення із господарського обігу. Виняткової 

ролі набувають земельні ресурси в аграрній сфері, коли виступаючи 

результативною її основою, спонукає до альтернативних шляхів (на відміну 

від інших економічних галузей) розв'язання задач екологічно збалансованого, 

соціально-відповідального та економічного ефективного 

сільськогосподарського землекористування. 

Ще раз зазначимо, що права оренди державних і комунальних земель 

сільськогосподарського призначення мають продаватись тільки на відкритих 

торгах. У разі перемоги на таких торгах, переможець має право підписати 

орендну угоду. 

Обов'язки орендодавця (держави, суб’єкта місцевого самоврядування) 

полягають в наступному: 

 не заважати роботі орендатора, не шкодити самостійному 

землекористуванню на орендованих територіях; 
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 вчасно та повною мірою компенсувати затрати орендатора, 

понесені при освоєнні, підвищенні якісного стану угідь та їх родючості; 

 після підписання орендної угоди передати орендатору відповідну 

земельну площу у вигляді та впродовж строків, передбачених цією угодою; 

 підготувати та передати орендатору весь перелік відповідної 

документації із землеустрою; 

 гарантувати орендатору належний, передбачений законодавчими 

нормами захист відповідних прав; 

 дозволити орендатору пролонгувати термін дії орендної угоди у 

разі, коли з його сторони не було істотних порушень щодо положень даної 

угоди. 

Окрім цього, в сучасних умовах органи державної влади мають 

вдосконалити систему контролю за ефективністю використання орендованих 

земель сільськогосподарського призначення державної власності та їх 

якісними показниками. Тому для розробки інструментів та заходів 

стимулювання орендарів державних земель до раціонального 

землекористування і підвищення рівня їх відповідальності за дотримання 

екологічних нормативів щодо якісних характеристик земель. Виходячи з 

нормативних вимог землі сільськогосподарського призначення, права оренди 

на які продаються через аукціони, повинні бути визначені в натурі, 

використовуватись відповідно до затвердженого плану і мають передбачати 

обов’язковий державний кадастровий облік. 

Важливу роль в системі земельно-орендних відносин відіграє розмір 

орендної плати. При цьому визначення рівня орендних ставок має 

забезпечувати ефективність землекористування, підвищення ґрунтової 

родючості та інших якісних показників земель, а також дохід орендарю та 

орендодавцю. Першим етапом реалізації орендного землекористування є 

вдосконалення методики розрахунку ставок орендної плати, другим – перехід 

до уніфікованої системи оренди на землю з урахуванням коригуючих 

коефіцієнтів, що враховують численні характеристики земельних ділянок 
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[22]. 

Таким чином, визначення взаємозв’язку сфери земельно-орендних 

відносин у сільському господарстві України з основними чинниками впливу 

на них дає можливість розрахувати ймовірні тенденції розвитку основних 

параметрів цього сегменту ринку землі. Аналіз сучасного стану та 

особливостей орендних відносин в вітчизняному сільськогосподарському 

землекористуванні дав можливість сформувати середньострокові сценарії 

розвитку цієї форми ринкового обігу земель, що в результаті дозволить 

прогнозувати розвиток земельно-орендних відносин залежно від економічної 

кон’юнктури ринку земель. Першочерговими чинниками розвитку земельно-

орендних відносин в сільському господарстві є відміна мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення та включення вартості землі в 

економічний оборот. Загалом удосконалення орендних земельних відносин 

потребує формування комплексної системи їх регулювання, з чітким 

дотриманням її в умовах сільськогосподарського виробництва та прийняття 

довгострокової урядової програми розвитку оренди в аграрному секторі 

економіки. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Запропоновано стратегічну модель функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення, що складається з чотирьох складових: 

об’єктів земельного ринку, елементів ринку, інституціональної основи 

формування земельного ринку та функцій ринку, взаємодія яких забезпечує 

раціональне використання земельних угідь. Найважливішим елементом 

пропонованої моделі функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення є запровадження аукціонів на продаж земель 

сільськогосподарського призначення чи прав користування ними. При цьому 

для державних земель продаж прав на володіння (користування) земельною 

ділянкою сільськогосподарського призначення є обов’язковим. 
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2. На основі різних підходів до дослідження чинників впливу на ринок 

земель сільськогосподарського призначення визначені основні стратегічні 

імперативи його розвитку. Першочерговий імператив обумовлює 

інституціоналізацію ринку сільськогосподарських земель на основі 

вдосконалення нормативно-правової бази та формування інститутів, що 

сприяють інфраструктурному забезпеченню ринку. Наступний імператив 

передбачає активізацію ринкового механізму функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення на основі стимулювання суб’єктів 

ринку до раціонального землекористування в умовах конкуренції. Важливим 

імперативом спрямованим на розвиток ринку сільськогосподарських земель є 

розвиток орендного землекористування з використанням елементів 

конкурсного відбору потенційних орендарів, пропонуючи такі критерії 

відбору, що визначають еколого-економічну ефективність господарювання 

суб’єктів. 

3. Враховуючи ймовірні економічні зміни та можливі варіанти 

трансформації земельних відносини, обґрунтовано три основні прогнозні 

сценарії розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні на перспективу: реалістичний (інерційний), оптимістичний і 

песимістичний. Для кожного із цих сценаріїв обґрунтовано основні очікувані 

тенденції у розрізі сфер трансформації ринку земель сільськогосподарського 

призначення, зокрема стосовно запровадження вільного обігу земель, 

інфраструктурного, фінансового та інформаційного забезпечення тощо. 

4. На основі методу експоненціального згладжування Хольта 

здійснено прогноз площ земельних ділянок, з якими відбулися транзакції за 

елементами ринкового обігу станом на 2020 рік залежно від сценаріїв 

розвитку цього ринку. Запропоновано прогнозну модель показників площ 

земельних ділянок, з якими відбулися транзакції, що передбачає їх 

моделювання на основі множинної регресії. Використання запропонованої 

моделі дасть змогу формувати достовірні перспективні показники розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема площ земельних 
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ділянок, з якими відбулися транзакції, залежно від чинників впливу і 

сценаріїв його розвитку. 

5. Для об’єктивнішої оцінки та формування моделі ринку земель 

сільськогосподарського призначення нами відібрано чотири найбільш 

значущі форми ринкового обігу земель, а саме: оренда, спадщина, продаж та 

емфітевзис. З метою планування показників майбутнього розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення запропоновано модель 

множинної регресії. Адекватність цієї моделі обґрунтовано за оцінками 

критерію Фішера. Економіко-математична інтерпретація параметрів моделі 

множинної регресії дає змогу зробити наступні висновки: збільшення площ 

земель, переданих в оренду, на 1 тис. га призведе до зменшення загальної 

площі земельних ділянок, з якими відбулися трансакції, на 3,0199 тис. га; за 

зміни інших змінних, зокрема успадкування, продажу та емфітевзису земель, 

відбудеться збільшення загальної площі земельних ділянок у ринковому 

обігу. Значення коефіцієнта (індексу) множинної кореляції R = 0,996 вказує 

на тісний зв’язок між залежною змінною та факторами моделі. Зокрема, 

коефіцієнт детермінації R
2
 має значення 0,992. 

