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В останні два десятиліття у світі спостерігається значне зростання 

диспропорцій у використанні природних ресурсів та особливо землі 

– як між країнами, так і всередині них. Глобального масштабу 

набирає процес, який у міжнародній аналітичній практиці називають 

«land grabbing» – захоплення родючих земель національним і 

транснаціональним капіталом у різних країнах світу, в тому числі 

шляхом використання легальних методів інвестування.  

Земля як унікальний ресурс у епоху втрати довіри до банківських 

установ та банківських операцій, а також спекуляцій на ринках 

капіталу привертає увагу інвесторів. Фонди прямих інвестицій, 

пенсійні фонди, компанії спеціального призначення, хедж-фонди та 

ін. активізуються, щоб отримати контроль над землею та 

агробізнесом шляхом інвестування. Зважаючи на прискорену 

динаміку цих процесів, можна говорити про глобальну мережу 

інституційних інвесторів, діяльність яких зумовила новий феномен – 

фінансіалізацію землі – перехід інвестиційного активу від власників, 

які в першу чергу розглядають актив як стратегічне або соціальне 

благо, до власників, які в основному керуються фінансовими 

прибутками. Фінансіалізація землі є новою формою «land grabbing» 

для отримання та накопичення багатства за допомогою глобальних 

фінансів. Формування із землі нового класу активів є важливою 

частиною цього процесу. Саме з цих причин землю перетворюють у 

капітал, яким можна торгувати, як і будь-яким іншим товаром, і 

шляхом застосування цифрових технологій спрощують ці процедури 

у глобальному контексті.  

Захоплення природних ресурсів через фінансіалізацію пов’язано з 

тим, що на основі зростаючої економічної нерівності та концентрації 

багатства зростає політична нерівність, розширюючи можливості 

корпоративної та фінансової еліт впливати на формування політики 

у напрямі захисту свого багатства та привілеїв. Тобто нинішні 

правила глобальної економіки відтворюють сформоване коло 

нерівності: більш високий рівень нерівності передається наступним 

поколінням, що формує довгострокові нерівність та неспора-

ведливість. Очевидно, що Україна включена у ці глобальні процеси, 
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небезпека яких значно зросла із відкриттям ліберального ринку землі 

у 2021 р.  

Пропоноване дослідження акцентує увагу на можливостях 

справедливого просторового розвитку сільських територій та 

захисту прав селян на землю в умовах функціонування ринку землі в 

Україні на тлі сучасних глобальних трендів. Застосована для 

дослідження методологія, що базується на правах людини, розглядає 

землю як спільне багатство, що продукує необхідні для виживання 

людини засоби – насамперед воду та продовольство, місце 

проживання та ресурси для рекреації. Земля є гарантом збереження 

біорізноманіття, здоров’я, екологічної безпеки та місця для 

життєдіяльності; вона нерухома, невідновлювальна, і невід’ємно 

пов’язана з людьми та живими спільнотами. Відповідно до еволюції 

систем управління і контролю за землею формувалися економічні 

системи, політичні структури, громади, людські культури та 

вірування. Тобто земельні відносини є первинними і саме вони 

обумовлюють зміни інших суспільних відносин і також впливають 

на природне середовище існування людини і всього живого на 

планеті. Саме з цих причин протягом усієї історії людства земля 

розглядалася не лише як фактор виробництва, а й як унікальне благо 

для її власника: безпечна форма збереження набутого, отримання 

соціальних та політичних переваг, простір для проживання і 

забезпечення сімейного продовольчого суверенітету.  

У міжнародній практиці при розробленні порядку денного на 

період до 2030 року визначено, що вирішення багатьох економічних, 

політичних, соціальних проблем у контексті дотримання прав 

людини становлять основу досягнення цілей сталого розвитку 

(ЦСР). Це свідчить про посилення уваги міжнародної спільноти до 

зменшення нерівності та захисту прав людини у сучасних процесах 

використання природних ресурсів і землі для економічного 

зростання. Зокрема представництво ООН в Україні наголошує, що 

розвиток ринку сільськогосподарських земель є важливим для 

досягнення цілей сталого розвитку. Якщо право на купівлю-продаж 

землі підкріплено наданням дрібним фермерам підтримки для 

їхнього господарювання на землі, це створює основоположні 

підвалини зниження рівня бідності, що відповідає першій Цілі 

сталого розвитку (ЦСР 1). Таке втручання, спрямоване на дрібних 
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фермерів, збільшує доступність збалансованого харчування для 

