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1. МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОСТІ
НА ЗЕМЛЮ
Земля – особливий об’єкт привласнення. За неї велися війни,
відбувалися революції, здійснювалися злочини й героїчні вчинки.
Немає жодної людини, яка б не залежала від землі, на якій і з якої ми
живемо навіть у тому випадку, коли працюємо у сфері мистецтва,
науки або цифрових технологій. Серцевину земельного фонду
України становлять землі сільськогосподарського призначення. Вони
є базисом продовольчої безпеки країни і об’єктом особливої уваги
усіх зацікавлених суб’єктів, включаючи іноземних.
В історії України в буремні революційні роки з приводу землі
точилася запекла боротьба і приймалися суперечливі, невиважені
рішення. Так, у січні 1918 р. Українська Центральна Рада проголосила
«соціалізацію землі, скасування приватної власності на неї й передачу
її трудовому народу без викупу». А уже у квітні 1918 р. П.
Скоропадським повністю відновлювалася «приватна власність на
землю, надавалося широке право вільної купівлі-продажу землі». У
1919 р.
режим
А. Денікіна відновив в Україні велике приватновласницьке
землеволодіння1. Потім були воєнний комунізм, неп, колективізація.
Колгоспи і радгоспи проіснували до утворення незалежної Української
держави, яка намагалася провести аграрну реформу, здійснила
роздержавлення і розпаювання земель у сільськогосподарській сфері.
У Земельному кодексі України з’явилося поняття приватної власності
на землю. Але до цього часу існує мораторій на купівлю-продаж землі.
Зараз почався новий виток боротьби за українську землю, у якій
беруть участь як українські хлібороби і холдингові компанії, так і
іноземні суб’єкти. У кожного свій інтерес. Під час цієї боротьби
використовуються і наукові підходи, і різні політизовані твердження
й міфологічні уявлення.
Теорія земельної ренти як квінтесенція аграрної проблематики є
найскладнішою частиною теоретичної системи капіталізму. Вона
включає вирішення питань про джерела, способи та суб’єкти
Хміль І.В. Аграрне питання в українській революції. Енциклопедія історії України Т. 1:
А–В / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України, Інститут історії України. Київ:
В-во «Наукова думка», 2003. 688 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Ahrarne_pytannia
1
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привласнення абсолютної, монопольної, диференційної ренти за
місцеположенням, природною та економічною родючістю. Рента
лежить в основі визначення ціни землі та становить один із базових
елементів усієї системи ціноутворення, оскільки вартість продуктів
харчування входить у вартість робочої сили, що є складовою усіх цін.
На жаль, ці теоретичні питання в Україні належним чином не
розробляються, а практика йде своїм, не завжди раціональним,
шляхом. Повсякденні уявлення про аграрні відносини, як правило, є
викривленими, подібно до наших уявлень про те, що сонце
обертається навколо землі, а не навпаки, що ложка у склянці води є
зігнутою і т. ін. Якщо послуговуватися спотвореними уявленнями, то
можна прийняти практичні рішення, які будуть неадекватними
ситуації і призведуть не до тих цілей, які декларуються. Тому
важливо спиратися на наукові підходи.
Перш за все, необхідно розрізняти економічний та юридичний
зміст власності на землю. Економічний зміст власності розкривається
через всю систему економічних відносин з приводу використання
землі як засобу виробництва: реальний процес поєднання працівника
із землею, форму праці, створення нової вартості, її поділ на
заробітну плату, прибуток та ренту, або утворення доходу
фермерського господарства, способи привласнення цих частин
вартості
суб’єктами
сільськогосподарського
виробництва.
Юридичний зміст власності на землю розкривається через вольові
відносини між людьми з приводу цього об’єкта, насамперед право
володіння, користування і розпорядження. І хоч у фундаментальній
структурі суспільних відносин правові форми залежать від
економічних і віддзеркалюють їх, в актуальній структурі вони
передують економічним відносинам, створюючи їм простір для
розвитку або гальмуючи його. Тому вони можуть бути використані
для спрямування розвитку в тому чи іншому напрямі.
Юридичне поняття приватної власності полягає в тому, що суб’єкт
має повне право володіти, користуватися, розпоряджатися об’єктом
своєї власності (наприклад, подарувати 1000 дол. своєму сусідові,
спалити їх, знищити іншим чином або викинути на смітник). У статті
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319 Цивільного кодексу України записано, що «власник володіє,
користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд»2.
Такий підхід до об’єкта власності земля не допускає за своєю
природою. Її не можна знищити, орні землі не можуть бути
використані без негативних наслідків за іншим призначенням. Це
означає, що приватної власності на землю у повному сенсі взагалі не
може бути. Вона може існувати тільки з певними обмеженнями.
Юридично такі обмеження представлені, наприклад, такими
категоріями, як сервітут, суперфіцій, емфітевзис та ін.
З іншого боку, в статті 13 Конституції України записано: «Земля, її
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які
знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є
об'єктами права власності Українського народу»3. Це означає, що
юридично власником землі є народ України загалом, тобто земля
перебуває у власності суспільства, а, значить, і кожного громадянина
як члена суспільства. У статті 324 Цивільного кодексу України
зазначено: «Кожен громадянин має право користуватися природними
об’єктами права власності Українського народу відповідно до
закону»4. Але економічно суспільна власність на землю не може бути
реалізована, так само як і приватна. Держава не може орати, сіяти,
створювати нову вартість, збирати урожай тощо. Якщо власність
економічно не приватна і не суспільна, а юридично може бути і
приватною, і суспільною, то якою ж вона є насправді?
Тим поняттям, яке віддзеркалює й об’єднує ці суперечливі
моменти, є спільно-розділена власність. Саме вона є суттю і
реальною основою, на якій відбувається диференціація різноманітних
економічних і юридичних форм. Спільно-розділена власність
відповідає спільно-розділеній праці, що виражає суть будь-якої
кооперації діяльності та, як це доведено наукою, породила, з одного

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Конституція України. URL: https:kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini.htm
4
Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
2
3
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боку, саму людину, а з іншого – суспільство, як два різні, але не
існуючі один без одного моменти розвитку людства5.
На сучасному етапі розвитку суспільства спільно-розділене
привласнення проявляється як через взаємодію своїх протилежних і
похідних форм приватної та державної власності, так і у своїй власній
формі, представленій корпоративною власністю, яку можна розділити
й виокремити за вартістю шляхом продажу акцій і яка існує
неподільно в комплексі матеріальних засобів виробництва (машинах,
устаткуванні тощо), тобто є одночасно розділеною за вартістю і
неподільною, спільною за своєю матеріально-речовою формою. Саме
це адекватно виражено поняттям спільно-розділеної власності.
Стосовно власності на землю це означає, що вона за своєю суттю є
спільно-розділеною, а форма, через яку реалізується її суть, повинна
відповідати умовам найбільш раціонального використання об’єкта.
Звідси випливає, що держава як представник інтересів суспільства
повинна розподілити права власності таким чином, щоб забезпечити
раціональне використання землі. В Конституції України записано:
«Від імені Українського народу права власника здійснюють органи
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
визначених цією Конституцією». Все інше повинно регулюватися
спеціальними законами.
Юридично можна відштовхуватися від приватної власності на
землю, але встановити такі обмеження, що реально не відрізняють її
від державної. Або навпаки, відштовхуватися від державної
власності, але надати користувачам землі такі права, які ніяким
чином не відрізняють її від приватної власності. Тому протистояння
прибічників приватної і державної власності на землю має переважно
ідеологічний характер, бо реально у будь-якому випадку вона є
спільно-розділеною. У реаліях все залежить від того, як розділено
пучок прав власності між суб’єктами. В англосаксонській правовій
традиції право власності визначається як «пучок часткових
правомочностей». І ці правомочності можуть ставати об’єктами
купівлі-продажу.
Гриценко А. Институциональная политическая экономия: предмет, методология,
содержание. Saarbrucken / Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. С. 264–269.
5