6. Запропоновано підхід до обґрунтування перспектив розвитку 

земельно-орендних відносин у сільському господарстві України на основі 

визначення взаємозв’язку цієї сфери з основними чинниками впливу. Для 

визначення ключових серед цих чинників був застосований метод аналізу 

перехресного впливу, який передбачає побудову мультиплікативної 

факторної моделі. В результаті виявлено п’ять ключових чинників, які 

можуть вплинути на розвиток вітчизняних земельно-орендних відносин у 

сільському господарстві: розмір орендної плати за землю, включення 

вартості землі в економічний оборот, інфраструктурне забезпечення ринку 

земель, державне регулювання ринку земель, розвиток аукціонів на оренду 

земель. Такий підхід дає змогу розрахувати ймовірні тенденції розвитку 

основних параметрів земельно-орендних відносин у сільському господарстві 

залежно від зміни чинників впливу. 
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7. На підставі дослідження рівня впливу вказаних чинників було 

сформовано два дескриптивних сценарії земельно-орендних відносин у 

сільському господарстві України на найближчу перспективу (до 2020 року). 

Загалом удосконалення орендних земельних відносин потребує формування 

комплексної системи їх регулювання, з чітким дотриманням її в умовах 

сільськогосподарського виробництва та прийняття довгострокової урядової 

програми розвитку оренди в аграрному секторі економіки. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [278; 283; 290; 295; 298; 300; 423. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено результати теоретичного узагальнення і 

запропоновано нове розв’язання наукової проблеми, що полягає в 

розробленні теоретико-методологічних засад і методичних положень, 

поглибленні понятійно-категоріального апарату та обґрунтуванні напрямів 

еколого-економічного забезпечення розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Узагальнення отриманих результатів 

дає змогу сформулювати низку висновків і внести пропозиції, що мають 

теоретичне і практичне значення. 

1. З огляду на сутність ринку земель сільськогосподарського 

призначення на основі його формулювань з правового, економічного, 

екологічного та соціального поглядів запропоновано під таким ринком 

розуміти систему взаємовідносин і механізмів, що передбачають реалізацію 

землевласниками й землекористувачами економічних інтересів шляхом 

перерозподілу земель сільськогосподарського призначення в процесі 

ринкового обігу прав власності (користування) на земельні ділянки, 

внаслідок якого відбувається зміна їхнього власника (користувача). 

2. Визначено, що процес впровадження повноцінного ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення повинен передбачати кілька 

етапів. Першим із них є запровадження обмеженого ринку 

сільськогосподарських земель, зокрема купівлі земель винятково 

громадянами України, територіальними громадами та державою. Наступний 

етап передбачає повноцінне функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення та їх вільного обігу, повне відкриття 

ринку для всіх суб’єктів земельних відносин, зокрема й іноземних. 

Поетапний підхід до запровадження ринкового обігу землі дає змогу 
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невідкладно задовольнити нагальні потреби, а головне – якісно підготувати 

решту базових умов для запуску повноцінного ринку. 

3. Доведена доцільність дослідження ринку земель 

сільськогосподарського призначення з використанням методології 

інституціональної економіки. Виходячи з цього, обґрунтовано теоретико-

методологічні основи еколого-економічного забезпечення розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення як механізму збалансування 

інтересів усіх учасників ринку щодо ціноутворення, визначених договірних 

умов та способів відчуження земельних ділянок з урахуванням існуючих 

інституційних обмежень соціального, економічного та екологічного 

характеру. 

4. Запропоновано інституціональний підхід до еколого-економічного 

забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення, що передбачає запровадження трьох основних елементів: 

інституціонального середовища цього ринку, форми трансакцій та 

інфраструктури ринку. Об’єднавши ідею ринку як організації з іншими 

чинниками вибору трансакцій на ринку земель сільськогосподарського 

призначення, можливо сформувати інституціональну модель вибору форм 

відносин у цій сфері. Доведена необхідність формування інституціональної 

структури ринку сільськогосподарських земель, адже недосконалість 

нормативно-правового забезпечення регулювання ринку та наявність 

напівтіньових схем можуть призвести до негативних еколого-економічних 

наслідків. Провідну роль у цьому питанні відіграє гнучке та ефективне 

інфраструктурне забезпечення, побудоване з урахування специфіки товару 

(земельної ділянки), особливо на етапі становлення ринку. 

5. У процесі дослідження виявлено, що трансформація відносин 

власності на землю за відсутності еколого-економічного обґрунтування 

перерозподілу земельно-територіальних ресурсів призвела до значних змін 

складу і структури сільськогосподарських угідь, а також екологічної 

незбалансованості земельного фонду. Своєю чергою, це спричинило низку 
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еколого-економічних проблем у вітчизняній системі землекористування, 

серед яких: надмірний рівень парцеляції земель, порушення сівозмін, 

впровадження монокультури і, як наслідок, погіршення якості ґрунтів, 

зниження їх родючості, підвищення рівня ерозії та деградації земель. 

Доведено, що існуючий механізм ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення реалізується в умовах обмеженого 

режиму дії закону попиту і пропозиції, що зумовлює необхідність реалізації 

системи імперативів розвитку та регулювання земельного ринку.  

6. Доведено, що для залучення довгострокових інвестиційних ресурсів 

і нарощування виробничого потенціалу в аграрній галузі країни необхідним є 

формування та забезпечення ефективного функціонування еколого-

економічного  механізму обігу земель сільськогосподарського призначення, 

що передбачає впорядкування сукупності елементів та взаємопов’язаних 

підсистем, а саме: забезпечувальної, функціонально-інструментальної, 

результативно-цільової та регулюючої. Застосування такого підходу дає 

змогу визначити обмеження, форми взаємодії та способи узгодження 

еколого-економічних інтересів суб’єктів ринку земель з урахуванням 

економічних та інституціональних трансформацій. 

7. З’ясовано, що для ефективної ринкової капіталізації земель 

сільськогосподарського призначення як механізму інвестиційного 

забезпечення аграрного сектору економіки необхідне вдосконалення 

фінансово-економічного інструментарію цього процесу, щоб надати 

земельним ресурсам агросфери форму фінансових активів. Це, своєю чергою, 

потребує реалізації запропонованих заходів з розвитку фінансово-

економічного інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському 

господарстві, які забезпечать імплементацію таких ресурсів у фінансовий 

простір за допомогою концентрації (корпоратизації), фінансизації та 

сек’юритизації. 