місцевого споживання та покращує стійкість систем виробництва, 

що сприяє досягненню ЦСР 2. Зважаючи на те, що переважна 

кількість жінок зайнята в аграрному секторі, динамічний розвиток 

останнього розширює їхні економічні можливості і таким чином 

сприяє забезпеченню ґендерної рівності та розширенню прав і 

можливостей усіх жінок та дівчат (ЦСР 5). Аграрний розвиток, який 

надає справедливі можливості для малих і середніх сімейних 

господарств сприяє поступальному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню, повній та продуктивній зайнятості та 

гідній праці для всіх, особливо молоді (ЦСР 8). Покращення 

землекористування, підтримка дрібних фермерів та сприяння 

вирощуванню цінних культур допомагають у забезпеченні захисту, 

відновлення та сприяння сталому використанню наземних екосистем 

(ЦСР 15). Цивілізований ринок землі сприяє запобіганню 

корупційним діям, а зусилля з розбудови інституційного потенціалу 

сприяють покращенню доступу до правосуддя і створенню 

ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій 

на всіх рівнях (ЦСР 16)1. 

У проведеному дослідженні наголошується, що в Україні 

регулювання у сфері землекористування протягом останніх двох 

десятиліть діаметрально протилежне принципам справедливого 

правозахисного підходу й орієнтується на підтримку 

крупнотоварного аграрного виробництвa, що продукує обмежений 

набір сировинних сільськогосподарських культур на експорт. Це 

відбувається у тому числі шляхом багаторічного перерозподілу 

бюджетної підтримки, податкових пільг, преференцій для інвесторів, 

які практично звільнені від соціальних та екологічних зобов’язань.  

За висновками офіційного візиту в Україну незалежного експерта 

ООН з прав людини в 2016 р. для України характерний істотний 

дисбаланс між стимулюванням економічного розвитку, створенням 

належних умов для реалізації прав громадян та впровадженням 

ефективних заходів для подолання корупції. З цієї точки зору 

 
1 Аналітична довідка ООН: Земельна реформа. URL: 

https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-07/UN%20Policy% 

20Paper%20on%20LAND%20REFORM_UKR_FINAL.pdf 
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«Україна рухається від надрегульованої економічної системи до 

нерегульованої»2. 

Нерегульованість концентрації земельних ресурсів та обмеження 

можливостей малих і середніх сільськогосподарських виробників 

для господарювання на землі створило надзвичайно сприятливі 

умови для захоплення приватних земельних ділянок селян 

корпоративними структурами для виробництва експортної сировини. 

Відсутність в Україні обмежень, що стосуються надвеликого 

землекористування, перешкоджає пересічним українцям інвестувати 

у розвиток вітчизняного аграрного виробництва, спрямованого на 

забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки та збереження 

традиційних продовольчих дієт. На основі порівняльного аналізу 

статистично доведено, що в Україні існує взаємозв’язок між 

великомасштабними земельними угодами та рівнем корупції в країні 

(індексом сприйняття корупції). Корупціогенні дії та неспра-

ведливий розподіл можливостей господарювання на землі гальмує 

розвиток орієнтованого на внутрішнього споживача багато-

галузевого сільського господарства і локальних ринків, обмежуючи 

доступ до землі як до засобу існування на сільських територіях. Це 

призводить до занепаду сільської поселенської мережі, знелюднення 

сіл, вимушеної міграції сільського населення та позбавляє 

майбутнього сільську молодь, особливо тих її представників, які 

хотіли би пов’язати своє життя з аграрним бізнесом.  

Автори дослідження в історичній ретроспективі розкривають 

переваги і ризики запровадження в Україні ліберального земельного 

ринку. Наразі відкриття такого ринку відбулося на тлі відсутності 

єдиного національного органу, який розробляє справедливу 

державну земельну політику та здійснює управління земельними 

ресурсами в суспільних інтересах. У процесі аграрних 

трансформацій на основі неоліберального підходу земельні ресурси 

власне перестали бути об’єктом управління. Усі зусилля щодо 

розблокування купівлі-продажу земель сільськогосподарського 

 
2 Як захист прав людини взаємопов’язаний з економікою. Висновки місії 

ООН після візиту до України. 2018. URL: https://voxukraine.org/yak-zahist-

prav-lyudini-vzayemopov-yazanij-z-ekonomikoyu-visnovki-misiyi-oon-pislya-

vizitu-do-ukrayini/ 
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призначення зводилися до вирішення лише технічних питань 