8

Аграрне виробництво має свої об’єктивні економічні закони, які
необхідно враховувати, вирішуючи питання раціонального
використання землі. Це вимагає дотримання певних принципів і
норм.
1. Потрібно дотримуватися умов збереження родючості ґрунтів,
що забезпечується системою сівозмін та іншими заходами і
регулюється на законодавчому рівні.
2. Земля повинна передаватися у різних формах реалізації прав
власності тільки тим суб’єктам, які безпосередньо стосуються
сільськогосподарського виробництва.
3. Юридичні особи можуть набувати прав на землю
сільськогосподарського призначення тільки у випадку, коли їх
засновниками
є
суб’єкти,
які
безпосередньо
зайняті
сільськогосподарським виробництвом.
4. Розмір земельних ділянок, на які набуваються певні права
власності, визначаються, зважаючи на завдання забезпечення
раціонального та ефективного використання земель (відповідь на це
питання дає аграрна наука, враховуючи особливості країни).
5. Не повинно існувати власників, які отримують земельну
ренту, не беручи жодної участі у сільскогосподарському виробництві,
тобто абсолютна і монопольна рента повинна привласнюватися
державою.
6. Купівля-продаж земельних ділянок може здійснюватися разом
із зобов’язаннями та обмеженнями щодо використання земель.
7. Іноземні громадяни можуть набувати права на земельні
ділянки разом з усіма зобов’язаннями лише у тому випадку, якщо на
ці ділянки відсутній попит з боку громадян України.
8. Повинен існувати державний інститут, який здійснює
контроль за дотриманням законодавства на ринку прав власності та
забезпеченням раціонального використання сільськогосподарських
земель.
9. Враховуючи складність і особливості ціноутворення на ринку
сільськогосподарських продуктів, повинна існувати фінансовокредитна установа, що займається фінансовими умовами здійснення
аграрної діяльності.
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10. Кінцевим власником землі є держава як представник
суспільства як загалу. Вона має право у разі нагальної суспільної
потреби вилучити земельні ділянки із приватної власності,
компенсуючи власникам її ринкову вартість.
Ринок землі (це таке ж ірраціональне поняття, як і обіг землі, бо
реально в обігу перебуває не земля, а права щодо неї) може
нормально запрацювати тільки після попереднього забезпечення
викладених вище умов. Недотримання навіть тільки першого
принципу уже через покоління призведе до повного виснаження
земель. Недотримання другого пункту відкриє можливість
нераціонального і спекулятивного використання земель тощо.
Зіставлення цих теоретичних положень, отриманих шляхом
урахування особливостей привласнення такого об’єкта, як земля, із
практикою успішних в аграрній сфері країн, виявляє їх відповідність.
Є країни із переважанням приватної або державної власності. В
кожній країні свій землеустрій, але завжди є вимоги до раціонального
використання земель і регулювання аграрних відносин, до
кваліфікації працівників, у деяких випадках навіть до їх моральності
тощо. Тільки поєднуючи теоретичний підхід із узагальненням
світового практичного досвіду (як позитивного, так і негативного),
можна знайти адекватний для України шлях вирішення докорінного
аграрного питання. Поспіх, притаманний нинішнім політизованим
підходам, може мати катастрофічні наслідки не тільки для
української аграрної сфери, а й загалом для держави.
2. СУСПІЛЬНА ФУНКЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ЇЇ АКТУАЛІЗАЦІЯ У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Законодавче поле для запровадження ринкового обігу земель
сільськогосподарського призначення формується з урахуванням
визнання первинного та основного значення землі як суспільного
блага, а не просто товару, функції якого визначає ринок. Земля має
ознаки товару, проте не є товаром у його класичному розумінні,
оскільки
вона
не
є
відтворюваною, не може бути замінена ніякими іншими засобами
виробництва, без неї не може здійснюватися забезпечення людини
продовольством. Земля просторово обмежена, що в економічному
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сенсі означає недостатність територій, які характеризуються
поєднанням певних властивостей і природних умов, найбільш
сприятливих
для
виробництва
продовольства.
Просторова
обмеженість землі з точки зору вільного обігу означає, що її
пропозиція не може бути збільшеною навіть в умовах значного
зростання цін на землю. Тому ринковий обіг земель
сільськогосподарського призначення базується на пріоритеті
суспільної функції земельної власності, а саме:
– забезпеченні реалізації фундаментальних прав людини на безпечне продовольство та достатню кількість продуктів харчування
національного виробництва;
– забезпеченні реалізації права селян як фундаментального права
людини на гідні засоби для існування за місцем проживання.
Згідно з експертними оцінками, оприлюдненими на Всесвітньому
саміті з продовольчої безпеки у 2009 р., для того щоб прогодувати
населення світу у 2050 р., чисельність якого, як очікується,
перевищить 9 млрд осіб, необхідно буде збільшити обсяг виробництва
сільськогосподарської продукції на 70%.
У новій реальності продовольство може використовуватися як
інструмент політичного й економічного тиску в боротьбі за глобальне
світове лідерство. Саме це виступає рушійною силою сучасних
процесів захоплення сільськогосподарських земель на всіх
континентах планети.
Світова
спільнота
визнає,
що
концентрація
аграрного
землекористування
та
пов’язане
з
нею
захоплення
сільськогосподарських угідь остаточно набули глобального характеру.
Під концентрацією сільськогосподарських угідь традиційно
розуміють укрупнення, збільшення розмірів землеволодінь чи
землекористувань, природа та рушійні сили яких можуть бути
різними. Якщо концентрація землі зумовлюється та супроводжується
процесами антисоціального спрямування, у тому числі зростанням цін
на продовольство, хижацьким використанням землі, перешкоджанням
реалізації завдань збалансованого сталого аграрного і сільського
розвитку, здійснюється напівлегально, – вона набуває ознак
загарбання землі.
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Україна, що має значні площі придатних для виробництва
продовольства земель, теж підпала під дію цих зовнішніх факторів,
характер впливу яких часто є протиправним, а зумовлена ними
інтенсивна земельна концентрація призводить до негативних
соціально-економічних наслідків. Надвеликі землекористувачі –
агрохолдинги
продовжують
укрупнюватися,
скуповуючи
сільськогосподарську землю; при цьому держава не впливає на ці
процеси, не контролює їх (хоча б на рівні консолідованої
статистичної звітності). Аграрна і земельна політика України
не обтяжена
урахуванням
того,
що
сільськогосподарське
виробництво, на відміну від індустрії, пов’язане з живою природою і
людиною; господарську діяльність на селі не можна розглядати поза
загальною системою його соціальних зв’язків, екологічних обмежень
та суспільних зобов’язань. Сільське господарство – це не тільки
сфера виробництва, а й сфера життя. Взаємодія цієї сфери з
економічними інтересами зумовлює характер і спрямованість
господарських рішень. Держава більше не гарантує селянам
стабільних цін на сільськогосподарську продукцію і продовольство;
доходів у розмірі прожиткового мінімуму, тим паче гідного рівня
життя; повної зайнятості, відсутності безробіття. Звузилася сфера дії
права на безкоштовну медичну допомогу та безкоштовну освіту та ін.
Ці зміни в інституційно-правовому просторі офіційно задали нові
правила гри для корпоративних структур на селі, що мотивує їх до
агресивних інвестиційних моделей функціонування та придбання у
власність великих масивів сільськогосподарських угідь без будь-яких
суспільних зобов’язань, оскільки вони керуються монетизацією
продовольства та потребами глобальних ринків.
Монетизація
продовольства
стосується
трансформації
сільськогосподарських ресурсів (насамперед земельних) у фінансові
активи, що можуть бути об’єктами привласнення, поглинання та
перепродажу для отримання прибутку. Земля стає важливим
абстрактним фінансовим продуктом для інвестування і спекуляцій
безвідносно до наслідків для продовольчого суверенітету держави та
місцевих громад, де вирощується якісне і безпечне продовольство.
Монетизація продовольства пов’язана також із домінуючою роллю
фінансових ринків у визначенні, яке продовольство виробляти та у
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який спосіб. Це здійснюється через спекуляцію фінансовими
продуктами, пов’язаними із продовольством або венчурними
інвестиціями у сільське господарство, виробництво продовольства,
харчову промисловість і логістику, спрямовані на формування у
споживачів нових моделей харчування.
Нові модні харчові моделі формують погляди на «нематеріальне
продовольство» (неїстівну їжу), що, як правило, не пов’язане із його
фізичними якостями. Це означає, що споживач купує продукт, який
має смак, наприклад, сиру, без вмісту якихось складових справжнього
продукту. Застосовуючи спеціальні рекламні технології, споживача
спрямовують на вибір виробленої корпораціями продукції, що має
смакові якості натуральної, здорової продукції, виробленої малими
фермами, але насправді вона такою не є. Продовольство завжди
приховує такі нематеріальні виміри, як походження, культура,
традиції. Проте у корпоративному секторі відбувається перехід від
соціокультурних вимірів до ринкових, що базуються на приватних і
торговельних пріоритетах. Це означає, що ціни значною мірою не
пов’язані з фізичним виробництвом продовольства і що смак може
бути повністю імітовано за допомогою великого різноманіття
хімічних сполук, зовсім не пов’язаних із натуральними інгредієнтами.
Виробництво продуктів харчування, доступ до них і розподіл –
усе це має важливе значення для суспільства, аби воно могло
функціонувати на демократичних засадах. Втрата суспільством
контролю над земельними ресурсами, що є необхідним ресурсом
виробництва продовольства, може призвести до того, що Україна
втратить продовольчий, а отже, й державний суверенітет.
Продовольство – це політика, оскільки контроль над
продовольчою системою дає владу. Протягом багатьох років певні
сили в Україні працювали на те, щоб контролювати всі аспекти
системи виробництва харчових продуктів та звести весь цикл
виробництва продуктів харчування, починаючи від насіння, ресурсів
та землі до централізованого і дедалі більш приватизованого
контролю.
З іншого боку, продовольство є фундаментальною потребою
людини і має ключове значення для її виживання, тож доступ до
продуктів харчування становить базове право людини. Сьогодні в
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українському суспільстві ми спостерігаємо, що це право може бути
значно звужене при запровадженні ліберального ринку землі та
привласнення її значних масивів великими землевласниками
корпоративного типу.
У 2018 р. Організація Об’єднаних Націй ухвалила Декларацію про
права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості, та
проголосила наступні 10 років Десятиліттям сімейного фермерства у
світі. Згідно з Декларацією, селянин – це будь-яка особа, яка
займається або має намір займатися – одноосібно, спільно з іншими
або у складі громади – сільськогосподарським виробництвом для
задоволення власних потреб та/або продажу продуктів на ринку, і яка
значною мірою, але не обов’язково цілком, покладається на трудовий
внесок членів сім’ї та на інші форми безгрошової організації праці,
особливо залежить від землі й підтримує із землею особливий
зв’язок.
У Декларації головним правом селян визнано право на землю як
фундаментальне право людини, що забезпечує засоби існування та є
підґрунтям для реалізації всіх інших прав селян, і його дотримання
гарантується державою.
Декларація ООН зосереджується на правах селян на землю,
насіння та біорізноманіття, а також на правах, які базуються на
продовольчому суверенітеті, що є правами людей визначати власні
продовольчі та сільськогосподарські системи, та на здорову й
відповідну культуру споживання їжі власного виробництва.
Декларація ООН про права селян запускає соціальний рух,
покликаний зняти правові обмеження та недоліки, що призводять до
експлуатації, пригнічення та переміщення селян в інтересах капіталу,
що діє зазвичай при підтримці урядів та міжнародних організацій.
Більше того, ця декларація дає селянам та сільським працівникам
інструмент, за допомогою якого вони можуть вимагати від урядів
здійснювати політику, спрямовану на упередження та вирішення
соціальних конфліктів.
Декларація ООН також визнає колективні права селян і фермерів на
боротьбу за колективний та індивідуальний доступ до землі, насіння,
води, біорізноманіття та природних ресурсів, а також за соціальну
безпеку, належну медичну допомогу та безпечні умови праці.
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Відзначаючи, що усі громадянські, політичні, економічні, соціальні,
культурні, екологічні та колективні права взаємопов’язані та
нероздільні, декларація діє як стимул до проведення трансформаційних
реформ із тим, щоб протистояти деструктивним діям корпоративної
влади.
На додаток до спеціальної статті, присвяченої зобов’язанням
урядів, у кожній статті Декларації ООН також встановлено серію
зобов’язань та рекомендацій. Це значить, що декларація не лише
пояснює права селян, а й пропонує механізми та інструменти щодо їх
захисту урядами. У цьому контексті вона вкотре наголошує на
важливості та необхідності того, щоб аграрні реформи гарантували
право на землю.
Декларація ООН пропонує глобальну рамку для національного
законодавства і політики з метою: посилення захисту прав селян
(чоловіків, жінок, молоді) та засобів для існування у сільській
місцевості; проведення реальної аграрної та земельної реформи і
захист сільських громад від захоплення земель; посилення
продовольчого суверенітету, боротьби зі змінами клімату та
збереження біорізноманіття; збереження за селянами прав щодо
зберігання, використання, обміну та продажу насіння; забезпечення
прибуткових цін на сільську продукцію та справедливих стандартів
праці для сільських працівників, включаючи мігрантів; визнання прав
сільських жінок та молоді та дотримання соціальної справедливості
для людей усіх каст, класів, рас та етнічних груп без дискримінації.
Таким чином, Декларація ООН гарантує дотримання прав людини
стосовно всіх людей, а не окремих осіб чи їхніх груп. Вона наголошує
на правах сільського населення, дає владу країнам – учасницям ООН
та нагадує їх урядам про зобов’язання щодо сприяння захисту та
посилення прав селян й інших людей, які працюють у сільській
місцевості. А представники міжнародних селянських організацій, які
ініціювали ухвалення Декларації, мають тепер у своїх руках реальний
інструмент для його використання у правових процедурах для
захисту прав селян та заклику суспільства розробляти регіональні та
національні стратегії, спрямовані на впровадження цієї декларації
таким чином, щоб усі уряди на всіх рівнях дотримувались своїх
зобов’язань стосовно забезпечення гідності та справедливості тих,
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хто працює задля забезпечення продовольчого суверенітету і
недопущення обезземелення селян в усьому світі.
Українському суспільству, особливо селянству, слід усвідомити,
що лібералізація ринку земель сільськогосподарського призначення
може трактуватися як істотне порушення в Україні прав селян,
закріплених Декларацією ООН.
3. РИЗИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЗЕМЛЕЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Одна із важливих причин надзвичайно складного перебігу ринково
спрямованих реформ в Україні полягає в наявності базової
методологічної вади у мисленні реформаторів – вважати, що є лише
один-єдиний, найбільш імовірний варіант впливу на економіку тих чи
інших пропонованих інституційних інновацій. І хоча вже
накопичилось чимало прикладів хибності такого підходу, все одно ми
продовжуємо мислити в такому ракурсі й недооцінювати можливі
альтернативні варіанти розвитку в процесі здійснення реформ.
Стосовно аграрних перетворень такий підхід проявляється повною
мірою: прихильники вільної торгівлі землею, які де-факто
виступають як апологети т.зв. лібертаріанства (іншими словами,
напряму – ринкового фундаменталізму) безапеляційно стверджують,
що право вільної купівлі-продажу землі є необхідним і практично
безальтернативним стимулом для інвесторів в аграрну сферу, а отже,
для інтенсивного розвитку аграрного потенціалу.
І хоча, на мій погляд, реальні факти розвитку української
економіки дають достатні підстави ставити під сумнів беззастережні
переваги механізмів вільної купівлі-продажу землі перед такими
механізмами, як довгострокова оренда чи емфітевзис (нині
передбачені Цивільним кодексом України)6, я хочу привернути увагу
до інших аспектів можливих наслідків запровадження вільного ринку
сільськогосподарської землі – макроекономічних та соціальноекономічних.
Відсутність вільного ринку землі не завадила потужним транснаціональним компаніям
реально поставити під свій контроль тисячі гектарів сільськогосподарської землі в Україні
для вирощування експортоорієнтованих культур і перетворити такий експорт у провідну
статтю експорту товарів України (понад 40%).
6
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Можна ідентифікувати три можливі варіанти розвитку подій за
альтернативними до урядових намірів сценаріями. Кожен з цих трьох
можливих варіантів спирається на свою особливу категорію суб’єктів
ринкової діяльності (ринкових агентів), для яких вільна торгівля
землею створює величезні ринкові можливості.
По-перше, це ті, хто нажив величезні статки незаконним шляхом
і тримає їх «в тіні». Сьогодні провідними країнами світу (G20 та G7),
міжнародними організаціями (насамперед ОЕСР) вживаються дедалі
жорсткіші заходи в напрямі забезпечення більшої прозорості та
наведення порядку в діяльності світових фінансових центрів та
обмеження т.зв. офшорних зон. Варто у цьому контексті згадати хоча
б проєкт BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – щодо розроблення
заходів протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку
з метою уникнення оподаткування. Або ж прийняте у 2018 році
Великою Британією рішення з вимогою до своїх заморських
територій (таких як Кайманови острови та Британські Віргінські
острови) відкрити до кінця 2020 року секретну інформацію про
власність компаній, зареєстровану в цих офшорних юрисдикціях.
Зрозуміло, що власники таких активів стикаються з серйозними
ризиками викриття незаконності (а, можливо, й арешту чи
конфіскації) своїх активів, а отже – зацікавлені в переведенні своїх
офшорних валютних авуарів у актив, який був би більш захищений.
До цього ризику додається і валютний ризик, пов’язаний з
нестабільністю долара США, який вступив в «курсову війну» з
китайським юанем.
Земля
є
ідеальним
варіантом
для
таких
випадків
«реструктуризації» незаконно нажитих статків, а також захисту від
курсових коливань. І чи не тому новітні пропозиції щодо
якнайскорішого впровадження земельного ринку нині виступають у
поєднанні з пропозиціями, що виходять з табору новоявлених
українських ринкових фундаменталістів щодо «амністії капіталів»,
«нульової декларації» та інших механізмів, які полегшили би
вкладання тіньових коштів у земельні ділянки?
Зрозуміло, що в разі реалізації цього сценарію жодним чином не
відбудеться зростання ефективності українського аграрного сектора.
Скоріше, ми станемо свідками прискореного формування в Україні
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латифундистської системи – із відповідними жахливими соціальними
наслідками. Деяке уявлення про них може дати нам «досвід» Бразилії
у проведенні подібної реформи – з масовим обезземеленням селян,
їхньою міграцією до великих міст та розселення у їх т. зв. «фавелах»
– осередках наркоманії та організованої злочинності.
Другий варіант розвитку подій спирається на тих, хто розраховує
заробляти на спекулятивних операціях в умовах постійного зростання
цін на земельні ділянки. І хоча в нас дійсно є чимало випадків
завуальованої купівлі-продажу земельних ділянок, саме в умовах
нічим не обмеженого, повністю легалізованого права купівлі-продажу
землі можна проводити достатньо масштабні спекулятивні операції –
ігри на підвищення вартості землі. Теза прибічників вільної торгівлі,
що при цьому будуть формуватися «ринкові ціни на землю»,
породжує серйозні сумніви. Адже в умовах наявності олігополії,
поєднаної з політичною владою (а саме це в Україні, на жаль, є
«нормою»), великі гравці здобудуть значні можливості формувати
цінові тренди у вигідному для них напрямі. Замість «ринкових цін»
ми, скоріш за все, отримаємо «монопольно високі ціни» на землю. І
навряд чи такий феномен сприятиме розвитку сільського
господарства, адже норма прибутку для тих, хто займається
виробництвом, знижуватиметься.
Цей другий варіант може отримати підсилення з боку тих, хто
оперує у сфері ринків похідних цінних паперів, які, як відомо, також є
важливим осередком спекулятивних фінансових операцій. Як тільки
буде запроваджено вільний обіг земель, з’явиться можливість
стандартизації відповідних ринкових трансакцій, а отже, й випуску
відповідних цінних «земельних» паперів як нового виду фінансових
деривативів. Хоча такий варіант не є гарантованим, теоретично він
можливий та може призвести до значного зростання ліквідності, що в
макроекономічному вимірі чинитиме відверто інфляційний вплив, а в
мікроекономічному вимірі – стимулюватиме зростання цін на земельні
ділянки.
Таким чином, спекулятивний капітал зможе взяти гору над
капіталом, безпосередньо задіяним в сільськогосподарському
виробництві. Зазначений процес напевно стане підґрунтям для
істотного зростання вартості сільськогосподарського виробництва, а
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отже, й цін на продовольство. Неминуче подальше посилення
експортної орієнтації українського аграрного сектора діятиме в тому ж
напрямі. Та чи готова Україна, з її численним прошарком злиденного
населення, до такого варіанту розвитку подій – питання риторичне.
Нарешті, третій варіант – це перехід контролю над земельними
ресурсами України до іноземців. Імовірність цього варіанту розвитку
подій істотно підсилюється тим, що вітчизняні підприємці не зможуть
отримати належного доступу до ринку землі через те, що український
дрібний та середній аграрний бізнес і близько не має того обсягу
фінансових ресурсів, якими володіють, наприклад, суверенні
фінансові фонди деяких держав Перської затоки чи Китай або ж
приватний бізнес США чи Росії. Чи зможе Україна, з її схильністю до
корупції та загальної слабкості державних інститутів контролю за
дотриманням законодавства, реально протиставити щось апетитам
закордонних гравців, – знову ж таки питання риторичне. Вірити в
ефективність прямих законодавчих обмежень на володіння
іноземцями землею – значить, займатися самообманом: про це
свідчить досвід багатьох країн.
Звичайно, є проблема в тому, що власники землі, які не бажають
займатися сільським господарством, обмежені у своїх правах
позбутися цих ділянок, а ті, хто бажає розширити своє виробництво, –
обмежені в можливості їх придбати. Але для вирішення цієї проблеми
цілком достатньо було б мати механізм продажу землі державі в
особі уповноваженої державної організації, що керує державним
земельним фондом і здійснює операції через торги або інший
подібний механізм, що діяв би на конкурентних засадах і при
забезпеченні високого рівня прозорості та публічної підзвітності.
4. ОЦІНКА НАСЛІДКІВ УПРОВАДЖЕННЯ
НЕОЛІБЕРАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Нині маємо констатувати, що законопроєкти «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення», реєстраційний номер №2178 та
№2178-10, не убезпечують від скупівлі угідь іноземними компаніями,
в т.ч. з метою спекуляції, орієнтовані на ринкову надкоцентрацію
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угідь однією особою, ігнорують багатофункціональність земель на
догоду короткотерміновому ефекту від їх продажу, натомість суттєво
обмежується доступ фермерів і підприємств середньої ланки через
створення нерівних конкурентних умов. З огляду на це, зосередимося
на обґрунтованості тих концепцій, які сповідують ринковий
фундаменталізм (так звану ідеологію лібертаріантства) стосовно
очікуваних результатів від завершення земельної реформи: щорічний
приріст ВВП країни, залучення інвестицій та надходження до
місцевих бюджетів.
Приріст валового внутрішнього продукту країни. З економічної
теорії відомо, що ВВП визначається як ринкова вартість усіх кінцевих
товарів та послуг, створених на території країни протягом певного
періоду часу, включаючи нерезидентів. Інакше кажучи – це загальна
сума придбання товарів домогосподарствами, підприємствами,
установами й організаціями, а також державою. Під час розрахунків
береться до уваги сальдо балансу, що склалося в результаті
експортно-імпортних операцій країни. Додатне сальдо збільшує ВВП
на таку ж суму, тоді як від’ємне, навпаки, зменшує його. Для
приросту ВВП (реального і номінального) в ідеалі має зрости
купівельна спроможність усіх секторів національної економіки, або
хоча б в окремих, але сумарно має бути приріст операцій з купівліпродажу товарів і послуг.
За проведеними нами розрахунками встановлено, що обіцяного
приросту ВВП не відбудеться. Враховуючи нинішній фінансовоекономічний стан агросектора, слід очікувати, що, вклавши кошти у
придбання земель, аграрії одночасно зменшать витрати на придбання
й модернізацію техніки, обладнання, будівництво капітальних споруд
тощо. Це, у свою чергу, негативно відіб’ється на ефективності
господарської діяльності агропідприємств у перші роки після запуску
ринкового обігу земель. Для зростання обсягів виробництва потрібне
розширене відтворення, але за таких умов його не відбудеться. Таке
просідання триватиме щонайменше перших п’ять років, далі –
залежно від державної політики – ситуація може вирівнятися. Не
зможе цьому зарадити і здешевлення відсоткової ставки по кредитах
за рахунок бюджетних програм.
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Результати досліджень показують, що, отримавши кошти,
власники земельних паїв частково використають їх на імпортні
товари довгострокового використання – ліки, будівельні матеріали,
навчання дітей за кордоном тощо. Так, це збільшить ВВП, але не
України, а держав походження цих товарів і послуг.
Інвестиції. Рівень інвестицій в економіку України останніми
роками має стійку тенденцію до зниження. Причиною цьому є
толерантність суспільства до корупції, мінливе законодавство,
незавершеність процесу специфікації прав власності на нерухомість,
недовіра до правоохоронних органів, антимонопольного комітету і
судової системи, політична й економічна нестабільність тощо. Це
визначальні чинники, які стримують вітчизняних та іноземних
інвесторів, а не відсутність ринку земель, як зауважують автори
зазначених вище законопроєктів та окремі експерти. Форми
власності на земельні ділянки як стримуючий чинник інвестицій, за
численними соціологічними дослідженнями, навіть не згадуються.
Підтвердженням цієї тези слугують дані Ради бізнес-омбудсмена –
незалежного, постійно діючого консультативно-дорадчого органу
Кабінету Міністрів України. За останні чотири роки нею отримано
6,6 тис. скарг від підприємців, із них майже кожна шоста – від
компаній з іноземними інвестиціями. Загалом найчастіше
звертаються про захист бізнесу із таких питань: 45% – оподаткування,
14% – дії або бездіяльність правоохоронців, 12% – на державні
регуляторні органи і 6% – щодо митних процедур7.
Крім зазначених внутрішніх проблем, які перешкоджають
залученню інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство, їх
надходження значною мірою залежить від зовнішніх чинників.
За відсутності належної державної політики у цій сфері
господарюючі суб’єкти отримують побічний ефект у формі
привласненої екологічної ренти, а суспільство й економіка зазнають
суттєвих збитків, на компенсацію яких потрібні колосальні ресурси
і десятиліття цілеспрямованої праці. За такої недалекоглядної
екологічної політики виникає риторичне запитання: хто ж насправді
є інвестором при купівлі-продажу земель сільськогосподарського
Кожна шоста скарга до бізнес-омбудсмена надходить від іноземного інвестора. URL :
https://www.unn.com.ua/ uk/exclusive (дата звернення: 16.09.2019).
7