8. Науково обґрунтовано, що повноцінне залучення до ринкового 

обігу земель сільськогосподарського призначення на засадах іпотеки як 
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фінансових активів дасть змогу отримати низку економічних ефектів. З 

урахуванням визначених ефектів запропоновано модель функціонування 

системи земельно-іпотечного кредитування сільського господарства, що 

сприяє розширенню доступу всіх сільськогосподарських товаровиробників 

до кредитних ресурсів на основі регулювання ринкового обігу земельних 

активів через механізм іпотеки, особливістю якої є створення державного 

земельно-іпотечного агентства як спеціалізованого інституту з 

рефінансування кредитів. 

9. Доведено, що розвиток системи земельних правовідносин має 

реалізовуватися на основі багаторівневої моделі державного регулювання 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, що, на відміну 

від існуючої, передбачає розвиток вторинного ринку, земельних аукціонів та 

іпотеки, залучення невитребуваних земель до ринкового обігу. Ця модель 

передбачає систематизацію функцій, упорядкування повноважень і 

розмежування функціональних обов’язків суб’єктів регулювання на різних 

ієрархічних рівнях: держава, регіон, територіальна громада. Для 

практичного запровадження вказаної моделі необхідною умовою є 

реалізація напрямів організаційно-економічного регулювання ринку 

сільськогосподарських земель, що передбачають удосконалення механізму 

впорядкування (адміністрування, стимулювання та контролю) ринкового 

обігу прав власності (користування) на земельні ділянки з метою 

ефективного перерозподілу та консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. 

10. Розвинено інструментарій запобігання та протидії рейдерству на 

ринку земель сільськогосподарського призначення, а також запропоновані 

шляхи його вдосконалення, що дасть змогу залучати до обігу та реалізувати 

ефективний перерозподіл земельних угідь з урахуванням інтересів 

раціональних землекористувачів, а також формуватиме всі можливі 

передумови для збереження існуючого земельного потенціалу нашої країни. 

В основу ефективного функціонування цього інструментарію має бути 
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покладено обов’язкове запровадження превентивних інструментів і заходів 

протидії рейдерству, що допоможе підвищити ефективність перерозподілу 

земельних угідь та рівень економічної безпеки землекористувачів в аграрній 

сфері. 

11. Обґрунтовано доцільність запровадження стратегічної моделі та 

еколого-економічних імперативів розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення. На основі різних підходів дослідження 

чинників впливу на ринок земель сільськогосподарського призначення 

визначені основні стратегічні імперативи його розвитку: інституціоналізація 

ринку сільськогосподарських земель на основі вдосконалення нормативно-

правової бази та формування інститутів, що сприяють інфраструктурному 

забезпеченню ринку; активізація ринкового механізму функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення на основі стимулювання 

суб’єктів ринку до раціонального землекористування в умовах конкуренції; 

удосконалення умов процедури оренди з використанням елементів 

конкурсного відбору потенційних орендарів за критеріями, що визначають 

ефективність господарювання суб’єктів. 

12. Враховуючи ймовірні економічні зміни та можливі варіанти 

трансформації земельних відносин, обґрунтовано три основні сценарії 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні на 

перспективу: реалістичний (інерційний), оптимістичний і песимістичний. 

Для кожного з цих сценаріїв обґрунтовано основні очікувані тенденції в 

розрізі сфер трансформації ринку земель сільськогосподарського 

призначення, зокрема стосовно запровадження вільного обігу земель, 

інфраструктурного, фінансового та інформаційного забезпечення. На основі 

методу експоненціального згладжування Хольта здійснено прогноз площ 

земельних ділянок, з якими відбудуться трансакції за елементами ринкового 

обігу станом на 2020 рік залежно від сценаріїв розвитку цього ринку. 

Запропоновано прогнозну модель показників площ земельних ділянок в 
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ринковому обігу, що передбачає їх моделювання на основі множинної 

регресії. Використання запропонованої моделі дасть змогу формувати 

достовірні прогнози розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення. 
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ДОДАТОК А 

Динаміка змін земельного фонду України за видами угідь, 1990–2016 рр.  

Види угідь 1990 р. 
% до загальної 

площі 
2012 р. 

% до загальної 

площі 
2016 р. 

% до загальної 

площі 
2016 р.  до 

1990 р. 

Сільськогосподарські землі 43634,5 72,30 42776,9 70,88 42724,4 70,79 -910,1 

у т.ч.: сільськогосподарські угіддя 42030,3 69,64 41557,6 68,86 41504,9 68,8 -525,4 

з них:  рілля 33570,8 55,62 32498,5 53,85 32543,4 53,9 -1027,4 

перелоги 5 0,01 277,2 0,46 230,6 0,4 225,6 

багаторічні насадження 1058 1,75 895,9 1,48 897,1 1,5 -160,9 

сіножаті  1975,3 3,27 2411,5 4,00 2402,9 4 427,6 

пасовища 5421,2 8,98 5459,6 9,05 5430,9 9 9,7 

Інші с.-г. землі 1604,2 2,66 1215,8 2,01 1219,5 2 -384,7 

Ліси та інші лісовкриті площі 10221,5 16,94 10611,3 17,58 10633,1 17,6 411,6 

у т.ч.: 

вкриті лісовою рослинністю х х 9683,3 16,0 9698,9 16,1 х 

не вкриті лісовою рослинністю х х 208,7 0,3 216,9 0,4 х 

інші лісові землі х х 315,6 0,5 313,2 0,5 х 

чагарники х х 403,4 0,7 404,1 0,7 х 

Забудовані землі  566,6 0,9 2523,2 4,2 2552,9 4,2 -562,4 

Відкриті заболочені землі 916,1 1,5 980,1 1,6 982,3 1,6 -914,5 

Сухі відкриті землі з особливим 

рослинним покривом 
32,1 0,1 17,7 0,01 13,2 0,01 -32,09 

Відкриті землі без рослинного покриву 

або з незначним рослинним покривом 
1492,7 2,5 1022,9 1,7 1020,6 1,7 -1491 

Усього земель (суша) 57919,9 96,0 57 932,0 96,0 57928,5 96,0 -57823,9 

Води (території, вкриті поверхневими 

водами) 
2435,1 4,0 2422,8 4,0 2426,4 4,0 -2431,1 

Разом (територія) 60355,0 100,0 60 354,8 100,0 60354,9 100,0 -60255 

Джерело: дані Держгеокадастру. 
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ДОДАТОК Б 

Динаміка показників ефективності аграрного виробництва в Україні 

 

Рис. Б.1. Виробництво валової продукції сільського господарства в Україні, млрд грн 

(у постійних цінах 2010 р.) 