перерозподілу землі та прав власності на неї. Особлива небезпека у 

тому, що й нині в Україні не існує керованої з єдиного центру 

системи інститутів, що забезпечують вироблення та підтримання 

суспільно орієнтованих норм та стандартів усіх видів діяльності, 

пов’язаної з обігом, використанням земель сільськогосподарського 

призначення, збереженням їх родючості, обліком та оцінкою 

сільськогосподарських угідь у національних інтересах.  

Лібералізація земельного ринку створює передумови для 

подальшої концентрації земельних угідь у руках великих аграрних 

корпорацій, орієнтованих на експорт, створення всередині економіки 

України автономного транснаціоналізованого виробництва 

сільськогосподарської сировини та обмежено розвинених сільських 

територій. Хоча це може мати певні позитивні макроекономічні 

ефекти у короткостроковій перспективі, проте у стратегічному сенсі 

ці вигоди матимуть тимчасовий ефект, який перекриватиметься 

негативними наслідками структурного характеру і приховуватиме 

реальні втрати можливостей розвитку у більш довгостроковому 

періоді. За збереження експортної орієнтації сільськогосподарського 

виробництва ліберальний земельний ринок впливатиме на 

обмеження прав українців на доступне і якісне продовольство 

вітчизняного виробництва. Внутрішній ринок продовольства вже 

зараз потерпає від значного цінового тиску. Так у 2018 р. ціна на 

білий хліб для українців стала суттєво вищою, ніж у країнах 

Європейського Союзу (на 30% більше, ніж у Литві, на 10–15% 

більше, ніж у Польщі)3.  Незважаючи на те, що у 2018 р. валовий збір 

зерна становив понад 70 млн тонн (проти 62 млн тонн у 2017 р.), 

ціни на хліб постійно зростають, водночас купівельна спроможність 

українців знизилася (на середню зарплату українця у 2018 р. можна 

було придбати на 10% хліба менше, ніж у попередній період). 

Унаслідок фінансіалізації землі в результаті лібералізації її купівлі-

продажу розширюватимуться можливості для проведення 

спекулятивних ринкових операцій, що перемагатиме виробничий 

 
3 Інтерв’ю з України: О.Дорошенко, директор асоціації постачальників 

торговельних мереж. 28.12.2018. URL: https://rozmova.wordpress.com/2018/ 

12/28/oleksij-doroshenko/ 
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аграрний капітал і призводитиме до істотного зростання вартості 

сільськогосподарського виробництва та подальшого зростання цін на 

продовольство.  

Недостатнім є земельний потенціал місцевого аграрного і 

сільського розвитку, а також можливості локальних ринків впливати 

на продовольчі ціни, оскільки у процесі реформи місцевого 

самоврядування сільськогосподарські угіддя комунальної власності 

наразі не перетворились у важливий ресурс місцевого розвитку. 

Органи місцевої влади більшою мірою наповнюють свої бюджети, 

перерозподіляючи кошти з національного бюджету замість 

нарощення локальних ресурсів і власного виробничого потенціалу. У 

найближчій перспективі територіальні громади будуть обмежені в 

можливостях розпоряджатися частиною найцінніших власних 

земельних ресурсів, що негативно впливатиме на справедливий 

просторовий розвиток.  

Заважаючи на виокремлені поточні виклики запровадження в 

Україні ліберального земельного ринку крізь призму просторової 

нерівності на сільських територіях та прав селян на землю, автори 

дослідження виявили потужний трансформаційний потенціал для 

подолання нерівності в її багатовимірному прояві – соціальному, 

політичному, економічному, просторовому та між поколіннями. У 

результаті досліджень авторський колектив у складі О.М. Бородіної, 

І.В. Прокопи, В.В. Небрат, В.Р. Сіденка , Л.В. Молдаван, 

О.В. Шубравської, С.В. Киризюка, О.В. Михайленко, О.В. Риков-

ської, С.В. Бородіна, О.В. Фраєра та В.Д. Ярового запропонував 

комплексну систему заходів науково-прикладного характеру, що 

спрямовані на системну трансформацію сфери регулювання 

земельних відносин для формування інституційного середовища 

сталого аграрного і сільського розвитку на основі дотримання 

принципів просторової справедливості та захисту прав селян на 

землю, які включають:  