21

призначення, особливо іноземцям? На наше переконання,
інвестором виступає Український народ і його майбутні
покоління, адж, згідно зі статтею 13 Конституції, лише він має
право власності на землю. І далі: «Кожний громадянин має право
користуватися природними об'єктами права власності народу
відповідно до закону. Власність зобов’язує. Власність не повинна
використовуватися на шкоду людині та суспільству».
Надходження до місцевих бюджетів. Теоретично у ринковому
обігу можуть брати участь до 10 млн га земель державної і
комунальної форми власності та 27 млн га пайових земель, власники
яких набули їх у процесі паювання або у спадок. Насправді на
першому етапі пропозиція буде меншою, оскільки 2 млн га державних і
майже
19 млн га приватних земель передано в оренду, 917 тис. га перебуває у
постійному користуванні державних підприємств, 1,5 млн га надані у
користування громадянам, у тому числі 627 тис. га для ведення
фермерського господарства, 716 тис. га становлять землі загального
користування 8.
Для порівняння розглянемо два можливі сценарії із земельними
ділянками сільськогосподарського призначення державної та
комунальної власності: їх продаж і передача в оренду. У разі
реалізації першого сценарію з 1 га до бюджетів одноразово, при
укладанні
угоди
купівлі–продажу, надійде 28500 грн. У наступні роки надходження
будуть лише у формі земельного податку від 81 до 270 грн або
єдиного податку 4-ої групи платників – 256,5 грн.
За реалізації другого сценарію – передачі земель державної та
комунальної власності в оренду на земельних торгах (аукціонах) за
цінами, які склалися нині, місцеві бюджети в середньому
отримуватимуть надходження у вигляді орендної плати в розмірі
4500–5000 грн і більше щорічно.
Тобто сумарні надходження до місцевих бюджетів від продажу
прав оренди за двадцятирічний період утричі перевищуватимуть
Результати опитування щодо моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в
Україні / Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В., Шпичак О.М., Юрченко І.В. та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ»,
2018. 52 с.
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потенційні надходження за аналогічний період від продажу цих
земельних ділянок.
При продажу приватної земельної ділянки одноразовий дохід
отримає власник земельного паю, який буде еквівалентний ціні
продажу земельної ділянки. Держава при цьому отримає одноразові
надходження у формі державного мита, що становить 1% від вартості
майна.
У разі надання земельного паю в оренду його власник щорічно
отримує орендну плату, яка з кожним роком має тенденцію до
зростання на 8–10%. Таким чином, вартість земельного паю
еквівалентна розміру орендної плати, що орієнтовно може отримати
власник упродовж 10–14 років.
Стосовно надходжень до місцевих бюджетів, то у разі орендних
земельних відносин до бюджетів територіальних громад щорічно
надходить ПДФО, який становить 18% від суми орендної плати та земельний податок (або єдиний податок 4-ої групи). У разі, якщо
власник продає земельну ділянку, необхідність сплати орендних
платежів відпадає, а разом з ними і ПДФО до місцевих бюджетів.
Таким чином, втрачені вигоди для місцевих бюджетів
оцінюватимуться мільярдами гривень, що обов’язково потрібно
враховувати при формуванні державної земельної політики.
Отже, прогноз щодо збільшення надходження до бюджетів усіх
рівнів при продажу земель сільськогосподарського призначення, за
умови реалізації закладеної у зазначених законопроєктах моделі, не
підтверджується розрахунками. Більше того, як із землями
державної власності, так із земельними паями в оглядовій
перспективі економічно вигідніша передача земель в оренду
порівняно з їх відчуженням шляхом продажу.
Робочі місця. Нагальною проблемою для національної економіки
є пошук шляхів створення нових та збереження існуючих робочих
місць. Світова практика доводить, що цьому сприяє підтримка
розвитку малого й середнього підприємництва. Саме з огляду на
це розвинені економіки світу роблять ставку на формування
середнього класу, у тому числі й у сільській місцевості. Наразі, за
виваженої економічної політики, є усі передумови без великих
капітальних вливань створити понад мільйон робочих місць у
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сільській місцевості. Для цього необхідно унормувати стимули і
сформувати економічні передумови, які допоможуть вийти із «сірої
зони» особам, самозайнятим у сільському господарстві, шляхом
надання їм можливості започаткувати сімейні фермерські
господарства. Рамкові умови їх створення та мотиваційні чинники
для виходу з «тіні» передбачені законодавством України.
Однак Мін’юст України зволікає зі створенням Державного
реєстру сімейних фермерських господарств; сімейні фермерські
господарства (без створення юридичної особи) не включені до
Державних статистичних спостережень; не маючи офіційної
реєстрації, сімейні ферми позбавлені можливості взяти пільгові
кредити. Особливо гостро це питання постане з відкриттям ринкового
обігу сільськогосподарських земель, оскільки вони не зможуть брати
участь у програмах із відшкодування відсоткової ставки за кредитами
для придбання земельних ділянок у власність.
По-суті, зволікання із розв’язанням цього питання наносить мільярдні збитки державі, дискредитує її курс на детінізацію малих форм
господарювання на селі, гальмує створення середнього класу та
збалансованого сільського розвитку.
За оцінками ННЦ «Інститут аграрної економіки», 211 тис.
сільських домогосподарств обробляють землі площею понад 10 га,
325 тис. – від 5 до 10 га, 3 млн – від 1 до 5 га, значна частина яких за
сприятливих умов потенційно готові легалізувати свою діяльність,
що підтверджують дані опитувань. Сприяння у легалізації сімейних
фермерських господарств стане суттєвим джерелом наповнення
місцевих бюджетів, забезпечить зростання рівня зайнятості та
добробуту в сільській місцевості, збереження сільської поселенської
мережі.
Варто зауважити, що нині чисельність зайнятих з розрахунку на
100 га с.-г. угідь у агроформуваннях з площею земель до 500 га (без
птиці) становить 4,3 особи, а з площею угідь понад 50 000 га – лише
1,1 особи.
З огляду на це моделі уведення ринкового обігу земель повинні
містити стимули й інструменти, які сприятимуть доступу до
землі не ТНК, іноземного й спекулятивного капіталу тощо, а
стимули для малих і середніх форм господарювання.
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Варто зауважити, що проведене дослідження спростовує
твердження окремих експертів, що у разі відкриття ринку земель
сільськогосподарського призначення за неоліберальними лекалами
суттєво збільшаться надходження до бюджетів усіх рівнів, різко
зростуть інвестиції, а щорічний приріст ВВП за рахунок уведення
ринку земель сягне 3,5%. Для такої динаміки макроекономічних
показників не має достатніх передумов. З метою забезпечення
стійкого економічного зростання країни поетапне завершення
земельної реформи має супроводжуватися взаємоузгодженими
структурними реформами та скоординованими інноваційностимулюючими заходами в усіх секторах національної економіки.
Фундаментальна мета ринкового обігу земель полягає не в
спекуляції нею, а у раціональному веденні виробництва всіма
підприємствами з різними – як за організаційно-правовими формами,
так і за розмірами – площ сільськогосподарських угідь. Включення
основного національного багатства в економічний обіг має
підвищити еколого-соціо-економічну ефективність аграрного сектора
економіки, сприяти суттєвому зростанню його капіталізації і
досягненню європейських стандартів життя народу України.
І головне, земля – це обмежений природою ресурс. Земля – не
лише фактор виробництва для задоволення теперішніх потреб
суспільства. Це також територія нашої держави, репродуктивна умова
життєздатності і збереження генофонду Українського народу,
джерело
культурної ідентичності й ментальності титульної нації.
5. ОБУМОВЛЕНІСТЬ ОБМЕЖЕНЬ ТА ДЕРЖАВНОЇ
КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИДБАННЯ
СЕЛЯНАМИ СІЛЬГОСПУГІДЬ
Особливості ринку земель сільськогосподарського призначення
зумовлюються
їх
специфікою
як
основного
засобу
сільськогосподарського виробництва, зокрема:
 сільськогосподарські землі не є відтворювальним фактором
виробництва, їх не можна створювати штучно, вони обмежені в
просторі, пропозиція цих земель є фіксованою;
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 сільськогосподарська
земля
є
стратегічним
ресурсом
забезпечення продовольчої безпеки і продовольчої незалежності
кожного суспільства, що в умовах тотальної глобалізації набуває
особливого значення; продукти землеробства є унікальні та нічим не
замінимі для кожної людини;
 сільськогосподарські землі, забезпечуючи зайнятість селян
сільськогосподарською
діяльністю,
виступають
просторовою
основою для суспільства, зберігають розселення, убезпечують країну
від негативних наслідків надурбаністичних процесів;
 за збільшення чисельності населення планети функціональна
роль земель сільськогосподарського призначення для кожного суспільства зростатиме.
Ці та інші особливості обумовлюють необхідність забезпечувати
правовий захист вітчизняних сільськогосподарських угідь від
колонізації їх комерційним капіталом, особливо іноземним,
спекуляції землями, ущемлення інтересів тих, хто на ній живе і
працює, тощо. Найбільш поширені у світовій законодавчій практиці
норми такого забезпечення такі:
1) надання права на придбання земельної ділянки для ведення
сільського господарства шляхом купівлі та/або оренди лише
фізичним особам – сільським жителям, які проживають на території їх
розміщення або на недалекій від них відстані.
Обмеження придбання сільгоспугідь юридичними особами
обумовлюється тим, що змінити структуру власності такої особи
досить легко, а це у свою чергу унеможливлює контроль за
виконанням встановлених законом вимог до землекористувачів. Крім
того, це робить можливим придбання земель сільськогосподарського
призначення іноземними суб’єктами через участь у створенні
спільних підприємств, купівлю акцій та в інші способи;
2) зобов’язання покупців (орендарів) працювати безпосередньо в
господарстві на сільськогосподарських роботах. Вони не можуть
обмежуватися лише управлінською діяльністю;
3) обмеження, які практично унеможливлюють купівлю (оренду)
сільськогосподарських земель іноземцями, як-от:
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– проживання іноземця у сільській місцевості країни упродовж
встановленого терміну і набуття громадянства (Франція – сім років,
Кентуккі, США – вісім років);
– кваліфікаційні вимоги (освіта, стаж роботи);
–
доступ
лише до вільних
земель
з метою
їх
сільськогосподарського освоєння;
4) заборона купівлі земельних ділянок сільськогосподарського
призначення як способу збереження капіталу та спекулятивного
збагачення. Особа, яка купує земельну ділянку, зобов’язана
обробляти її сама або сім’єю, а не передавати право користування
нею іншим особам. Забороняється також перепродувати придбану
ділянку упродовж перших 8–15 років з метою заробляння грошей;
5) обмеження концентрації земель на засадах як купівлі так і
оренди в руках однієї фізичної особи. У Німеччині максимальна ділянка (власна чи орендована) становить 400–500 га залежно від умов
федеральних земель, у Польщі – 300, а зі спадком – до 500 га. В
Іспанії обмеження становлять для зрошувальних земель – 50 га,
екстенсивних пасовищ – 100 га. У Данії верхньою межею
землекористування (свого чи орендованого) є 150 га. У разі
об’єднання фермерів у товариства (кооперативи) для спільного
ведення господарства загальна площа складених ними ділянок не
може перевищувати встановлений законодавством розмір – у Франції,
наприклад, шість мінімальних розмірів (близько 200 га), в Угорщині
1800 га.
В Україні ці обмеження можуть бути диференційовані за зонами
залежно від густоти сільських поселень і кількості сільського
населення на 100 кв. км сільськогосподарської території. Для
фізичних осіб це може становити до 200 га у західних та інших
малоземельних областях і до 500 га у Степовій і Лісостеповій зонах.
При цьому обсяги орендованих угідь, складених фізичними особами
– членами корпоративних підприємств, не можуть перевищувати 10
розмірів земельних ділянок, визначених для фізичних осіб;
6) ідеологія регулювання ціноутворення і формування розміру
орендної плати має за мету збалансоване вирішення двох завдань –
не допустити демпінгу ціни в інтересах фермера, який продає (здає в
оренду) свою земельну ділянку, з одного боку, а з іншого – запобігти
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спекулятивним операціям на ринку земель сільськогосподарського
призначення в інтересах їхнього покупця (орендаря), який приймає
«естафету» виробника продукції для суспільства. Вплив на ціну
забезпечується зокрема переважним правом державної інституції з
регулювання ринку на купівлю земельних сільськогосподарських
ділянок, виставлених на продаж. Орендну плату влада контролює
шляхом встановлення стандартних або максимальних її розмірів.
Дотримання зазначених обмежень і форм їх реалізації у
практичній
площині
забезпечує
західноєвропейським,
північноамериканським та іншим країнам створення умов для
оптимального розподілу земель між суб’єктами господарювання, що
демонструють США (табл. 1).
Одночасно з унормуванням вимог і обмежень щодо
землекористування має вирішуватися питання кредитування купівлі
селянами земель сільськогосподарського призначення.
Таблиця 1
Землекористування в США за організаційно-правовими формами
Організаційні форми