Джерело: сформовано за даними Держстату.
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Таблиця Б.1 

Обсяги валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 

року за регіонами України, млрд грн 

Регіон 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2015* 2017* 

2017 у 

% до 

1990 

Україна 282,8 183,9 151,0 179,6 194,9 239,5 249,2 88,1 

АР Крим 11,3 6,0 4,9 5,3 7,4 – – – 

Вінницька  17,7 12,0 9,5 10,5 12,6 18,2 20,4 115,2 

Волинська  8,0 4,8 4,4 5,0 5,3 6,4 6,9 86,4 

Дніпропетровська  14,6 10,1 8,0 10,8 12,3 15,1 15,3 104,3 

Донецька  13,9 9,2 7,9 10,0 9,6 6,9 7,7 55,1 

Житомирська  11,1 7,6 5,7 6,1 6,3 8,1 9,9 89,7 

Закарпатська  4,2 3,3 3,3 3,7 3,8 4,1 4,0 96,1 

Запорізька  12,9 7,7 6,1 7,6 7,6 10,1 9,6 74,5 

Івано-

Франківська  5,5 4,5 4,0 4,3 4,6 5,7 6,0 109,8 

Київська  14,2 10,1 7,6 10,2 11,5 14,2 14,9 105,1 

Кіровоградська  12,3 7,8 6,0 8,4 8,5 11,0 10,4 84,0 

Луганська  9,7 5,6 4,0 5,9 5,0 4,0 4,5 46,9 

Львівська  10,4 6,9 7,0 7,1 7,4 9,0 9,8 94,9 

Миколаївська  10,6 6,2 4,4 6,1 7,5 9,0 8,8 83,2 

Одеська  13,6 8,0 7,9 9,0 9,4 10,6 11,8 86,8 

Полтавська  16,2 10,7 7,0 10,3 11,0 16,7 14,3 88,5 

Рівненська  7,7 5,2 4,4 4,8 5,4 6,4 7,1 91,1 

Сумська  11,7 7,4 6,0 6,0 5,8 9,8 10,2 86,9 

Тернопільська  9,5 6,3 5,3 5,3 5,8 8,1 9,5 99,4 

Харківська  15,6 10,2 8,7 11,2 8,9 14,7 14,1 90,2 

Херсонська  10,3 5,8 5,6 6,4 8,1 10,8 11,2 108,1 

Хмельницька  12,8 9,0 7,4 7,0 8,4 11,6 14,1 110,2 

Черкаська  11,3 7,5 6,5 8,3 12,3 14,6 13,3 117,6 

Чернівецька  4,8 3,4 3,0 3,4 3,9 4,3 4,5 93,9 

Чернігівська  12,8 8,5 6,3 7,0 6,5 9,9 10,9 85,5 

Джерело: розраховано за зданими Держстату. 

*дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 
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ДОДАТОК В 

Якісна оцінка ґрунтів України за регіонами України, балів 

Область Середній бал бонітету обстежених грунтів 

2010 р. 2015 р. 2015 р.у % до 

2010 р. 

Вінницька 41,0 46,0 112,2 

Волинська 43,0 41,0 95,3 

Дніпропетровська 54,0 55,0 101,9 

Донецька 52,8 60,9 115,3 

Житомирська 37,0 39,0 105,4 

Закарпатська 26,0 40,0 153,8 

Запорізька 47,0 46,0 97,9 

Івано-Франківська 33,0 40,0 121,2 

Київська 55,0 48,7 88,5 

Кіровоградська 66,0 67,0 101,5 

Луганська 52,0 52,0 100,0 

Львівська 43,0 42,9 99,8 

Миколаївська 39,0 52,0 133,3 

Одеська 57,8 54,6 94,5 

Полтавська 50,2 48,7 97,0 

Рівненська 39,0 39,0 100,0 

Сумська 51,8 50,7 97,9 

Тернопільська 39,0 57,0 146,2 

Харківська 78,0 66,0 84,6 

Херсонська 40,0 34,0 85,0 

Хмельницька 48,0 48,0 100,0 

Черкаська 56,1 56,5 100,7 

Чернівецька 36,0 48,0 133,3 

Чернігівська 45,0 45,0 100,0 

Україна  49,0 49,5 101,0 

Джерело: сформовано за  даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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ДОДАТОК Г 

Характеристика орендних відносин за регіонами України, станом на 01.01.2018 р. 

Регіон 

Укладено договорів оренди земельної частки (паю) Загальна площа 

земель, переданих в 

оренду за 

договорами, 

тис. га 

Загальна сума 

виплат згідно з 

укладеними 

договорами, 

тис. грн 

Плата за 1 

га на рік, 

грн 

Всього із загальної кількості договорів укладено 

з господарствами, де 

отримано пай, або їх 

правонаступниками 

з фермерськими 

господарствами 

з іншими 

суб’єктами 

Вінницька 438210 107253 66285 264672 1051,5 1581666,8 1504,2 

Волинська 102281 23511 19896 58874 205,2 218947,3 1067,2 

Дніпропетровська 226931 29766 59479 137686 1276,8 1293247,4 1012,9 

Донецька 129073 54514 20783 53776 727,8 639530,1 878,7 

Житомирська 211124 70555 15394 125175 588,4 745068,7 1266,3 

Закарпатська 11814 8099 732 2983 16,7 11996,9 718,9 

Запорізька 171334 72439 35439 63456 1144,6 909608,3 794,7 

Івано-Франківська 145196 8248 19545 117403 110,3 121823,8 1104,5 

Київська 236184 100316 24601 111267 797,8 1227527,2 1538,7 

Кіровоградська 215242 96905 57128 61209 1010,6 1424030,7 1409,1 

Луганська 104127 30208 25620 48299 637,3 550639,5 864,0 

Львівська 230197 62003 25853 142341 297,7 438274,5 1472,4 

Миколаївська 150723 32875 49175 68673 883,4 729479,8 825,8 

Одеська 260659 136011 51078 73570 1085,3 1058201,6 975,0 

Полтавська 306288 129011 43313 133964 1147,4 2929594,0 2553,0 

Рівненська 117489 12313 12706 92470 256,2 383326,4 1496,4 

Сумська 217297 77495 19829 119973 712,6 1496641,4 2100,2 

Тернопільська 285938 99677 30426 155835 501,995 623241 1242,0 

Харківська 199204 75407 29460 94337 1074,9 2269160,3 2111,0 

Херсонська 132992 22060 28889 82043 831,113 700007,5 842,3 

Хмельницька 348243 100266 40368 207609 780,1 1249676,8 1602,0 

Черкаська 308406 123425 33329 151652 784,3 2323062,97 2961,8 

Чернівецька 96949 15171 19787 61991 111,3 147290,9 1323,4 

Чернігівська 260416 126852 20764 112800 825,3 983508,2 1191,7 

Україна 4906317 1614380 749879 2542058 16858,5 24055551,9 1369,0 

Джерело: за даними Держгеокадастру. 