– рекомендації щодо усунення усіх форм дискримінації селян та 

досягнення повної реалізації Україною прав селян на землю 

відповідно до декларації ООН «Про права селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості»; 

– рекомендації щодо посилення ролі органів виконавчої влади у 

забезпеченні просторової справедливості у землеволодінні та 
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землекористуванні на локальному рівні та у національній політиці у 

сфері аграрного, сільського та місцевого розвитку;  

– рекомендації щодо створення спеціалізованих інституцій для 

поліпшення фінансових та інших можливостей придбання селянами 

земель сільськогосподарського призначення;  

– рекомендації щодо формування нового інвестиційного 

ландшафту у сфері придбання земельних угідь у власність чи 

користування, який базується на захисті суспільства від соціальних 

конфліктів та інвесторів від фінансових ризиків;  

– рекомендації щодо засобів протидії ризикам у землеволодінні та 

землекористуванні та загрозам справедливого розвитку сільських 

територій у контексті глобалізації;  

– рекомендації щодо посилення антикорупційних дій у сфері 

земельного регулювання у контексті справедливого просторового 

розвитку і захисту прав людини. 

Зазначені рекомендації викладено у науково-аналітичних 

записках, доповідях та пропозиціях, які направлені в Офіс 

Президента України, прем’єр-міністру України, Національне 

агентство з питань запобігання корупції, Комітет Верховної Ради 

України з питань антикорупційної політики, Конституційний суд 

України, Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, 

національних меншин і міжнаціональних відносин. Авторський 

колектив сподівається, що запропоновані рекомендації будуть 

використані відповідальними особами і політиками у ході 

удосконалення земельної політики в Україні, та щиро дякує 

рецензентам за доброзичливі поради й участь в обговоренні 

рукопису, технічному персоналу відділу – за підготовку рукопису до 

друку, колективу редакційно-видавничого відділу – за сприяння у 

випуску книги у світ. 
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НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ СЕЛЯН НА 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО 

ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

1.1. Теорія та практика земельних трансформацій  

у контексті просторової справедливості, суспільного 

добробуту і захисту прав людини  

Останніми роками дискусії про проведення земельних 

трансформацій в Україні звелися до вузькогалузевих аспектів, до 

обговорення технічних питань, – адже вітчизняних теоретичних 

розробок щодо сфери соціальної справедливості, суспільного 

добробуту і захисту прав людини у цьому процесі не вистачає. 

У численних ідеях щодо перерозподілу земель 

сільськогосподарського призначення практично не надавалося 

належної уваги важливим суспільним функціям землі поза її 

сільськогосподарським використанням. За галузевого, технічного 

підходу земля розглядається як однорідна, статична, незалежно від її 

соціально-екологічного контексту та відокремлено від майбутніх 

бенефіціарів та суспільства загалом. Така вузька спрямованість 

підриває можливості справедливого і сталого розвитку українського 

суспільства, ставить під загрозу досягнення ЦCР в усьому єврорегіоні. 

Нав’язана українському соціуму абсурдна думка про те, що земля – це 

товар, який, подібно до квартири, мобільного телефона чи мішка 

комбікормів, може вільно купуватися і продаватися на аукціонах і це 

сприятиме нарощенню економічної могутності країни, неминуче 

призведе до іще більшої поляризації доходів, несправедливості та 

порушення базових прав людини.  

В Україні земельні трансформації на етапі отримання незалежності 

у 1990-х роках базувалися на відновленні прав селян на землю, 

експропрійовану у них у процесі колективізації. Землі колективної 
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власності були розпайовані (розподілені) серед тих, хто її обробляв. З 

початку 2000-х років заходи державної аграрної політики призвели до 

того, що контроль над процесом виробництва перейшов до великого 

капіталу позааграрного походження, який, поступово нарощуючи 

свою економічну владу, отримав доступ до впливу і на державну 

політику загалом, і на регулювання земельних відносин зокрема. 

Результатом цього стало те, що до 2010 р. за допомогою різних схем 

до 80% приватних земельних ділянок4, які селяни отримали у процесі 

паювання землі, практично перейшли під контроль крупного капіталу. 