Індивідуальні сімейні
ферми
Ферми-партнерства
Фермерські корпорації
в тому числі сімейні
Кооперативи, ранчо й ін.

Кількість
господарств, тис.

Середня площа
угідь, га

1829

307,3 акр=129,0 га

138
107
95
36

1130,4 акр=475,0 га
1224,2 акр=514 га
1250 акр=525 га
2027 акр=851 га

Джерело: складено автором за: ProQuest Statistical Abstract of the United States. 2016.
Р. 555–557.

Особливості сільського господарства не дають фермерам
можливості отримувати такі доходи, яких би вистачило і на
одночасну купівлю земельної ділянки, і на повторне фінансування
господарської діяльності. У такій ситуації перебувають усі фермери,
незалежно від рівня економічного розвитку їхніх країн. А тому і в
Індії, і в США «зазвичай для фінансування купівлі землі
використовуються значні обсяги запозиченого капіталу»9. Огляд
Касл Э., Беккер М., Нелсон А.. «Эффективное фермерское хозяйствование» / пер. с англ.
А.А. Белозерцева. Москва: Агропромиздат, 1991. С. 306.
9
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світової практики засвідчує: основним джерелом фінансовокредитного забезпечення таких потреб фермерів виступають
створені ними за підтримки держави кооперативні кредитні
установи. Так, у Нідерландах на сільські кредитні кооперативи
припадає 90% загальної фермерської заборгованості, Японії та
Китаї
–
80%,
Франції,
Німеччині
–
70–75%, Португалії – понад 60%.
Кредитні кооперативи виступають формою організації
взаємного фінансування (або колективного самофінансування), як
правило, однорідної за видом діяльності групи суб’єктів
господарювання (у нашому випадку – сільськогосподарських
товаровиробників).
Діяльність кооперативних кредитних структур базується на
відмінних від комерційних кредитних банків принципах, серед яких
основним виступає їх неприбутковість. Метою діяльності зазначених
структур є сприяння розвитку підприємницької ініціативи своїх
членів, яке забезпечується наданням їм широкого набору фінансових
послуг за тарифами, що не передбачають одержання банківського
прибутку, як це має місце в комерційних банках. Це означає, що
кооперативні банки не підлягають реєстрації у комерційному реєстрі.
Так, у Німеччині діяльність сільських кредитних кооперативних
товариств (кооперативних банків) регулюється двома законами –
Законом про товариства і Законом про кредитну справу. Відповідно до
цих законів кредитне товариство (кооперативний банк) проходить
подвійну реєстрацію: як кредитна організація він повинен одержати
ліцензію на ведення банківських операцій у федеральному відомстві з
нагляду за кредитною сферою, а як кооператив – має бути внесений у
реєстр кооперативних некомерційних підприємств як юридична особа.
Організація системи кооперативних кредитних установ, як
правило, здійснюється за ініціативи і підтримки держави У США,
наприклад, Farm Credit System сформувалася за рішенням Конгресу
США відповідно до Федерального акта про кредитування сільського
господарства (1916 р.). Стартові урядові субсидії сягали 125 млн дол.,
що на той час становило значну підтримку. Аналогічно формувалася
кооперативна система в Японії. Центральна каса кооперативів Пруссії
– попередника нинішнього кооперативного ДГ-Банку – була
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сформована за участю Міністерства фінансів Пруссії. У Франції
Національна каса Credit Agricol створена на базі державної
структури10.
У Болгарії система кредитних кооперативів у наш час майже на
80% формується за рахунок держави та ЄБРР. Активну державну
підтримку одержала кредитна кооперація Польщі. Нині тут
функціонує кооперативна кредитна система, що включає 596
кооперативних банків із 3,3 тис. місцевих осередків11. У Китаї таку ж
систему створено практично за п’ять років.
Іншим важливим джерелом отримання фермерами пільгових
кредитів для купівлі земельних ділянок виступають спеціальні
державні установи. У США – це Агентство обслуговування ферм –
державна інституція Міністерства сільського господарства, що
працює з фінансово неспроможними господарствами, молодими,
новоствореними та дрібними фермерами. Ця Служба забезпечує
зазначені категорії товаровиробників середньо- та довгостроковими
кредитами.
Зважаючи на те, що для вітчизняних малих і середніх господарств
кредитні ресурси комерційних банків непосильні, а для самих цих
банків клієнти в особі селян непривабливі та невигідні, необхідно за
сприяння держави сформувати в рамках Закону України «Про кредитні спілки» Національну мережу сільських кредитних спілок та їх
об’єднань для обслуговування цих господарств, використавши
практику країн із малоземельним фермерством (Китаю, Японії,
Польщі, Болгарії та ін.).
Водночас доцільно, за прикладом США, сформувати відповідно
статті 8 Закону України «Про банки і банківську діяльність» мережу
регіональних (місцевих) кооперативних банків, які б обслуговували
малих і середніх товаровиробників через сільські кредитні спілки.
Функції державної установи, яка б із відміною мораторію
кредитувала купівлю земель селянами, міг би виконувати

Сельскохозяйственная кооперация: теория, мировой опыт, проблемы возрождения / кол.
авт., отв. ред И.Н.Буздалов. Минск – Москва: «Армита-Маркетинг, Менеджмент», 1998.
11
Польща – твій діловий партнер / Інститут кон’юнктур і цін зовнішньої торгівлі.
Варшава, 2005.
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реструктуризований для виконання цієї місії Державний фонд
підтримки фермерських господарств і землевласників.
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПОКУПЦІВ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Чинна на кінець жовтня 2019 р. стаття 130 Земельного кодексу
України проголошує таке.
1. Покупцями
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробника можуть бути:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або
досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням
товарного сільськогосподарського виробництва;
б) юридичні особи України, установчими документами яких
передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.
2.
Переважне
право
купівлі
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які
постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де
здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи
місцевого самоврядування12.
Урядовим законопроєктом № 2178 від 25.09.2019 р. (та рядом
інших законопроєктів) передбачено внести зміни до цієї статті. Згідно
з ними набувати право власності на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення зможуть: а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені за законодавством України; в)
територіальні громади; г) держава. При цьому жодні кваліфікаційні
вимоги та вимоги щодо місця проживання громадян, які
придбаватимуть
земельні
ділянки
сільськогосподарського
призначення, не висуваються. Це відкриває простір для подальшої
латифундизації вітчизняного сільського господарства та спекуляції
земельними ділянками.
Надмірно ліберальний підхід до визначення кола покупців
земельних ділянок у країні, де відсутнє нормативно-правове
унормування організаційної структури сільськогосподарської галузі,
12

Земельний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-III
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створює потужні ризики для її продовольчого суверенітету і навіть
державної безпеки. І це при тому, що у багатьох країнах світу
вагомим
чинником
регулювання
ринкового
обігу
сільськогосподарських
земель
є
відповідність покупця певним кваліфікаційним вимогам.
Навіть якщо законодавством якоїсь країни такі вимоги не
передбачені, організаційно-економічний механізм функціонування
ринку
землі зазвичай включає преференції для покупців або користувачів
земельних ділянок, які мають достатню сільськогосподарську
кваліфікацію та займаються сільськогосподарською діяльністю.
Характерно, що в різних країнах є свої особливості визначення
(трактування) сільськогосподарської кваліфікації. Зазвичай воно не
обмежується наявністю певної спеціальності (наприклад, агронома,
тракториста, оператора машинного доїння корів тощо), а й
передбачає навички організації та ведення сільськогосподарського
виробництва.
Нижче наведено характерні приклади визначення кваліфікаційних
вимог до покупців земель сільськогосподарського призначення в
європейських країнах, де основу сільськогосподарського устрою становлять сімейні фермерські господарства13.
У
Швейцарії
основною
виробничою
одиницею
в
сільськогосподарській галузі є «самостійне господарство».
Відповідно «самостійний господар» має бути здатний: а) вести таке
господарство і б) особисто в ньому працювати. Для цього він повинен
мати кваліфікацію, яка, згідно з вітчизняними традиціями, необхідна,
щоб виконувати обидві зазначені функції. Зазвичай це трактується як
наявність професійної освіти та практичного досвіду роботи в
сільському господарстві, а також інших чинників, важливих для
правильного господарювання. Серед них: стан здоров’я, вік, особисті
та моральні якості, майнові стосунки, зрештою – реальне прагнення
потенційного «самостійного господаря» до хліборобської праці.