4
1
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ДОДАТОК Д 

Рейтинг областей України за  розміром надходжень до місцевих 

бюджетів від орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення  (річної орендної плати за 2017 р.), тис. грн. 

 

Джерело: за даними Держгеокадастру. 
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ДОДАТОК Е 

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в Україні 

Таблиця Е.1 

Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 Автономна Республіка Крим 4387,00 8970,16 10814,78 14037,82 30789,64 36946,33 36946,33 25696,74 

2 Вінницька 3927,00 8029,58 9680,78 12565,86 27561,18 33073,42 33073,42 27078,28 

3 Волинська 3555,00 7268,97 8763,76 11375,55 24950,35 29939,41 29940,42 21607,36 

4 Дніпропетровська 3862,00 7896,69 9520,57 12358,40 27104,99 32525,99 32525,99 27078,28 

5 Донецька 4138,50 8462,05 10202,18 13242,66 29045,57 34854,68 34854,68 31167,66 

6 Житомирська 2443,70 4994,92 6023,72 7819,84 17150,82 20580,98 20580,98 21165,27 

7 Закарпатська 3132,00 6404,04 7720,97 10021,97 21981,56 26377,87 26377,87 27520,38 

8 Запорізька 4018,00 8215,66 9905,13 12857,08 28198,67 33838,40 33838,40 25254,64 

9 Івано-Франківська 3392,00 6936,64 8361,28 10854,40 23806,35 28567,62 28567,62 26194,09 

10 Київська 3796,00 7761,74 9357,87 12146,72 26641,79 31970,15 31970,15 26194,09 

11 Кіровоградська 3811,00 7792,40 9394,83 12194,69 26747,09 32096,51 32096,51 32107,11 

12 Луганська 3148,90 6438,60 7762,64 10076,48 22100,18 26519,14 26519,14 27078,28 

13 Львівська 3161,00 6463,33 7792,45 10115,20 22185,10 26622,12 26622,12 22049,46 

14 Миколаївська 3130,00 6400,85 7715,45 10016,00 21967,54 26360,16 26360,16 27078,28 

15 Одеська 3338,00 6825,25 8228,80 10681,16 23427,36 28114,23 28114,23 31167,66 

16 Полтавська 4121,00 8315,85 10025,92 13014,40 28543,76 34252,51 34252,51 30283,47 

17 Рівненська 3729,00 7624,00 9192,00 11933,00 26171,55 31406,00 31406,00 22049,46 

18 Сумська 3494,00 7144,23 8613,37 11180,80 24522,22 29426,66 29426,66 26636,19 

19 Тернопільська 3566,87 7293,23 8793,01 11413,51 25033,47 30039,38 30039,38 28901,92 

20 Харківська 3859,70 7950,98 9514,16 12351,04 27088,85 32505,53 32505,53 32549,20 

21 Херсонська 4120,00 8424,22 10156,58 13183,46 28915,72 34698,86 34698,86 24370,45 

22 Хмельницька 4096,00 8375,15 10097,41 13106,66 28747,28 34495,59 34495,59 29841,37 

23 Черкаська 4727,00 9665,35 11652,93 15125,75 33175,94 39810,79 39810,79 33930,75 

24 Чернівецька 4037,00 8254,51 9951,97 12917,87 28333,20 33999,84 33999,84 32991,29 

25 Чернігівська 2900,00 5929,67 7149,05 9279,63 20352,47 24423,15 24423,15 23873,10 

  В середньому по Україні: 3675,63 7561,1 9052,7 11750,9 25773,14 30927,77 30937,85 27520,38 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру.  4
2
1
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Таблиця Е.2 

Нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 Автономна Республіка Крим 18860,00 38563,30 46493,46 60349,51 75376,54 90452,56 90452,56 90452,56 

2 Вінницька 21039,00 43018,74 51865,11 67322,03 84085,22 100903,04 100903,04 100903,04 

3 Волинська 5795,00 11849,12 14285,77 18543,24 23160,51 27792,82 27792,61 27792,61 

4 Дніпропетровська 6780,00 13863,16 16713,99 21695,12 27098,30 32517,96 32517,96 32517,96 

5 Донецька 14564,80 29780,84 35904,97 46605,43 58210,18 69852,22 69852,22 69852,22 

6 Житомирська 19747,00 40362,87 48676,36 63190,40 78924,81 94709,77 94709,77 94709,77 

7 Закарпатська 7427,00 15186,09 18308,96 23765,41 29683,00 35619,60 35619,60 35619,60 

8 Запорізька 8595,00 17574,33 21188,32 27502,90 34351,12 41221,34 41221,34 41221,34 

9 Івано-Франківська 4127,00 8439,72 10173,06 13206,40 16494,79 19793,75 19793,75 19793,75 

10 Київська 20009,00 40912,67 49325,96 64026,17 79968,69 95962,43 95962,43 95962,43 

11 Кіровоградська 4434,00 9066,25 10930,64 14188,21 17721,07 21265,28 21265,29 21265,29 

12 Луганська 17944,30 36690,95 44236,07 57421,76 71719,78 86060,15 86060,15 86060,15 

13 Львівська 4114,00 8411,95 10141,78 13164,80 16442,84 19731,41 19731,41 19731,41 

14 Миколаївська 11036,00 22568,62 27203,74 35315,20 44108,68 52928,66 52928,66 52928,66 

15 Одеська 12836,00 26245,95 31643,16 41073,51 51300,81 61566,59 61566,59 61566,59 

16 Полтавська 12460,00 21699,93 26162,31 33960,64 42416,84 50900,21 50900,21 50900,21 

17 Рівненська 6088,00 12448,00 15007,00 19482,00 24333,02 29200,00 29200,00 29200,00 

18 Сумська 7003,00 14319,13 17263,71 22409,60 27989,59 33587,51 33587,51 33587,51 

19 Тернопільська 4052,43 8286,06 9990,00 12967,24 16196,08 19435,45 19435,45 19435,45 

20 Харківська 14445,90 29758,55 35609,14 46226,88 57737,37 69282,54 69282,54 69282,54 

21 Херсонська 12680,00 25926,97 31258,59 40574,31 50677,31 60815,31 60815,31 60815,31 

22 Хмельницька 14366,00 29374,36 35414,90 45969,20 57415,53 68899,34 68899,34 68899,34 

23 Черкаська 12763,00 26096,69 31463,22 40839,93 51009,07 61211,35 61211,35 61211,35 

24 Чернівецька 16570,00 33880,90 40848,16 53021,80 66224,23 79469,08 79469,08 79469,08 

25 Чернігівська 4870,00 9957,76 12005,47 15583,35 19463,60 23356,52 23356,52 23356,52 

  В середньому по Україні: 11304,26 25560,05 30473,00 39555,58 44884,36 53861,40 53861,39 53861,39 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру. 