Щоб запобігти тому, аби ці землі не стали власністю останнього, в 

Україні у 2001 р. запровадили мораторій на купівлю-продаж земель 

сільськогосподарського призначення. Цей мораторій запроваджувався 

як тимчасовий захід, але подовжувався у наступні роки, оскільки 

Україна не мала відповідного законодавства, державних програм 

сільського розвитку і підтримки фермерства, державного земельного 

банку та інших спеціалізованих сільських інституцій, а також 

земельного кадастру й оцифрованих даних для його наповнення тощо.  

Вимога щодо відкриття вільного ринку сільськогосподарських 

земель в Україні стала однією з умов співробітництва з МВФ та 

Світовим банком (СБ), виконання якої Україна відкладала майже два 

десятиліття. Зазначені впливові міжнародні організації формували 

суспільну думку про надзвичайну вигідність створення вільного ринку 

землі в Україні. До прикладу, за оцінками Світового банку, 

оприлюдненими директоркою СБ у справах Білорусі, Молдови та 

України Сату Кахконен у 2019 р., скасування мораторію приноситиме 

економіці України 0,7–1,5 млрд дол. США щороку. За їхніми 

розрахунками, у разі запуску ринку землі Україна може підвищити своє 

зростання, окрім основного, додатково на один або два відсотки на рік. 

Вільний ринок землі також забезпечить Україні зростання річного 

обсягу виробництва сільськогосподарської галузі на 15 мільярдів 

 
4 Оцінювання проведення земельної реформи в Україні за результатами 

2010 року, виконане в рамках Проєкту Світового банку «Видача державних 

актів на право власності на землю та розвиток системи кадастру». URL: 

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/printable_article? 

art_id=244324948 
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доларів у рік5. При цьому, як розподілятимуться ці мільярди серед 

українців, Світовий банк не повідомляв. 

У 2020 р. Міжнародний валютний фонд учергове вимагав 

дозволити в Україні вільний продаж земель сільськогосподарського 

призначення. У відповідь на це у розпал пандемії 31 березня 2020 

року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення», за яким з 1 липня 2021 р. 

відкривається ринок землі, попри відсутність елементарних 

інституційних умов захисту базових прав людини на гарантування 

суспільного добробуту в умовах таких кардинальних суспільних 

змін.  

Якби після отримання незалежності та здійснення важливого 

першого кроку земельної реформи, спрямованого на відновлення 

соціальної справедливості шляхом паювання землі 

сільськогосподарських підприємств та передачі її тим, хто її обробляв, 

Україна у 90-х роках минулого століття зробила наступні кроки і 

створила інституційне середовище для справедливого та реального 

розподілу контролю над процесом виробництва за тими, хто працює на 

землі, вочевидь українська реальність сьогодні була би зовсім іншою. 

Емпіричні докази цієї гіпотези можна отримати з дослідження 

китайського досвіду земельних трансформацій. 

З точки зору прав людини земля – це спільне багатство, яке 

продукує необхідні для виживання засоби: насамперед, воду та 

продовольство, місце проживання та ресурси для рекреації. Земля є 

гарантом збереження біорізноманіття, здоров’я, екологічної безпеки 

і місця для життєдіяльності, її не можна переміщувати, вона не 

відновлюється і невід’ємно пов’язана з людьми і живими 

спільнотами. Ці особливості землі засвідчують те, що вона не може 

бути звичайним товаром. Відповідно до еволюції систем управління 

і контролю за землею формуються економічні системи, політичні 

структури, громади, людські культури та вірування. Тобто земельні 

відносини є первинними і саме вони обумовлюють зміни інших 

 
5 Украина готова распродать свое главное богатство. Взгляд. 9 серпня 2019.  

URL: https://vz.ru/world/2019/8/9/991474.html 
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суспільних відносин, а також  чинять вплив на природне середовище 

існування людини і всього живого на планеті.  

Саме з цих причин протягом усієї історії людства земля 

розглядалася не лише як фактор виробництва, а й як унікальне 

соціальне благо як для суспільства, так і її власника: безпечна форма 

збереження набутого, отримання соціальних та політичних переваг, 

простір для проживання і забезпечення сімейного продовольчого 

суверенітету. На відміну від інших виробничих фондів, земля, що 

тривалий час перебувала у приватній або спільній власності (зокрема 

власності громади), є майже священною і, за винятком надзвичайних 

ситуацій, коли землю доводиться-таки продати, вона зберігається як 

своєрідний сімейний або родовий спадок, а саме – неліквідний 

сімейний актив6.  