Paweł Blajer Wymóg kwalifikacji rolniczych w obrocie nieruchomościami rolnymi (studium
prawnoporównawcze).
URL:
http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/9119/1/
003_Paweł_Blajer_Wymóg_kwalifikacji_rolniczych_52_74.pdf
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Варто підкреслити, що в сучасних умовах професійна освіта
і практичний досвід передбачають володіння знаннями про новітні
технології, уміння користуватися складними технічними засобами
тощо, а при потребі знати, як скористатися послугами дорадчих
служб, сервісних організацій і багато всього іншого.
У Франції, відповідно до Сільськогосподарського кодексу, носієм
сільськогосподарської кваліфікації є особа, яка має відповідну
сільськогосподарську освіту або професійний досвід. Це засвідчують:
 диплом або сертифікат, рівноцінний свідоцтву про закінчену
сільськогосподарську освіту, або свідоцтво про професійну освіту;
 щонайменше п’ятирічний професійний досвід, набутий під час
безпосередньої роботи в сільському господарстві.
У Франції ринковий обіг земель сільськогосподарського
призначення регулюється товариством з управління землями та
сільським розвитком SAFER, яке має переважне право на придбання
земельних ділянок. SAFER може викупити земельну ділянку, на
котру претендує особа, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, із
тим, щоб потім продати її тому, хто цим вимогам відповідає.
У Німеччині кваліфікаційні вимоги до покупців земельних
ділянок на федеральному рівні не запроваджені, але вони можуть
бути встановлені урядами окремих федеральних земель. Обіг
земельних ділянок сільськогосподарського призначення перебуває
під досить жорстким адміністративним контролем. При цьому, якщо
на земельну ділянку претендують особи, одна з яких не є селянином,
а для інших сільськогосподарське виробництво є основним або
додатковим видом діяльності, то перевагу насамперед отримує той,
для кого сільськогосподарське виробництво є основним, у другу
чергу – той, для кого цей вид діяльності є додатковим.
В Італії також відсутні формальні кваліфікаційні вимоги до
покупців земельних ділянок. Але система пільг і привілеїв для селян
практично унеможливлює придбання земель сільськогосподарського
призначення особами, далекими від сільськогосподарського
виробництва14.

14

Там само.
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Досить детально визначено кваліфікаційні вимоги до суб’єктів
господарювання в сільському господарстві та покупців земель
сільськогосподарського призначення у Польщі. Основною
виробничою одиницею тут є gospodarstwo rolne (фермерське
господарство), очолюване індивідуальним господарем (rolnik
indywidualny). Він повинен мати сільськогосподарську кваліфікацію і
щонайменше п’ять років проживати у гміні, на території якої
розташована хоча б одна земельна ділянка його господарства. Він
також має особисто вести своє господарство.
Наявність сільськогосподарської кваліфікації означає, що особа
має середню спеціальну або вищу освіту і досвід роботи в сільському
господарстві.
Вимоги до освіти і стажу скрупульозно виписані в законі «Про
впорядкування сільськогосподарського устрою»15. Наприклад, якщо
особа має вищу несільськогосподарську освіту, то вона повинна мати
ще й не менше трьох років стажу роботи в сільському господарстві
або закінчену післядипломну освіту у сфері, пов’язаній із сільським
господарством. Подібне стосується й інших випадків – осіб із
середньою несільськогосподарською, професійною освітою тощо.
Стаж роботи має бути підтверджений сплатою внесків до Каси
(фонду)
соціального
забезпечення
працівників
сільського
господарства або трудовою угодою з індивідуальним господарем
тощо.
Підсумовуючи викладене, слід підкреслити, що кваліфікаційні
вимоги до покупців земельних ділянок сільськогосподарського
призначення продовжують існувати в країнах, де ринковий обіг цих
земель функціонує тривалий час, сформована організаційна структура
сільськогосподарської галузі, діють формальні та неформальні
правила купівлі-продажу землі під контролем державних органів та
інститутів громадянського суспільства. В Україні ж усього цього
поки що немає. Тому в законодавстві про ринковий обіг
сільськогосподарських земель необхідно передбачити, що право на
придбання земельних ділянок мають громадяни України, які
проживають на території розміщення цих ділянок або на недалекій
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20030640592/U/D20030592Lj.pdf
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відстані від їх розміщення, працюють безпосередньо у сільському
господарстві, мають сільськогосподарську/фахову освіту та/або
термін професійного стажу не менше п’яти років. Усі перелічені
вимоги мають бути максимально деталізовані.
7. ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Упродовж останніх 7–9 років спостерігається тенденція до
збільшення розміру орендної плати як за землі приватної, так і
державної та комунальної власності. При цьому розмір орендної
плати за оренду земель сільськогосподарського призначення
державної власності зростає в декілька разів більше, ніж за оренду
приватних пайових земель. Це стосується і комунальних земель,
однак меншою мірою.
За даними Держгеокадастру, станом на 1 січня поточного року в
Україні укладено 5 млн договорів оренди земельної ділянки (паю), з
них із фермерськими господарствами – 0,78 млн договорів. Більшість
договорів (2,3 млн) укладено на строк 8–10 років. Загальна площа
приватних сільгоспземель, переданих в оренду за договорами,
становить 16,9 млн га. За оперативними даними органів
Держгеокадастру, в середньому по Україні громадяни – власники
земельних ділянок (паїв) у минулому році отримали 1,61 тис. грн
орендної плати за гектар. Це на 18% більше, ніж у 2017 р., коли
середній розмір орендної плати за паї становив 1,37 тис. грн/га.
Щодо державних земель, то за результатами земельних торгів,
проведених територіальними органами Держгеокадастру за 9 місяців
2019 року, розмір річної орендної плати збільшився на 7,6 млн грн
порівняно з аналогічним періодом 2018 р. – у 2019 р. цей показник
становить 153,4 млн грн, тоді як у 2018 р. – 145,8 млн грн.
Зросла середня вартість орендної плати за державні сільгоспземлі:
у 2019 р. вона становила 3,74 тис. грн проти 3,16 тис. грн у 2018 р.
Тобто за останній рік державні землі здавалися в оренду в 2,13
раза дорожче, ніж приватні. Порівняно з підсумками 2017 року
розрив збільшився: тоді було зафіксовано дворазову різницю між
платою за державні та приватні землі.
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В Івано-Франківській, Сумській, Чернігівській, Львівській,
Полтавській областях орендна плата у 2019 році перевищила
нормативну грошову оцінку на 30,42% і становила 44,14%.
Порівняємо середню заробітну плату та середню орендну плату за
сільськогосподарські землі в Україні, Франції та Іспанії за 2018 рік.
Як бачимо, найвищий відсоток співвідношення середньої орендної
плати до середньої заробітної плати спостерігається в Україні.
Таблиця 1
Середня заробітна плата та середня орендна плата
за сільськогосподарські землі в Україні,
Франції та Іспанії (2018 р.)
Країна

Україна
Франція
Іспанія

Середня заробітна
плата

9223 грн,
або 290 євро
2988 євро
1952 євро

Середня орендна
плата за 1 га
сільгоспземлі

1614 грн,
або 50 євро
202 євро
144 євро

Співвідношення
середніх
зарплати до
оренди, %

17
6,8
7

Джерело: складено за: Вартість земель та їх оренди. Земельник вісник України. URL:
http://zemvisnuk.com.ua › vart-st-zemel-ta-kh-orendi