4
2
2
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Таблиця Е.3 

Нормативна грошова оцінка природних сіножатей в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 Автономна Республіка Крим 942,00 1926,12 2322,20 3014,27 3764,82 4517,83 4517,83 4517,83 

2 Вінницька 1035,00 2116,28 2551,47 3311,86 4136,51 4964,03 4964,03 4964,03 

3 Волинська 2965,00 6062,57 7309,28 9487,59 11850,00 14220,14 14220,00 14220,00 

4 Дніпропетровська 947,00 1936,34 2334,53 3030,26 3784,97 4541,96 4541,96 4541,96 

5 Донецька 1201,50 2456,71 2961,91 3844,64 4801,96 5762,35 5762,35 5762,35 

6 Житомирська 2248,20 4595,32 5541,81 7194,24 8985,61 10782,73 10782,73 10782,73 

7 Закарпатська 1815,00 3711,17 4474,33 5807,78 7253,92 8704,70 8704,70 8704,70 

8 Запорізька 1009,00 2063,12 2487,38 3228,67 4032,61 4839,13 4839,13 4839,13 

9 Івано-Франківська 1049,00 2145,21 2585,79 3356,80 4192,64 5031,17 5031,17 5031,17 

10 Київська 2253,00 4606,74 5554,07 7209,30 9004,42 10805,30 10805,30 10805,30 

11 Кіровоградська 1124,00 2298,26 2770,87 3596,65 4492,22 5390,66 5390,66 5390,66 

12 Луганська 1805,00 3690,71 4449,67 5776,00 7214,22 8656,70 8656,70 8656,70 

13 Львівська 1323,00 2705,16 3261,45 4233,60 5287,77 6345,32 6345,32 6345,32 

14 Миколаївська 811,00 1658,50 1999,12 2595,20 3241,40 3889,56 3889,56 3889,56 

15 Одеська 1229,00 2512,96 3029,73 3932,65 4911,88 5894,78 5894,78 5894,78 

16 Полтавська 1567,00 3046,62 3673,13 4768,00 5955,23 7146,28 7146,28 7146,28 

17 Рівненська 2755,00 5633,00 6791,00 8816,00 11011,18 13213,00 13213,00 13213,00 

18 Сумська 1814,00 3709,11 4471,85 5804,80 7250,20 8700,24 8700,24 8700,24 

19 Тернопільська 1295,25 2648,42 3193,04 4144,63 5176,64 6212,02 6212,02 6212,02 

20 Харківська 1110,60 2287,84 2737,63 3553,92 4438,85 5326,44 5326,44 5326,44 

21 Херсонська 660,00 1349,50 1627,01 2111,90 2637,76 3165,47 3165,47 3165,47 

22 Хмельницька 1306,00 2670,40 3219,54 4179,20 5219,82 6263,58 6263,58 6263,58 

23 Черкаська 2196,00 4490,19 5413,55 7026,89 8776,59 10532,02 10532,02 10532,02 

24 Чернівецька 1256,00 2568,16 3096,28 4019,04 5019,78 6023,74 6023,74 6023,74 

25 Чернігівська 2096,00 4285,72 5167,03 6706,92 8376,94 10052,42 10052,42 10052,42 

  В середньому по Україні: 1512,50 3130,64 3773,64 4898,42 6032,72 7239,26 7239,26 7239,26 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру. 

4
2
3
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Таблиця Е.4 

Нормативна грошова оцінка природних пасовищ в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 Автономна Республіка Крим 911,00 1862,73 2245,79 2915,08 3640,93 4369,16 4369,16 4369,16 

2 Вінницька 924,00 1889,31 2277,82 2956,65 3692,86 4431,95 4431,95 4431,95 

3 Волинська 2380,00 4866,42 5867,15 7615,68 9511,98 11414,38 11414,38 11414,38 

4 Дніпропетровська 962,00 1967,02 2371,52 3078,28 3844,92 4613,90 4613,91 4613,91 

5 Донецька 1188,20 2429,53 2929,13 3802,07 4748,79 5698,55 5698,55 5698,55 

6 Житомирська 1735,10 3546,54 4277,02 5552,32 6934,85 8321,82 8321,82 8321,82 

7 Закарпатська 1326,00 2711,29 3268,83 4243,01 5299,52 6359,42 6359,42 6359,42 

8 Запорізька 918,00 1877,04 2263,03 2937,46 3668,89 4402,67 4402,67 4402,67 

9 Івано-Франківська 1047,00 2141,12 2580,86 3350,40 4184,65 5021,58 5021,58 5021,58 

10 Київська 1409,00 2881,01 3473,46 4508,62 5631,27 6757,52 6757,52 6757,52 

11 Кіровоградська 962,00 1967,02 2371,52 3078,28 3844,77 4613,72 4613,72 4613,72 

12 Луганська 901,10 1842,49 2221,38 2883,52 3601,52 4321,64 4321,64 4321,64 

13 Львівська 1224,00 2502,72 3017,38 3916,80 4892,08 5870,50 5870,50 5870,50 

14 Миколаївська 811,00 1658,50 1999,12 2595,20 3241,40 3889,56 3889,56 3889,56 

15 Одеська 850,00 1738,01 2095,42 2719,90 3397,16 4076,94 4076,94 4076,94 

16 Полтавська 1099,00 2318,71 2795,52 3628,80 4532,37 5438,84 5438,84 5438,84 

17 Рівненська 1822,00 3725,00 4491,00 5830,00 7281,67 8738,00 8738,00 8738,00 

18 Сумська 1184,00 2420,93 2918,77 3788,80 4732,21 5678,65 5678,65 5678,65 

19 Тернопільська 1673,55 3421,93 4125,62 5355,14 6688,57 8026,35 8026,35 8026,35 

20 Харківська 902,90 1859,97 2225,65 2889,28 3608,71 4330,31 4330,31 4330,31 

21 Херсонська 660,00 1349,50 1627,01 2111,90 2637,76 3165,47 3165,47 3165,47 

22 Хмельницька 1140,00 2330,97 2810,32 3648,00 4556,35 5467,44 5467,44 5467,44 

23 Черкаська 915,00 1870,92 2255,66 2927,90 3656,95 4388,34 4388,34 4388,34 

24 Чернівецька 932,00 1905,68 2297,56 2982,27 3724,86 4469,83 4469,83 4469,83 

25 Чернігівська 1629,00 3330,85 4015,80 5212,59 6510,52 7812,68 7812,68 7812,68 

  В середньому по Україні: 1180,23 2432,37 2919,20 3789,29 4722,62 5667,14 5667,17 5667,17 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України. 