Перерозподіл землі задля відновлення прав людей обумовлюється 

ідеологічним контекстом, вимагає політичних рішень і, як правило, 

супроводжується певною суспільною напругою. Задля подальшого 

зволікання зі справедливим перерозподілом земельних ресурсів на 

користь тих, хто їх обробляє, угрупування, які контролюють земельні 

відносини в країні, з метою привласнення рентних надприбутків 

використовують як вирішальні такі аргументи, як: недостатня кількість 

землі для надання усім бажаючим сільським мешканцям та економічна 

недоцільність парцеляції землі на маленькі ділянки. Проте одна з 

найбільш обмежених у сенсі землезабезпеченості країна – Китай – 

провела у XX столітті чи не найуспішнішу в світі егалітарну земельну 

реформу, що культивує суспільні функції земельної власності.  

У Китайській Народній Республіці (КНР) станом на 2020 р. 

зосереджено лише 6% від загальної земельної площі суші та 19% 

світового населення (1,4 млрд осіб)7. Рілля становить близько 13% 

загальної площі (121,5 млн га), оскільки більша частина країни покрита 

крутими горами, кам’янистими пустелями або сухими луками. 

 
6 Anseeuw Ward & Baldinelli Giulia Maria. Land inequality at the heart of 

unequal societies. Research findings from the land inequality initiative. Synthesis 

Report. 2020. 76 р. URL: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-

2.amazonaws.com/s3fs-public/2020- 11/uneven-ground-land-inequality-unequal-

societies.pdf 
7 Haywar D., Hua Xiaobo. China - Context and Land Governance. URL: 

https://landportal.org/book/countries/china-context-and-land-governance 
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Сільськогосподарські угіддя перебувають у колективній власності та 

видаються фермерам невеликими ділянками в оренду. За оцінками, 

китайське сільське землекористування нараховує 1 мільярд земельних 

ділянок, якими володіють понад 200 мільйонів сімейних фермерських 

домогосподарств8.  

Егалітарна природа земельної реформи в КНР базувалася на 

створенні суспільства з рівними можливостями в управлінні та 

доступі до земельних ресурсів та отриманням від цього матеріальних 

благ усіма його членами. Вона гарантувала широке розповсюдження 

вигід від сільського зростання9. Постійне удосконалення і зміни у 

земельній політиці Китаю є дзеркальним відображенням змін в 

ідеологічній спрямованості правлячої Комуністичної партії (КПК), 

яка на певному етапі розвитку країни поступилася ідеологією на 

користь суспільного добробуту10. Досвід земельних трансформацій у 

Китаї емпірично довів теоретичну концепцію сутності земельної 

реформи як такої, яку не можна зводити лише до технічних 

інструментів перерозподілу землі та передачі її у приватну власність 

найбільш ефективному власнику; кінцева мета реформи полягає у 

справедливому та реальному контролі суспільства над процесом 

сільськогосподарського виробництва.  

Історичний генезис теорій, видів політики та практики земельних 

трансформацій у ХХ столітті в різних країнах характеризується 

діаметрально різними підходами до перерозподілу земельних ресурсів 

та формування аграрних систем. Ці підходи стосуються ролі та впливу 

держави та ринку в регулюванні земельних трансакцій та аграрних 

трансформацій. Проте, при усіх країнових варіаціях, тут простежуються 

 
8 Бони Л.Д. Система государственного управления землей для 

строительных целей в Китае. Электронные издания Института Дальнего 

Востока РАН. 2015. URL: http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1593-

boni-ld-sistemagosudarstvennogo-upravlenie-zemlej-dlya-stroitelnyx-czelej-v-

kitae 
9 Rapid Growth of Selected Asian Economies: Lessons and Implications for 

Agriculture and Food Security: Synthesis Report / FAO. 2006. Р. 3. URL: 

http://www.fao.org/3/ag087e/AG087E00.htm 
10 Tong Sarah Y. & Chen Gang China's land policy reform: an update. EAI 

Background Brief. 2008. No. 419. URL: 

https://research.nus.edu.sg/eai/wpcontent/uploads/ sites/2/2017/11/BB419.pdf 
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два різновекторних напрями, які послідовно змінили один одного. 