Сприяння зростанню орендної плати шляхом проведення
аукціонних торгів, які здійснює Держгеокадастр, з огляду на
практику західноєвропейських країн є неправомірним. Держава не
повинна сприяти спекулятивним процесам на ринку земель
сільськогосподарського призначення. Звичайно, на аукціонних торгах
державними землями фермер чи власник особистого селянського
господарства не може конкурувати не те, що з агрохолдингом, а
навіть
із
традиційним
середнім
сільськогосподарським
підприємством.
Формування орендної плати у західноєвропейських країнах
відбувається під впливом держави. Так, у Нідерландах, Швейцарії,
Ісландії, Бельгії, Франції розмір орендної плати визначається
законом, в Іспанії, Португалії, Італії встановлюється владою на основі
встановлених державних стандартів. Регулювання у цій сфері
здійснюється для того, щоб збалансувати інтереси орендодавця й
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орендаря та створити сприятливі умови для доступу до оренди як
малим, так і великим фермам.
Сьогодні маємо також низку інших прогалин у чинному
законодавстві, яким регулюються орендні відносини щодо землі
сільськогосподарського призначення.
1. Насамперед слід говорити про неузгодженість норм, що
регулюють набуття права оренди на земельних аукціонах. Фактично
існує підміна понять, коли закон визначає обов’язковість продажу
права оренди, а насправді ж проводиться конкурс між учасниками
цього
аукціону – хто запропонує найвищу орендну плату, той і переможе.
З переможцем укладають не договір купівлі-продажу права оренди
земельної ділянки, а відразу ж договір оренди. При цьому розмір
орендної плати за землі несільськогосподарського призначення може
сягати більше, ніж вона коштує, – 103%, 107% від її нормативної
грошової оцінки, а щодо земель сільськогосподарського призначення
– майже 45% від її нормативної грошової оцінки.
Тому це питання потребує коригування – або ми продаємо право
оренди і тоді необхідно укладати договір купівлі-продажу права, або
ж ми проводимо аукціон із визначення найбільшої орендної плати,
яку готові запропонувати учасники цього аукціону, і, як наслідок – з
переможцем укладається договір оренди.
2. Наступним проблемним питанням є можливість орендувати
земельні ділянки громадянами, які бажають працювати на землі та
хочуть створити власне фермерське господарство.
За відсутності дієвої підтримки з боку держави такі громадяни не
зможуть конкурувати із іншими учасниками земельних аукціонів,
адже нині, враховуючи зміни, що були внесені до статті 134
Земельного кодексу України, норма про можливість надання на
безаукціонній основі земельних ділянок для створення фермерських
господарств з частини другої цієї статті вилучена.
Ще більше питань виникає до частини третьої цієї статті, у якій
йдеться про продаж земельних ділянок і прав на них на аукціонах, а в
частині третій – про безоплатну передачу земель у власність та
надання у користування з посиланням на статтю 121 Земельного
кодексу України.
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3. Не зробили винятку щодо необов’язковості продажу права
оренди також і у випадку визнання пайових земельних ділянок
відумерлими та переходу права власності на них до територіальної
громади. Як правило, такі ділянки розташовані в межах масивів
земель сільськогосподарського призначення або простіше – серед
поля, на якому розміщені пайові земельні ділянки, що орендує, як
правило, один орендар.
4. Норма щодо набрання договором оренди земельної ділянки
чинності тільки після його державної реєстрації, що містилася в
Земельному кодексі та законі «Про оренду землі» до 2013 року, також
не сприяє порозумінню між власником землі (орендодавцем) та
орендарем. Адже, укладаючи такий договір на 15 років із визначеною
орендною платою у 1,5–3% від нормативної грошової оцінки та
зареєструвавши його через рік, два, а то й три після укладання
договору, такий орендар фактично використовуватиме землю не 15
років, а весь час із дня підписання договору сторонами, тобто 17
років, сплачуючи мізерну орендну плату. На жаль, і судова практика
не на стороні власника землі, тобто розірвати договір за таких умов
власник практично не може.
5. Норма щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок
містить низку неточностей. У статті 33 Закону «Про оренду землі»
сплутані поняття пролонгації (продовження дії) та поновлення
договорів оренди.
6. З цього року маємо ще одну законодавчу проблему, а саме
нову статтю 37-1 ЗКУ 5. Земельні ділянки державної чи комунальної
власності під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до
земельних
ділянок,
розташованих
у
масиві
земель
сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що
обмежують масив), передаються в оренду без проведення земельних
торгів власникам та/або користувачам земельних ділянок, суміжних із
земельними
ділянками під такими польовими дорогами. Строк оренди таких
земельних ділянок становить сім років. Однак законодавець не
врахував, що пайові земельні ділянки вздовж цих проєктних
польових доріг можуть орендуватися на інший термін або термін
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договорів оренди вже закінчується і орендар або власник землі не
планують продовжувати дію договору на наступний термін.
Існують й інші проблеми у сфері орендних відносин, які пов’язані
із недобросовісністю насамперед орендарів. Зокрема, йдеться про
неналежне оформлення прав на пайові землі, невиконання умов
договору оренди, несплату або сплату неповною мірою орендної
плати, підробку підписів при поновленні або продовженні дії
договору оренди. Потребує унормування обмеження площ
орендованих земель у руках одного суб’єкта сільськогосподарської
діяльності. Перелічені та інші проблеми свідчать про необхідність
удосконалення Закону України «Про оренду землі».
Сьогодні тривають дебати навколо питання купівлі-продажу землі.
Незавершеність земельної реформи і недосконалість законодавства
створили умови для придбання земельних ділянок за різними
схемами на тіньовому ринку. Ті власники ділянок, які їх продали,
швидко витратили гроші й водночас можливість отримувати
прибутки від своєї землі у вигляді орендної плати.
За середнього розміру орендної плати за пайові землі 8–10% від їх
нормативної грошової оцінки власник землі за 10–12 років повністю
отримує як орендну плату кошти, за які теоретично може бути
продана земельна ділянка, а щодо державних земель – іще швидше –
за
5–7 років. Бонусом цієї схеми є те, що земля залишається у власності
й надалі продовжує приносити прибутки своєму власнику чи
територіальній громаді як отримувачу орендної плати за державні та
комунальні землі.
8. РИНКОВИЙ РОЗПОДІЛ СІЛЬГОСПУГІДЬ
І СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Із 17 цілей сталого розвитку, сформульованих світовою
спільнотою та у 2015 р. схвалених нею на період до 2030 р. майже
половина прямо чи опосередковано пов’язана із функціонуванням
сільськогосподарського сектора. Це і ліквідація голоду, і боротьба зі
змінами клімату, і сталість сільських громад, а також захист та
відновлення екосистем суші, міцне здоров’я і т.ін. Очевидно, що
сільське господарство відповідальне за дотримання таких ключових
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компонентів сталого розвитку, як забезпечення національної
продовольчої безпеки, збереження невідновлюваних природних
ресурсів (земельних і водних), а також суттєво впливає і на тенденції
розвитку, й на облаштування сільської місцевості.
В Україні усі перераховані проблеми є вельми значущими і ще
більше актуалізуються у контексті запуску процесу ринкового обігу
земель
сільськогосподарського
призначення.
Укрупнення
землекористування, до якого неминуче призведе реалізація
зазначеного процесу за оприлюдненими владними структурами
сценаріями, поглибить екологічні й соціальні проблеми у сільській
місцевості. А це, своєю чергою, погіршить і без того недостатньо
сприятливу ситуацію у сфері сталого розвитку аграрної галузі.
Відомо, що Україна перебуває у зоні ризикованого землеробства,
тому нехтування проблемами деградації угідь неминуче призведе до
втрати вітчизняного аграрного потенціалу. Про катастрофічний стан
вітчизняних угідь свідчить, зокрема, рівень розораності земель, який
(за максимально допустимого рівня 35–40%) загалом по Україні
становить майже 54%, а в окремих областях (Кіровоградська область)
досягає і перевищує 70%. Відповідно високим є і рівень еродованості
цих земель.
Надвисокою у структурі посівів є і частка такої
ґрунтовиснажуючої культури, як соняшник. Згідно з даними
Держстату України, частка соняшнику (максимальна величина якої у
12–15% визначена діючою Постановою КМУ від 2010 р.) на рівні
граничних нормативів загалом по Україні дотримується лише у
господарствах населення. Натомість підприємства і фермери
перевищують її практично вдвічі. Аналогічна ситуація і з посівами
кормових культур (які не лише забезпечують розвиток скотарства, а й
запобігають ерозії ґрунтів), унормованої мінімальної частки яких на
рівні 10–20% теж загалом дотримуються лише господарства
населення.
Показовою є і структура посівів у розрізі регіонів.
Найпроблемніша щодо дотримання вимог сталого розвитку
ситуація у регіонах із найвищим рівнем розораності земель, що вже
саме по собі несе загрози екологічній безпеці. Так, на тлі понад
двократного перевищення допустимого рівня посівів соняшнику в
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Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській,
Харківській, Донецькій, Запорізькій областях решту площ у них
займають посіви зернових. Багаторічні трави, бобові кормові
культури із сівозміни практично виведені, що у сукупності з
іншими чинниками обумовлює найнижчий вміст гумусу в грунтах
цих регіонів і найвищий рівень їх еродованості.
З огляду на наявну нині інформацію щодо ключових моментів
запропонованої владними структурами моделі ринкового обігу
земель сільгосппризначення, а також очікувані наслідки її
реалізації, нами сформульовані ймовірні ризики сталого розвитку
галузі та країни загалом.
1. При переході землі від малих господарств (які сьогодні
орендують землю, але не зможуть її викупити) до великих
підприємств (як платоспроможних на ринку землі) можна очікувати
подальшого зростання частки зернових та технічних культур на тлі
зменшення виробництва трудомісткої продукції (тваринницької,
плодоовочевої), кормових культур, наслідком чого стане зростання
безробіття у сільській місцевості, масовий відплив сільського
населення та погіршення ситуації зі сталістю сільських поселень, а
також недоотримання відповідної продукції та остаточна втрата
скотарства через відсутність кормової бази. У результаті зростатиме
імпорт цілого ряду видів продукції, що загрожуватиме продовольчій
незалежності України.
2. Після одноразового отримання коштів від реалізації землі,
населення втратить постійний дохід від її оренди. Зазначене в
сукупності зі зростанням безробіття призведе також до зростання
витратної частини держбюджету через необхідність збільшення
соціальних виплат населенню.
3. При зростанні вартості оренди (внаслідок продажу земель)
збільшаться витрати агровиробників, які отримували значні прибутки
за рахунок низьких витрат на оплату праці та оренду землі. Отже,
можна очікувати зростання цін на сільськогосподарську продукцію і
зниження її доступності для бідних верств населення.
4. При формуванні усталеної тенденції до зростання ціни на землю
можна очікувати появу на ринку землі спекулятивного капіталу, що
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може спричинити тимчасове виведення землі з обороту із
відповідним скороченням виробництва.
5. Великий капітал, а тим більше іноземний, посилить тенденцію
масового заходу в галузь транснаціональних компаній та лобіювання
ними виробництва ГМО-продукції як такої, що дає максимальні
прибутки.
Крім того, стосовно економічних чинників забезпечення сталого
розвитку як галузі, так і національної економіки в цілому, зазначимо
таке. Очікуване експертами зростання продуктивності праці у галузі в
короткостроковому періоді найімовірніше не відбудеться. Будь-які
нові власники земельних ділянок, понісши значні витрати на
придбання землі, матимуть обмежені можливості для вкладання
коштів ще й у розвиток та покращення системи господарювання.
Найбільш імовірно також, що у короткостроковому періоді не
відбудеться
і
зростання
аграрного
експорту,
оскільки
продаватимуться землі, які зараз перебувають в оренді, а тому зміна
власника (якщо така і відбудеться) принципово не позначиться на
діючій системі господарювання.
9. КАПІТАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ.
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЗЕМЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ
ДЕРЖАВИ
Міжнародний валютний фонд визнав Україну найбіднішою
державою Європи. За світовим рейтингом номінального ВВП на
душу населення країна перебуває на 132-му місці – на рівні
здебільшого африканських країн16. Разом із тим багатство світу має
тенденцію до зростання багато в чому за рахунок здорожчання
природних ресурсів17. За багатством природних ресурсів Україна
далеко випереджає більшість країн, проте вони не мають належного
відображення в національному багатстві.
Список стран по номинальному ВВП на душу населения / World Economic Outlook, Database-April
2019, International
Monetary
Fund.
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения
17
Економічна оцінка природного багатства України: монографія / за заг. ред. акад. НАН
України, д.е.н., проф. Пирожкова С.І.; акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика. Київ:
ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. 396 c.
16
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Це стосується насамперед земельного ресурсу. Україна наділена
родючими землями, що у поєднанні з гідротермічними умовами,
природо-безпековим місцерозташуванням та іншими чинниками
формує глобальну унікальність і привабливість цього національного
багатства. Але цей природно-ресурсний потенціал не значиться ані в
балансах підприємств, ані в балансі активів і пасивів країни.
Перефразовуючи Теодора Рузвельта, можна сказати: що не
відображається в балансі, те й не цінується.
Отже, проблема оцінки та капіталізації вартості земель у структурі
національного багатства є важливою і з точки зору прогнозування
наслідків непідготовленого запровадження в Україні ринку земель
сільськогосподарського призначення. Окрім очевидних проблем
кадастрового обліку таких земель і неможливості їх розв’язання без
проведення суцільної інвентаризації землі за участю громад сіл та
наступного перезавантаження за наслідками інвентаризації орендних
відносин, важливим є справедливе ціноутворення на цьому ринку.
Сьогоднішня справедлива (ринкова) вартість аграрних земельних
активів за доходним підходом може становити у межах 25 млрд дол.
(нині у фінансовій звітності Україна показує лише 0,15 млрд дол.).
Разом із тим експерти ЄС оцінюють майбутній вільний ринок земель
сільськогосподарського призначення України у 50–60 млрд дол.
Звідси спекулятивна складова українського олігархату може
становити близько 25–35 млрд дол., що і формує відповідний
політико-економічний тиск на нову владу в питанні такого ринку.
Глобальна грошова цінність українських чорноземів у сучасному
вимірі становить лише 2,5% від капіталізації однієї з тих великих
транснаціональних
корпорацій,
які
використовують
сільськогосподарські угіддя з метою свого збагачення. Очевидно, що
торгівля землею на відкритому ринку з подібними гравцями знищить
не лише наше селянство, а й загалом державність та націю.
Проблема
представлення
земель
сільськогосподарського
призначення в національному багатстві України давно назріла. В
Україні складання макроекономічної статистики здійснюється на
основі міжнародного стандарту СНР (СНР 2008) та Європейської
системи національних і регіональних рахунків (ESA 2010), які
прийняті Європейською Комісією, Міжнародним валютним фондом,
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Організацією
економічного
співробітництва
та
розвитку,
Організацією Об’єднаних Націй, Світовим банком. Вони
передбачають врахування земельного потенціалу в національному
багатстві.
Оскільки українська статистика має бути зіставною з міжнародною
в
системі
наших
національних
рахунків,
то
землі
сільськогосподарського призначення – як актив – теж мають бути
представлені у цих рахунках.
Капіталізацію земель та регулювання цін при відкритті ринку
потрібно здійснити через запровадження системи галузевої облікової
оцінки землі (рис. 1), що формується як певний галузевий портал і
функціонує за нормативно-методичного забезпечення державних
регуляторних інститутів з агрегацією наявних і найбільш ефективних
методик оцінки та розлогих статистичних баз даних.
Портал видає облікову оцінку, що через хмарні технології та
технології діджиталізації доводиться до бухгалтерів для взяття
земельних активів на баланси підприємств. Наступне відображення
земельного капіталу у фінансовій та статистичній звітності
забезпечує інформацією національні рахунки, що і відображають
капіталізацію національного багатства.

Рис. 1. Системне вирішення проблем оцінки та капіталізації
земельної складової національного багатства
Джерело: розроблено авторами.
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Це, у свою чергу, посилить інвестиційну привабливість,
рейтингову оцінку України у світовій статистиці та забезпечить
регулювання як мінімальних, так і максимальних цін на землю в
умовах вільного обігу земель сільськогосподарського призначення.
Для цього, як видно з рис. 2, поетапно задіюється проведення
необхідних робіт на трьох рівнях:
– на державному – необхідно розробити й ухвалити відповідні
нормативно-правові акти та сформувати галузевий портал обліковооціночної політики і забезпечити його роботу по регіонах;
– на рівні підприємств – держава та власники організовують
ведення відповідного обліку та забезпечують контроль над цим
процесом через звітність;
– і, нарешті, не менш важливо забезпечити в Україні відповідну
професійну підготовку бухгалтерських кадрів.

Рис. 2. Рівні й етапи капіталізації національного багатства
та регулювання ціноутворення на землю
Джерело: розроблено авторами.