  4
2
4
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ДОДАТОК Ж 

Класифікація земельної ренти у сільському господарстві за характерними ознаками 

Вид ренти 
Причина 

виникнення 
Умови формування Отримувач ренти 

Інструмент 

вилучення 

Абсолютна рента 

Монополія приватної 

власності на землю 

Надлишок суспільної вартості 

сільськогосподарської продукції над ціною 

виробництва 

Землевласник 

Орендна плата 

Монопольна рента 

Додатковий дохід, який утворюється внаслідок 

перевищення ціни товару над його вартістю за 

рахунок сприятливіших умов, що дають 

можливість встановлювати монопольно високі 

ціни на вироблену продукцію 

Монопольні ціни, 

висока орендна 

плата 

Диференціальна 

рента І 

Монополія на землю 

як об’єкт 

господарювання 

Додатковий дохід, одержуваний за результатами 

продуктивності праці, обумовленої 

диференціацією земель за їх якістю та місцем 

розташування 

Держава Податки 

Диференціальна 

рента ІІ 

Додатковий дохід, що виникає в результаті 

підвищення продуктивності землі завдяки 

ефективності послідовних додаткових витрат 

капіталу та праці 

Землекористувач Ринкові ціни 

Економічна рента 

Різниця між доходом і мінімальною сумою 

виробничих витрат ресурсу в сільському 

господарстві, який перевершує його 

альтернативну вартість Землекористувач Ринкові ціни 

Квазірента 

Дохід за рахунок експлуатації таких властивостей 

чинника виробництва, які були придбані завдяки 

минулим капіталовкладенням 

Антирента 

Додатковий дохід, отриманий за рахунок 

зниження собівартості продукції внаслідок 

нераціонального використання та забруднення 

земель 

Держава, землевласник Штрафні санкції 

Джерело: сформовано автором на основі [1-5; 13; 14]. 4
2
5
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ДОДАТОК И 

Загальна площа земельних ділянок, включених до переліку, права 

оренди яких передбачається продати на земельних торгах та проданих на 

земельних торгах за період 2013-2018 рр. (станом на 01.04.2018 р.) 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Загальна площа 

земельних 

ділянок, 

включених до 

переліку, га 

Загальна площа 

земельних ділянок, 

права оренди яких 

продано на 

земельних торгах, га 

Продано прав оренди 

на земельні ділянки 

від загальної 

кількості включених 

до переліку, % 

Вінницька 7350,43 2948,07 40,1 

Волинська 17651,28 9608,01 54,4 

Дніпропетровська 6196,60 1882,76 30,4 

Донецька 13626,28 7829,67 57,5 

Житомирська 3925,60 1241,86 31,6 

Закарпатська 2514,95 562,74 22,4 

Запорізька 3505,12 550,91 15,7 

Івано-

Франківська 
4104,24 1194,04 29,1 

Київська 5740,25 635,35 11,1 

Кіровоградська 137961,86 4123,83 3,0 

Луганська 5051,63 1040,66 20,6 

Львівська 14351,93 8951,17 62,4 

Миколаївська 12402,44 3319,62 26,8 

Одеська 42251,04 23028,85 54,5 

Полтавська 12325,95 3969,36 32,2 

Рівненська 8854,69 2062,05 23,3 

Сумська 24510,58 9646,47 39,4 

Тернопільська 8444,70 6234,40 73,8 

Харківська 7131,21 2946,45 41,3 

Херсонська 27518,91 15183,20 55,2 

Хмельницька 7896,61 2288,48 29,0 

Черкаська 18342,87 4056,32 22,1 

Чернівецька 2467,06 1411,61 57,2 

Чернігівська 23692,69 14925,99 63,0 

Всього по 

Україні: 
297818,90 129641,90 43,5 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України. 

 

  



427 

ДОДАТОК К 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії: 

1. Ступень Р. М. Ринок земель сільськогосподарського призначення в 

Україні: стан та перспективи розвитку: монографія. Київ: ДКС-Центр, 2018. 

304 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

2. Ступень Р., Нечепурна Я. Концептуальні положення ринкових 

трансформацій земельних відносин. Вісник Львівського національного 

аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2014. № 21(1). С. 442–447 

(особистий внесок: визначені концептуальні принципи та методи ринкових 

трансформацій земельних відносин; 0,4 ум.друк.арк.). 

3. Ступень Р. Інституційні умови землеволодіння та землекористування 

у розвитку іпотечного кредитування. Вісник Львівського національного 

аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2014. № 21(2). С. 81–85. 

4. Грещук Г., Ступень Р. Використання геоінформаційних систем у 

землевпорядкуванні. Вісник Львівського національного аграрного університету. 

Серія: Економіка АПК. 2015. № 22(2). С. 158–161 (особистий внесок: 

обґрунтовано роль геоінформаційних систем у системі землевпорядкування; 

0,3 ум.друк.арк.). 

5. Ступень Р. М. Детермінанти функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки. 2015. № 12. Ч. 3. С. 144–146. 

6. Ступень Р. М. Європейський досвід орендного землекористування в 

сільському господарстві. Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 4 (68). С. 137–141. 

7. Ступень Р., Ступень О. Еколого-економічні особливості розвитку 

земельної іпотеки в кредитуванні сільського господарства. Вісник Львівського 

національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2016. № 23(2). 
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С. 120–127 (особистий внесок: запропоновані напрями еколого-економічного 

забезпечення розвитку земельної іпотеки в сільському господарстві; 0,5 

ум.друк.арк.). 

8. Ступень Р. М. Сучасний стан та особливості функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення. Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні 

науки. 2017. № 1-2 (33-34). С. 149–157. 

 

Статті у виданнях інших держав та у наукових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

9. Ступень Р. Розвиток земельно-іпотечного кредитування сільського 

господарства через механізм земельних банків. Економіст. 2014. № 4. С. 31–34. 

10. Ступень Р. М. Сутність ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 106–110. 

11. Ступень Р. М. Світовий досвід формування ринку 

сільськогосподарських земель. Збалансоване природокористування. 2015. № 4. 

С. 121–125. 

12. Ступень Р. М. Чинники розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 

2016. № 1. С. 141–145. 

13. Ступень Р. М. Інституціональні особливості інфраструктурного 

забезпечення функціонування ринку сільськогосподарських земель. АгроСвіт. 

2016. № 5. С. 33–36. 

14. Len P., Biały B., Stupen R. Use of quantum gis to assess the spatial 

structure of rural areas on the example of the Kelyanivka village. Balanced Nature 

Using. 2016. № 2. P. 10–15 (особистий внесок: обґрунтовано роль просторової 

структури сільських територій в процесі ринкових трансформацій земельних 

відносин; 0,2 ум.друк.арк.). 
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15. Ступень Р. М. Ринкова трансформація відносин власності у 

сільськогосподарському землекористуванні. Збалансоване 

природокористування. 2017. № 2. С. 102–108. 

16. Stupen R. Promising directions of automated systems of land management 

design. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. 

Vol. 19. № 1. P. 35–39. 