Переломним у цьому сенсі вважається кінець 70-х років минулого 

століття. До цього періоду у політичних підходах перевага надавалася 

державному впливу на процеси земельних трансформацій для 

гарантування справедливого суспільного добробуту, а з початку 80-х 

років ринок було проголошено найефективнішим механізмом розподілу 

землі та регулювання соціально-економічних процесів на селі.  

Із середини ХХ століття після закінчення Другої світової війни та 

подолання колоніальних режимів лідери більшості країн, особливо 

тих, що здобули незалежність, вважали першочерговим завданням 

економічного розвитку подолання негативних наслідків колоніальної 

політики землеволодіння. Земельні реформи були викликані 

глибоким невдоволенням політикою колоніалізму, що призвела 

крайньої бідності корінного населення, катастрофічної нерівності та 

соціальної нестабільності у сільській місцевості. Ці реформи мали 

велику спільну мету, а саме – швидке скорочення масштабів бідності 

та нерівності поряд із відновленням прав людини, звільненням селян 

від політичної влади поміщиків та їх монополії на ринках землі та 

праці. Земельні трансформації того періоду інколи називають 

«золотою ерою справедливої земельної реформи». В наукових колах 

її називають егалітарною (перерозподільчою) соціально 

орієнтованою земельною реформою. «Раннім прикладом рівності, 

який можна назвати економічним егалітаризмом, є китайська 

філософія сільського господарства, яка стверджує, що економічна 

політика країни повинна базуватися на егалітарній 

самодостатності»11.  

Вибір стратегії розвитку країни на основі егалітарного підходу, 

який передбачає перерозподіл землі, що перебуває у власності 

великих землевласників (приватних чи державних), на користь тих, 

хто її обробляє, – безземельних працівників сільського господарства, 

малозабезпечених селян – повинен відбуватися за наявності рішучої 

політичної волі. Така воля продемонструє потужну прихильність 

керівництва країни до швидкого скорочення масштабів бідності у 

 
11 Егалітаризм / Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0% 

B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%

B7% D0%BC 
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місті та на селі й подолання суттєвої нерівності у показниках 

добробуту і потенціях селян як особливого суспільного прошарку12.  

У рамках такої стратегії перерозподіл землі розглядається як 

перерозподіл купівельної спроможності та можливостей для 

розвитку сільського населення. Земельна реформа в цьому випадку 

виступає своєрідним державним інструментом, орієнтованим на 

усунення збоїв у роботі ринкових механізмів та руйнацію 

монопольної влади на ринках землі, праці та кредитів. У цьому 

контексті земельна реформа підкріплюється відповідними аграрними 

трансформаціями, що охоплюють значно ширший спектр 

інституційних та технічних змін, пов’язаних із розширенням доступу 

до землі, а також низку додаткових заходів, як-от: розподіл 

державних земель відповідно до схем розселення; оформлення права 

власності на землю; визначення правил оренди; регулювання 

розміру орендної плати; консолідація дуже дрібних земельних 

володінь на рівні громад тощо.  

Із початку 1980-х років у багатьох країнах курс земельних реформ 

став змінюватися відповідно до проголошеної нової концептуальної 

рамки земельних трансформацій, схваленої міжнародними 

організаціями, у тому числі у звіті ФАО «The Future of Our Land: Facing 

the Challenge» (FAO Report, Rome – 1999)13. Основа концепції – ринок є 

найефективнішим механізмом розподілу землі та засобом нівелювання 

закономірностей її нерівного розподілу; ринок об’єктивно визначає 

ефективного власника, який забезпечить найвищу економічну 

ефективність використання землі безвідносно до гарантування 

 
12 За визначенням Організації Об’єднаних Націй (2018), 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 і підтримує з землею особливий зв’язок. 
13 Riad El-Ghonemy M. The Political Economy of Market-Based Land Reform. 

The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) 

Discussion Papers. 1999. URL:  

https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/2A46FA2650AEB89

180256B66003F08AF/$file/DP104.pdf 
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основних прав людини усім членам суспільства. Під зовнішнім тиском 

низка країн була змушена відмовитися від упроваджування програм 

перерозподілу земельних ресурсів, орієнтованих на соціальну і 

просторову справедливість, на користь ринкових механізмів передачі 

прав власності на землю в результаті відкритих торгів найбільш 

ефективним власникам.  