У роботі щодо зростання рейтингових оцінок бізнесу та держави
визначальною було і залишається розроблення відповідного
професійного та наукового забезпечення. Спільно з урядом нам
потрібно відпрацювати регуляторний інструментарій і разом з
професійною спільнотою бухгалтерів забезпечити методичний
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супровід так званого «бухгалтерського запуску» капіталізації
національного багатства та цінового регулювання майбутнього ринку
земля для захисту нашого вітчизняного покупця – фермера, селянина,
який живе у сільській місцевості і працює у сільському господарстві.
Зусилля щодо капіталізації землі не тільки покращить імідж
України, її підприємництва у світовій статистиці, а й стануть вагомим
запобіжником для тіньових спекуляцій нею на ринку. Як зазначалося,
ємність майбутнього вільного ринку земель сільськогосподарського
призначення України оцінюється експертами у 50–60 млрд дол.
США. Безперечно, участь світових гравців на вітчизняному ринку
землі призведе до зростання цін на цей актив. Кінець кінцем вони
(в тому числі й інституції розвинених держав) розуміють глобальну
незіставність паперових грошей та земель сільськогосподарського
призначення і прийдуть на цей ринок (ба більше, уже сьогодні найбільшими землекористувачами України є пенсійні фонди розвинених
країн). До їх власності на наші землі лобіюється «спекулятивний
мотиватор» для українського олігархату. Але і виключно
національний – проселянський – ринок землі, впорядкування
орендних відносин та означені вище заходи також забезпечать
капіталізацію цього активу. При цьому 25–35 млрд дол. виграє
український народ, а не олігархічний капітал шляхом спекуляції.
Народ залишиться із землею, а нація – з майбутнім. Саме у цьому
тренді розвивається формування резервів розвинених країн з
орієнтацією не тільки на золото, а й примноження банку земель
державної власності18.
Економічна наука, маючи за предмет вивчення природу
походження багатства, натепер перебуває в полоні, в омані оцінки
штучно «розігрітих» віртуальних благ. Ми забуваємо, що ані золото,
ані айфон сьогодні нічого не вартують, коли немає чого їсти або люди
обмежені щодо органічної їжі.
Існує й інше. Валютні резерви більшості країн G-20,
нафтопостачальних країн арабських шейхів уже становлять по
декілька трильйонів доларів. Для них вільний ринок земель в Україні
– це нові можливості зменшення наслідків періодичних світових
Бэнкс Рональд. Общественное благосостояние и частная прибыль. Лондон: Центр
стимулирующего налогообложения; Санкт-Петербург: НИЦ «Экоград», 1994.
18
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економічних криз. Подібне простежується і в політиці пенсійних
фондів розвинених країн. Готові скуповувати українські землі і
транснаціональні компанії.
Для України запуск вільного ринку землі – це економічна загроза
неминучого нееквівалентного обміну. І, займаючись капіталізацією
аграрної складової національного багатства, ми з вами маємо шукати
і дати відповідь на цей фундаментальний виклик.
10. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
РИНКУ ЗЕМЛІ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОЇ
ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Запровадження ринку землі в Україні несе як певні можливості для
позитивних зрушень в економіці та суспільстві, так і високі ризики
дестабілізації, зокрема в монетарній сфері економіки.
Гроші та земля – це суспільні блага. Гроші – це еквівалент вартості
й засіб обігу, фінансовий актив, у формі якого зберігається суспільна
вартість; земля – природний ресурс, який забезпечує життя, життєдіяльність людей і життєвий простір громадян країни.
Гроші, кредит і банківська система можуть виконувати
стимулюючу соціально-економічну функцію у розвитку сільського
господарства, а можуть стати інструментом несправедливого
перерозподілу капіталу (суспільної вартості) і національного
багатства – землі.
Ключовою передумовою монетарної стабільності є дотримання
фундаментального закону грошового обігу, суть якого полягає в
тому, що збільшення грошової маси (грошова емісія) має
супроводжуватись відповідним зростанням доданої вартості (ВВП).
Тому важливо зберігати певну рівновагу грошового ринку і не
допускати надмірного миттєвого збільшення ліквідної грошової маси
в обігу, а також необхідно, щоб банківське кредитування (нові
кредитні грошові потоки) спрямовувались на фінансування
ефективної рентабельної господарської діяльності, тобто – на
створення доданої вартості.
Зняття мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських
земель – це, з одного боку, відкриття дороги до банківських кредитів
під заставу землі, для фінансування ведення сільського господарства.
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Застава землі є надійним інструментом мінімізації кредитних ризиків
та сприятиме зміцненню стабільності банківської системи, адже
ринкова вартість землі має стійкі тенденції до зростання: земля
фізично не зношується, є обмеженим ресурсом і генерує довічну
земельну ренту. Отже, цей актив має високий рівень фінансової
капіталізації.
З іншого боку, повноцінне (з операціями купівлі-продажу угідь)
відкриття ринку землі виступає джерелом нових ризиків для монетарної та фінансової стабільності.
Серед ключових аспектів вільного нерегульованого ринку
землі на засадах купівлі-продажу, що генерують ризики
монетарній стабільності, доцільно виокремити такі.
1. Ризики шоків надмірної валютної пропозиції, порушення
рівноваги валютного ринку та кон’юнктурна ревальвація гривні.
Така ревальвація не підкріплена зростанням конкурентоспроможності
економіки та збільшенням надходжень виручки від експорту, тому
вона не є індикатором стійкого стратегічного зростання вартості
гривні. В результаті такої кон’юнктурної ревальвації суттєво
знизиться ефективність експорту, експортні контракти здебільшого
стануть збитковими, знизиться рівень прямих іноземних інвестицій та
валютних переказів із-за кордону. Це зруйнує експорт, у тому числі –
сільськогосподарський, поглибить дефіцит торговельного балансу
України та посилить ризики девальвації гривні в майбутньому.
Мінімізувати кон’юнктурні коливання курсу може тільки
Національний банк України через валютні інтервенції. Але, з огляду
на політику інфляційного таргетування (цільовий орієнтир для
досягнення інфляції у 2019 році – 5,5% +/- 2 в.п.) та оголошений
режим плаваючого валютного курсу, НБУ дотримується правила
мінімального втручання у валютний ринок, не поспішає згладжувати
кон’юнктурні
коливання
ринку і рятувати експорт та дуже обмежено проводить валютні
інтервенції. Аналогічна ситуація прослідковується на валютному
ринку України в поточному році, через надходження іноземної
валюти для купівлі ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).
На початок 2019 року портфель ОВДП у власності нерезидентів
становив
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6,3 млрд грн, а станом на 01.10.2019 р. він зріс до 97,8 млрд грн (або
до 4,06 млрд дол. США) – це абсолютний рекорд за всю історію
незалежної України. При цьому чистий викуп іноземної валюти
через валютні інтервенції становить понад 40 млрд грн, ревальвація
гривні – понад 8% за перше півріччя. Таку ситуацію вже назвали
«спекулятивно-ревальваційний хрест української економіки».
Очевидно, що точно такий же механізм грошового ринку спрацює
при надходженні валюти з метою купівлі земельних ділянок. А тому
критично важливо для збереження монетарної стабільності
здійснювати продаж землі обмежено та поетапно, оскільки
колосальний обсяг надходження валюти за короткий проміжок часу
недопустимий з точки зору не тільки монетарної, а й економічної та
бюджетної стабільності.
2. Ризики миттєвого колосального вливання в обіг ліквідних
грошових засобів.
Єдиним платіжним засобом на території України є гривня.
Оплата за угодами купівлі-продажу землі національними
покупцями відбуватиметься у гривневій формі. Буде необхідна
валютна конвертація та вливання гривні в обіг.
Це особливо небезпечно в умовах уже діючого структурного
профіциту ліквідності в банківській системі та занадто високої ціни
стерилізації грошової маси (через високі відсоткові ставки за
депозитними сертифікатами: 16–18% річних) та в умовах низької
ефективності кредитного каналу монетарної трансмісії (вимогами
до управління кредитним ризиком фактично заблоковано
кредитування виробництва). Станом на 01.07.2019 р. ліквідність
банківської системи становила 96,8 млрд грн (сума коштів на
коррахунках та в депозитних сертифікатах), у тому числі залишок у
депозитних сертифікатах становив 45,5 млрд грн. Найбільший вплив
на таке значне зростання ліквідності мала емісія гривні за валютним
каналом. За підсумками першого півріччя 2019 року обсяги
розміщення депозитних сертифікатів становили 2175,4 млрд грн, що
на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Середньомісячний оборот за рахунками депозитних сертифікатів у
першому півріччі 2019 р. становив понад 300 млрд грн. На виплату
відсотків НБУ спрямовує колосальні суми, що становлять його
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витрати та недоотримані доходи державного бюджету. Отже, ціна
стерилізації надлишкової ліквідності через депозитні сертифікати є
дуже високою. За одночасного вливання в обіг надмірно великої
кількості грошової маси та обмежених можливостей НБУ щодо
валютної стерилізації існує висока імовірність порушення
рівноваги грошового ринку та розкручування інфляційної спіралі.
Цей аспект потребує додаткового дослідження та оцінки наслідків
купівлі-продажу
землі. Приймаючи рішення про відкриття ринку землі, уряд та НБУ
повинні мати оціночні прогнози щодо такого: як зросте валютна
пропозиція на ринку; яким буде валютний курс; як зросте ліквідність
банківської системи через валютні інтервенції; як НБУ
стерилізуватиме надлишкову ліквідність; якою буде рентабельність
експорту; як зміниться дефіцит поточного рахунку?
3. Викликає застереження запровадження кредитування з
метою купівлі землі, адже такі кредити можуть стати новим
джерелом системного ризику банківського сектора. Кредитування
з метою купівлі землі за своєю суттю матиме характер інструменту
несправедливого перерозподілу суспільної вартості, особливо якщо
врахувати те, що кредити планують видавати на умовах часткової
компенсації відсоткової ставки за рахунок коштів державного
бюджету. У державному бюджеті на 2020 рік заплановано 4,4 млрд
грн на компенсацію відсоткових виплат сільськогосподарських
підприємств.
Виникає запитання: кому ці кредити надаватимуть, хто буде
позичальником – агрохолдинги чи малі фермерські господарства?
Очевидно, була би доцільнішою підтримка дрібних фермерів – для
розширення їхніх земельних ділянок до 500 га. У цьому випадку
ринок отримає додатковий ліквідний реальний актив, його висока
обіговість
певною мірою зв’язуватиме додаткову ліквідність в обігу. Однак,
скоріш за все, мало хто із дрібних фермерів зможе отримати такі
кредити, адже у більшості з них немає кредитної історії, немає
належного обліку й фінансової звітності. Згідно з положенням НБУ
№ 351 від 30.06.2019 р. «Про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими операціями», для
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комерційних
банків – це занадто ризикові позичальники і для того щоб надати їм
кредит, потрібно сформувати високий резерв під кредитний ризик, а
це впливає на фінансовий результат банку (генерує збиток) і
акціонери будуть змушені поповнювати капітал банку. Навіть за
умови, що заставою слугуватиме високоліквідна земельна ділянка,
кредитний ризик і резерв для його покриття будуть занадто високими,
адже, приймаючи рішення про надання кредиту, банки в першу чергу
враховують фінансовий стан позичальника. За таких обставин
кредитну підтримку зможуть отримати сільгосппідприємства із
високим кредитним рейтингом, як правило, це крупний бізнес. Дрібні
фермери залишаться в дуже складних умовах конкуренції. Цього
допустити
не
можна, адже уряд власними рішеннями підтримує несправедливу
приватизацію землі та монополізацію ринку!
Стабільність монетарної сфери великою мірою залежить від того,
яку модель ринку землі в Україні буде впроваджено: із пріоритетним
розвитком сімейного фермерства, малого та середнього бізнесу, чи
перевага надаватиметься підтримці розвитку великих агрохолдингів;
покупцями земельних ділянок стануть українці чи іноземці, глобальні
інвестиційні фонди та корпорації; чи обіг землі буде обмежено, чи
цей ринок буде абсолютно ліберальним? Від відповіді на поставлені
запитання залежать наслідки земельної реформи: або зреалізуються
потенційні загрози та ризики, або відкриються нові можливості для
розвитку сільського господарства і сільської місцевості.
11. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Як уже зазначалося, кожна країна більшою чи меншою мірою
обмежує вільний ринок сільськогосподарських угідь, встановлюючи
різні обмеження та вимоги до їх покупців та прямо чи
опосередковано
впливаючи
на
ціноутворення
у процесі
купівлі/оренди угідь. Регулювання ринку відповідно до встановлених
вимог покладається на спеціалізовані агенції. У Франції – це
Товариства з управління земельними ресурсами й облаштування
сільських територій (Socie'tés d'aménagement foncier et d'etablissement
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rural
–
SAFER),
у
Польщі
–
державне
Агентство
сільськогосподарської нерухомості (Agencia Nieruchomosci Rolnych –
ANR), у Німеччині – Регіональні неприбуткові компанії з управління
землями (Landgesellshaft), в Угорщині – Земельні комітети.
SAFER у Франції – інституція, «що регулює й орієнтує ринок
сільськогосподарських земель» з метою:

полегшення початку професійної діяльності фермерських
господарств, особливо молодих;

збільшення
площ
землекористування
фермерських
господарств до оптимального (обґрунтованого для кожної зони)
розміру;

перегрупування земельних ділянок між господарствами і
ліквідації черезсмужжя;

упередження спекуляції сільськогосподарськими угіддями
тощо.
Для виконання своїх функцій SAFER наділені правами:
– пріоритетної купівлі земельних ділянок, які виставляються на
продаж, проведення на них, за необхідності, меліоративних робіт і
продажу їх упродовж п’яти років, вибираючи варіант, який найбільше
відповідає зазначеним вище цілям закону;
– здійснення експертизи всіх проєктів угод щодо купівлі-продажу
сільськогосподарських земель з позицій їх відповідності
законодавству, щоб не допустити надмірної концентрації угідь в
одних руках чи, навпаки, подрібнення земельних ділянок, купівлі
земель на далекій відстані від проживання тощо;
– відміни угоди купівлі-продажу, в тому числі через суд, якщо
вона виходить за межі встановлених у регіоні мінімальних і
максимальних цін та пропозиції оптимально обґрунтованої ціни;
– створення за рахунок викупу земельних ділянок земельних
резервів для громадських потреб тощо.
SAFER створені законом від 5 серпня 1960 р.19. Організаційноправова форма – акціонерні товариства, що не мають за мету
одержання прибутку і підпорядковані особливому статусу.
19

Code rural. Titre gnatriéme. Yes sociéte's d'améngament foncier et detablissement rural. Dalloz /
Paris, 2000. P. 262–267.
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Акціонерами – вкладниками товариств – виступають регіональні
сільськогосподарські організації (професійні фермерські асоціації,
кредитні каси, кооперативи сільськогосподарського страхування й
інші), а також місцеві громадські об’єднання. При цьому 10%
капіталу кожного регіонального товариства належать двом
національним державним установам – з управління оптимізацією
господарських структур та із вирішення земельних спорів.
SAFER підконтрольні державі в частині узгодження щодо
створення, призначення керівників, делегування їм функцій контролю
за ринком сільськогосподарських земель у країні.
Система SAFER охоплює 26 регіональних (обласних) товариств,
які на державному рівні об’єднані у Федерацію SAFER. Регіональні
SAFER мають свої служби і генеральні дирекції. На
департаментальному (районному) рівні постійно перебуває
оперативна команда їхніх спеціалістів на чолі з керівником, які в
підконтрольних їм селах дізнаються від землевласників,
сільськогосподарських виробників і нотаріусів про всі можливі
продажі сільськогосподарських ділянок. Відповідно до одержаної
інформації спеціалісти низових структур SAFER:
 моніторять місцевий ринок земельних ділянок;
 проводять експертизу земельної власності продавця;
 здійснюють оцінку потенціалу господарства, в якому
продається земля, і господарства, яке набуває земельну ділянку;
 вирішують проблеми обміну земельними ділянками;
 обговорюють ціну з продавцем;
 сприяють підготовці та візують документи щодо обов’язків з
продажу.
Угода за завізованими документами передається по інстанції до
регіонального SAFER і набуває чинності лише після її схвалення
державними органами (префектурою).
Наявність постійної інформації про продаж земельних ділянок
сільськогосподарського призначення дає SAFER можливість мати
достовірну інформацію про розвиток земельного ринку (ціни, продані
площі, продавці, покупці тощо).
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Як зазначалося, SAFER мають переважне право купівлі земельної
ділянки у разі, якщо продавці та покупці не доходять згоди, або
угода, яка ними пропонується, суттєво суперечить цілям політики
поліпшення земельного структурування. Купівля земельних ділянок
становить приблизно 6–7% усіх куплених земель, однак цього досить,
щоб контролювати ринок і виправляти явні аномалії та порушення
встановлених норм.
Після купівлі земельної ділянки SAFER забезпечує належний
догляд за угіддями шляхом тимчасової здачі їх в оренду
сільськогосподарським товаровиробникам або приступає до
консервації угідь, якщо вони потребують поліпшення і відновлення.
Водночас SAFER здійснює передпродажну рекламу. Заявки на
купівлю угідь перевіряються з позицій відповідності встановленим
вимогам щодо кваліфікації потенційного покупця, стажу його роботи,
місця проживання, наявності землі, власної чи орендованої, тощо.
Якщо земельні ділянки, куплені SAFER, необхідні для суспільних
цілей (доріг, парків, лісонасаджень, зон відпочинку, розширення меж
поселень тощо), рішення приймається після консультацій із
представниками сільськогосподарських організацій, комуни і
департаменту. Адміністративна Рада регіонального SAFER
затверджує найкращий проєкт із облаштування сільської території і
пропонує його державній адміністрації.
Фінансування витрат на функціонування SAFER на 50%
забезпечується державою, на 50% – за рахунок зборів з покупців
землі. На купівлю земельних ділянок та їх консервацію SAFER
довгий час виділявся пільговий кредит (під 2%) кооперативним
банком Credit Agricol. При цьому різниця між звичайними ставками
фінансового ринку і зниженими ставками покривалася державою.
Сьогодні позик за зниженими ставками немає, за винятком якщо
земельні ділянки придбано для суспільних інтересів У всіх інших
випадках купівля земельних ділянок SAFER фінансується з резервів
казначейства.
Значна частина ресурсів на фінансування діяльності SAFER, як
зазначалося, – це комісійні збори, що сплачують покупці. Вони
становлять приблизно 8% від ціни продажу земельної ділянки.
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Водночас SAFER зберігає податкові пільги для своїх покупців:
особа, яка купує землі в SAFER, звільняється від податків на
передачу власності на землю, а вони становлять 16% від ціни
продажу земельної ділянки.
Необхідно зазначити, що на подібні податкові пільги мають право
молоді фермери, які купують земельні ділянки безпосередньо у
землевласника, а також фермери, які змушені з об’єктивних обставин
купувати земельну ділянку, виставлену для продажу землевласником.
У Польщі функції інституції з регулювання ринку земель
сільськогосподарського призначення покладено на Агентство
сільськогосподарської нерухомості, яке здійснює щодо угідь такі
операції, як лізинг, купівля, оренда, продаж, передача в управління та
інші. Законом 1991 р. за ним закріплено практично такі самі функції,
як за SAFER20.
У Канаді впродовж минулого століття регулятором ринку
сільськогосподарських угідь виступав державний Земельний банк,
наділений законодавством монопольними правами на їхню купівлю,
продаж, оренду й інші операції. Придбані ділянки здавалися Банком в
оренду, продавалися особам, які відповідали встановленим законом
вимогам або використовувалися в інтересах суспільства. У зв’язку зі
значним
зменшенням
операцій
з
купівлі-продажу
сільськогосподарських
земельних
ділянок
і
стабілізацією
землекористування у сільському господарстві потреба в національній
інституції відпала і її функції передані провінціям.
Світова практика надає різні моделі інституцій із функціями
управління ринком сільськогосподарських земель. Однак їх
призначення в тому, щоби запобігти спекуляції землями
сільськогосподарського призначення, не допустити концентрації
угідь у руках однієї фізичної особи понад встановлені норми,
підтримувати баланс фінансових інтересів між продавцями і
покупцями,
сприяти
консолідації
невеликих земельних ділянок, а загалом – сприяти оптимальному
земельному структуруванню країни.
20