17. Ступень Р. М. Теоретико-методологічні засади формування та 

розподілу земельної ренти в аграрному секторі економіки [Електронний 

ресурс]: Ефективна економіка. 2017. № 8. URL: http: // 

www.economy.nayka.com.ua 

18. Ступень Р. М. Формування еколого-економічного механізму 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Збалансоване 

природокористування. 2018. № 3. С. 124–132. 

19. Stupen R., Stupen M., Stupen O. Prospects of the land-rental relations 

development in agriculture of Ukraine. Scientific Papers: Series Management, 

Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Vol. 18. Issue 

3. P. 441–448 (особистий внесок: запропоновано підхід до обґрунтування 

перспектив розвитку земельно-орендних відносин у сільському господарстві 

України; 0,4 ум.друк.арк.). 

20. Ступень Р. Розвиток інструментарію протидії рейдерству на ринку 

земель сільськогосподарського призначення. Економічний дискурс. 2018. 

Вип. 3. С. 37–45. 

21. Ступень Р. М. Напрями організаційно-економічного регулювання 

ринку сільськогосподарських земель в Україні. АгроСвіт. 2018. № 21. С. 40–45. 

22. Ступень Р. М. Стан та особливості ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні. АгроСвіт. 2018. № 23. С. 3–9. 

23. Ступень Р. М. Еколого-економічні аспекти орендних відносин в 

сільськогосподарському землекористуванні. Вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 32. С. 144–148. 

24. Stupen R., Ryzhok Z. Methodological approaches on the effective land 

resources use in the regions of Ukraine. Scientific Papers: Series Management, 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Vol. 18. Issue 

4. P. 353–357 (особистий внесок: запропоновано напрями забезпечення 

ефективного використання земельних ресурсів на регіональному рівні; 0,3 

ум.друк.арк.). 

25. Ступень Р. М. Фінансово-економічний інструментарій капіталізації 

земельних ресурсів в сільському господарстві. Інвестиції: практика та досвід. 

№ 24. 2018. С. 19–25. 

26. Ступень Р. М. Прогнозні сценарії розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 

2018. № 4. С. 96–104. 

27. Ступень Р. Регулювання ринкового обігу земельних активів в системі 

земельно-іпотечного кредитування сільського господарства. Економічний 

дискурс. 2018. Вип. 4. С. 114–123. 

 

Матеріали конференцій: 

28. Ступень Р. М. Інституційне середовище функціонування ринку 

сільськогосподарських земель. Розвиток АПК на засадах раціонального 

природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти: 

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28 травня 2015 р.). 

Полтава: ПДАА, 2015. С. 133–135. 

29. Ступень Р. М., Ступень О. І. Механізм страхування в сільському 

господарстві. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій: Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. форуму, (м. Львів, 

23-25 вересня 2015 р.). Львів: ЛНАУ, 2015. С. 278–282 (особистий внесок: 

удосконалено інструментарій механізму страхування в сільському 

господарстві; 0,1 ум.друк.арк.). 

30. Ступень Р. М. Організаційно-економічні аспекти формування ринку 

земель у сільському господарстві. Екологізація і біологізація 

природокористування в контексті збалансованого розвитку: матеріали 

Міжнар. конф. молодих вчених (м. Одеса, 29 вересня – 01 жовтня 2015 р.). 

Одеса: ТЕС, 2015. С. 19–21. 
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ДОДАТОК Л 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та 

обговорювалися науковою спільнотою на конференціях та форумах різного 

рівня, таких як: 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток АПК на 

засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та 

економічний аспекти» (м. Полтава, 28 травня 2015 р.). Форма участі – 

дистанційна. 

2. XVI Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» (м. Львів, 23-25 

вересня 2015 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

3. Міжнародна конференція молодих вчених «Екологізація і біологізація 

природокористування в контексті збалансованого розвитку»  (м. Одеса, 29 

вересня – 01 жовтня, 2015 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

збалансованого розвитку аграрного сектора економіки». (м. Київ, 19 листопада 

2015 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Фактори сталого 

розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки» 

(м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р.). Форма участі – доповідь на 

секційному засіданні. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні виклики і 

сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти» (м. Ірпінь, 27 січня 

2016 р.). Форма участі – заочна. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, соціальні 

та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери» (м. Харків, 19 

лютого 2016 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 
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8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія і 

природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 

(м. Тернопіль, 24-25 березня 2016 року). Форма участі – заочна. 

9. 11th International Scientific Conference «Students on their Way to 

Science», (Латвія, Єлгава, 22 квітня 2016 р.), Форма участі – заочна. 

10. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи  

розвитку  національної  економіки» (м. Запоріжжя,  9-10 вересня 2016 р.). 

Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

11. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

збалансованого природокористування в агросфері» (м. Київ, 2-4 листопада 

2016 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

12. Круглий стіл «Еколого-економічні основи збалансованого 

землекористування та розвитку земельних відносин в агросфері» (Київ, 08 

грудня 2016 р.). Форма участі – доповідь. 

13. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективне 

функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого 

розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (Полтава, 28 

грудня  2016 р.). Форма участі – слухач. 

14. Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej «Economy. 

Zarządzanie. Państwo i Prawo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do 

praktyki» (Polska, Lublin, 28.02.2017). Форма участі – заочна. 

15. XVI Международная научно-практическая конференция 

«Стратегические направления развития АПК стран СНГ» (г.  Барнаул, 27-28 

февраля 2017 г.). Форма участі – заочна. 

16. Международная научно-практическая конференция «Геодезия, 

землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, завтра» (г. Омск, 29-30 марта 

2017 г.). Форма участі – заочна. 

17. І Міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване 

природокористування: традиції, перспективи і інновації» (м. Київ, 18-19 травня, 

2017 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 
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18. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Функціонування 

АПК на засадах раціонального природокористування» (м. Полтава, 26 травня 

2017 р.). Форма участі – заочна. 

19. Міжнародна науково-практична конференція «Економічний механізм 

управління інноваціями: методологія та практика» (м. Львів, 21 квітня 2018 р.). 

Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

20. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Передумови та 

перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу» 

(м. Полтава, 28 травня 2018 року). Форма участі – дистанційна. 

21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення сталого 

економічного розвитку країни: проблеми, можливості та перспективи» (м. Київ, 

2 червня 2018 р.). Форма участі – заочна. 

22. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та 

збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»: 

(м. Київ, 4-6 липня, 2018 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

23. Міжнародна науково-практична конференція «Вплив біоекономіки на 

просторовий розвиток територій» (м. Київ, 14–15 вересня 2018 р.). Форма 

участі – доповідь на секційному засіданні. 

24. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване 

природокористування: традиції, перспективи та інновації» (м. Київ, 21 грудня, 

2018 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 
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ДОДАТОК М 

Довідки про впровадження 
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