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomos'ciami rolnymi Skardu Panstwa. URL: https:// Ustawa o
gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skardu Panstwa.19.10.91
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Україні належить оперативно вибрати для себе варіант, який найбільше відповідає національним особливостям і менталітету.
Головне
–
до
відміни
мораторію
на
купівлю-продаж
сільськогосподарських земель і унормування пакету актів щодо
особливостей обігу цих земель інституція із зазначеною вище місією
має бути законодавчо легалізована і готова виконувати свої функції.
12. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ПОЛІТИКУ
І ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ В УКРАЇНІ
Відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Державної установи «Інститут економіки та прогнозування
НАН України» було проаналізовано дані соціологічних опитувань
останнього часу, присвячених дослідженню громадської думки про
земельну політику і земельну реформу в Україні. Наведені матеріали
характеризують таке.
1. Ставлення населення до впровадження ринку землі
Питання ринку землі доцільно розглядати комплексно, враховуючи
як історичний контекст, так і ставлення населення до низки
суміжних категорій, що мають значне ціннісне навантаження (якот приватна власність, приватизація тощо).
Варто звернути увагу на трансформацію суспільних настроїв у
ставленні до приватизації землі. У 1992 р. у багатьох українців,
особливо міських мешканців, ставлення до приватизації землі було
романтично-ліберальним – 63,5% оцінювали її скоріше позитивно,
лише 13,9% – скоріше негативно. Баланс оцінок змінився наприкінці
1990-х років – противників приватизації землі стало більше, аніж її
прихильників. Із 2006 р. противники приватизації землі становлять
трохи
більше половини населення країни (51–53%), прихильники – 24–26%.
Ставлення до купівлі-продажу землі було неоднозначним і на
початку 1990-х років У 1994 р. 38,5% респондентів виступали за те,
щоб купівлю-продаж землі дозволити, 44,4% були проти. Але вже у
2010 р. противники купівлі-продажу землі становили 57,2%
населення країни, прихильники – лише 25,8%. У 2018 р., за даними
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моніторингу Інституту соціології НАН України, частка тих, хто
виступав проти приватизації землі, становила 57,3%.
Якщо у 1994 р. купівлю-продаж землі були згодні дозволити
38,2%, то у 2018 р. їх стало значно менше – 22,6%, а от тих, хто не
згоден дозволити купівлю-продаж землі, побільшало: з 44% у 1994 р.
до 64% у 2018 р.

Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання: «Чи можна, на Вашу
думку, дозволити купівлю-продаж землі?», %
Джерело: дані моніторингу ІС НАН України.

Варто зазначити, що протягом 2005–2006 рр. спостерігалося
значне зниження підтримки громадянами приватизації крупних
підприємств, землі, а також повільне зниження підтримки
приватизації малих підприємств. В останні роки ця тенденція
збереглася, хоча темпи зниження підтримки дещо знизилися. При
тому прикметно, що порівняно зі ставленням до приватизації великих
та малих підприємств найбільшу негативну динаміку протягом років
незалежності демонструє саме підтримка громадянами приватизації
землі (з 63,5% у 1992 р. вона зменшилася до 20,4% у 2018 р.).
Водночас при аналізі результатів опитувань слід мати на увазі, що
дані про ставлення населення до питань купівлі-продажу земель
сільськогосподарського
призначення
вкрай
чутливе
до
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формулювання
відповідних запитань.
Так, у 2017 р. в опитуванні групи «Рейтинг» лише 11%
респондентів (удвічі нижче за показники моніторингу ІС НАН
України) вважали, що в Україні потрібно дозволити вільну купівлюпродаж землі сільськогосподарського призначення, 25% вважали, що
для уведення вільного ринку землі відсутні умови, а половина
опитаних (53%) були впевнені, що земля не повинна бути товаром
взагалі, 2% мали іншу думку, 9% не визначилися. Очевидно, що в
цьому випадку на відповіді респондентів вплинуло їхнє ставлення до
Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Так, дослідження компанії GfK на замовлення програми Світового
банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в
Україні»21 виявило, що частка українців, які підтримують скасування
мораторію на землю, значно менша, ніж за даними інших досліджень.
У їхній постановці запитання наприкінці 2018 р. 45% опитаних не
підтримували (скоріше не підтримували) скасування мораторію, що
суттєво відрізнялося від даних спільного дослідження групи Рейтинг,
КМІС та Центру Разумкова (72% приблизно у той же час).
За даними останнього публічного дослідження22, половина
населення України вважає, що людина, яка має у власності землю,
повинна мати право її продати. Не згодні з цим 28% і ще 21% певної
думки не мають. Водночас третина громадян України (33%)
переконані, що земля в принципі не може бути об’єктом купівліпродажу, лише 8% вважають, що земля повинна перебувати у
вільному продажу, без будь-яких обмежень.
Отже, думки населення України щодо питання купівлі/продажу
землі є амбівалентними, тобто голосування на гіпотетичному референдумі щодо купівлі/продажу сільськогосподарських земель дає
діаметрально протилежні результати, ніж результати висловлення
думки щодо особистого права громадянина продати свою землю/пай.
Земельне питання для населення дуже вразливе, тому різне
Опитування про скасування мораторію на землю виявилося маніпулятивним
URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/20/642808/
22
Ставлення громадян до ринку землі / Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.
URL: https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinkuzemli
21
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формулювання запитань призводить до суперечливих результатів.
Вочевидь має місце брак надійної інформації з цього питання, якій би
громадяни країни довіряли, і що дало б змогу сформувати стійку
громадську думку.
2. Особливості сприйняття земельної реформи
у соціологічних оцінках
За даними одного із наймасштабніших опитувань, проведеного у
листопаді 2018 року23, 72% респондентів виступали проти продажу
земель сільськогосподарського призначення, лише 13% –
підтримували започаткування ринку землі (запитання «Якби сьогодні
проводився референдум щодо питання купівлі/продажу земель
сільськогосподарського призначення, як би Ви проголосували»).
За даними одного з останніх оприлюднених досліджень, ставлення
до купівлі/продажу землі суттєво залежить від постановки запитання
та вказівки на конкретного кінцевого власника (табл. 1).
За даними іншого нещодавнього дослідження24, проведеного
Фондом «Демократичні ініціативи», серед тих, хто має землю, 56%
певні, що власник землі повинен мати право її продати, 33%
дотримуються протилежної думки, а серед тих, хто землі не має, за
право продажу виступають 46%, проти – 28%. Серед жителів міста
підтримують право власників землі на її продаж 51% (проти – 27%).
Серед жителів сіл – відповідно, 46 і 35%. За даними цього ж
дослідження, 45% українців мають у власності земельний пай або
землю, у 35% ця власність офіційно оформлена, у 10% – ні. У селі
мають у власності землю 70%, у місті – 44%. Серед тих, хто має пай
або земельну ділянку, більшість (51%) здає її в оренду: 40% –
офіційно, 11% – неофіційно. Ще 38% власників землі вирощують на
ній продукти для потреб своєї сім’ї. Вирощуванням продукції на
продаж займаються лише 10% власників землі. У 8,5% земля
простоює, не обробляється.
Таблиця 1
Опитування проводилося з 19 жовтня по 2 листопада 2018 року. Вибірка – 10 тисяч респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих
територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки – не більше 1,0%.
24
Ставлення громадян до ринку землі. URL: https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-dorinku-zemli
23
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Розподіл відповідей на запитання: «Якщо ринок землі
сільськогосподарського призначення стане доступним
для купівлі, чи повинні наступні категорії людей або організацій
отримати дозвіл на купівлю або продаж землі?»
Варіанти відповідей

Фермери
Великі землевласники,
агрохолдинги
Іноземці
Олігархи

Дозволити

Не
дозволити

Важко
вiдповiсти

57%
23%

32%
63%

11%
15%

10%
5%

78%
82%

12%
12%

Джерело: дані групи Рейтинг 2019 р. URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/
monitoring_elektoralnyh_nastroeniy_ukraincev_13-17_iyulya_2019_goda.html

У разі зняття мораторію 48% власників землі відповіли, що вони
не вдаватимуться ні до яких дій, лише 7% збираються продати землю
або частину землі, а 4% – навпаки, докупити ще землі, 11% мають
намір залишити землю у свого орендаря, а 2,5% – навпаки, орендаря
змінити. Ще 26% не визначилися, чи робитимуть вони щось чи ні.
Серед тих, хто здає землю в оренду, 19% готові її продати, решта й
далі здаватиме в оренду25.
3. Загальні висновки та тенденції громадської думки
Серед уявлень громадян про ринок земель можна виокремити
найголовніші позиції, які люди відстоюють. Насамперед це
домінуюче негативне ставлення до купівлі-продажу землі с/г
призначення. А за умов, якщо ринок сільськогосподарських земель
усе ж буде запроваджено, необхідно враховувати гостру потребу у:

забезпеченні захисту прав дрібних і середніх власників, тих,
хто самостійно обробляє землю;

створенні бар’єрів для спекуляції земельними ділянками, їх
нецільового та хижацького використання, для появи великих
землеволодінь;

забезпеченні прозорості функціонування ринку землі;

сприянні зменшенню забюрократизованості ринку земель,
викоріненні корупції.
25

Там само.
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Для розвитку аграрного сектора країни, на думку громадян,
держава повинна насамперед сприяти соціальному розвитку села
(розвитку мережі шкіл, лікарень, інфраструктури тощо), подоланню
корупції, забезпеченню дотацій із держбюджету аграрним
виробникам та отриманню більш доступних кредитів для
сільськогосподарських виробників.
Ставлення громадян до приватної власності на землю
сільськогосподарського призначення, розвитку ринку таких земель,
права
їх
вільної купівлі-продажу є суперечливим та неузгодженим. Зокрема й
тому, що значна частина людей не ототожнює зазначені поняття.
Часто прихильність до ідеї приватної власності на землю
сільськогосподарського призначення пов’язана з переконанням, що
вона не передбачає запровадження вільного ринку таких земель і
права на її купівлю-продаж.
Відносна більшість громадян вважає, що ринкові відносини у
сільськогосподарському секторі можливі за умови переважання
державної чи комунальної власності на землю, та виступають за те,
щоб віддати перевагу державній і комунальній власності на землю
сільськогосподарського призначення з правом її довгострокової
оренди приватними особами.
Більшість опитаних вважають, що на цей час не створено
передумови для запровадження ринку сільськогосподарських земель
в Україні, більшість громадян позитивно ставляться до чинного
мораторію на продаж земельних ділянок сільськогосподарського
призначення.
Негативне ставлення до купівлі-продажу землі значною мірою
зумовлюється тим, що значна частина опитаних ототожнюють
купівлю-продаж землі зі спекуляцією землею.
Більшість опитаних підтримують позицію, згідно з якою питання
про запровадження вільного ринку землі має бути винесене на
всеукраїнський референдум, при тому більшість мають намір
проголосувати на цьому референдумі проти запровадження ринку.
На сьогодні в Україні переважає негативна оцінка земельної
політики влади.
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Запровадження ринку землі мусить бути як всебічно
підготовленим з точки зору законодавства та організації, так і
забезпеченим відкритою для суспільства, зрозумілою та прозорою
інформацією, запровадженням адекватної відповідальності за надання
неправдивих відомостей про власність на землю і шляхи її набуття, а
також за неефективне та недбале використання земель
сільськогосподарського призначення.
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