Об’єктивною передумовою таких змін став той факт, що на 

міжнародній арені виокремилася значна частина країн-боржників 

(особливо серед країн, що розвиваються), які через тривалий 

економічний спад нагромадили значні боргові зобов’язання перед 

економічно розвиненими промисловими державами світу. Зовнішній 

тиск щодо переходу до ринкових земельних реформ здійснювався 

кредиторами, які прагнули повернути свій капітал. Їх політика 

зводилася до того, що країни-боржники не могли отримати нових 

запозичень без підписання угоди з Міжнародним валютним фондом 

(МВФ) та Світовим банком щодо повернення боргів на основі 

тимчасової лібералізації ринку. Країнам-боржникам було 

запропоновано пакети програм структурної адаптації та 

реформування економічної політики, що передбачали абсолютну 

дерегуляцію ринку, в тому числі ринку землі. Зазвичай програми 

економічної лібералізації та політичних реформ містили як 

короткострокові програми на кшталт «стабілізації», реформи 

фіскальної та грошово-кредитної політики, що передбачають 

скорочення державних витрат, девальвацію та лібералізацію 

відсоткових ставок, так і довгострокові – як-от «структурну 

перебудову», орієнтовану на підвищення ефективності використання 

ресурсів, у тому числі приватизацію об’єктів державного сектора, та 

сприяння виробництву й експорту товарів, що користуються 

попитом. Відповідальність за реалізацію короткострокових 

програмних документів покладалася на МВФ; впровадження 

довгострокових програм – на Світовий банк. Таким чином, 

прийняття країнами-боржниками умов МВФ стає запорукою 

фінансової підтримки Світового банку та надання країнами-

донорами нових позик 14.  

 
14 Там само. 
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Обстоюючи такого роду політичні та економічні реформи, 

кредитори та міжнародні організації авторитетно стверджують, що 

ринок є найефективнішим механізмом розподілу землі та засобом 

нівелювання закономірностей її нерівного розподілу. Необхідність 

виконання положень програми МВФ у частині здійснення девальвації 

валюти та скорочення бюджету супроводжується скороченням обсягу 

державних витрат на комунальні послуги, охорону здоров’я, освіту, 

соціальне забезпечення, інвестицій у будівництво і розвиток сільської 

інфраструктури. Натомість такі послуги передаються приватним 

структурам. Хоча прихильники ринкового підходу висловлюють певне 

занепокоєння щодо зростання показників бідності, надалі вони 

прогнозують їх зниження завдяки поступовому піднесенню реального 

середнього доходу з розрахунку на душу населення.  

Для уведення земельної реформи на основі вільного ринку 

активно впроваджуються технічні програми з аграрного 

кредитування та юридичні процедури з реалізації земельних 

операцій, які базуються на пануванні приватного сектора, вільного 

від контролю з боку держави. Малозабезпечені селяни, фермери та 

безземельні працівники, які мають бажання придбати земельну 

ділянку, прирівнюються до усіх інших учасників ринку землі. Вони 

мають знайти продавця, погодити ціну продажу, подолати 

конкуренцію з боку перекупників і великих землевласників задля 

отримання кредиту та взяти участь у відкритих торгах на аукціонах з 

продажу землі. Зрозуміло, що цей підхід є дискримінаційним 

стосовно тих людей, які проживають на цій землі та мають засоби 

існування завдяки її використанню.  

Таким чином два підходи до земельної реформи відрізняються 

своїми цільовими установками. Егалітарна реформа основним 

пріоритетом має швидке зменшення масштабів бідності у сільській 

місцевості та розвиток здібностей набувачів землі задля нарощення 

їхнього потенціалу з метою імплементації у загальносуспільний 

контекст. Ринково орієнтована земельна реформа ставить за ціль 

економічну ефективність розподілу ресурсів на ринкових засадах задля 

забезпечення зростання орієнтованого на експорт сільського 

господарства. Іншими словами, в центрі егалітарного підходу – людина, 

а у центрі ринкового – економіка.  
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Земельна реформа на основі вільного ринку у країнах з 

перехідними економіками зазвичай охоче підтримується політичною 

елітою, оскільки остання, як правило, виражає інтереси правлячого в 

країні крупного капіталу. Деякі вчені також пропагують «економічне 

процвітання» від запровадження вільного ринку землі. Подекуди в 

наукових колах висловлюється думка про те, що егалітарна земельна 

реформа є «примітивною», оскільки всю землю слід передати у 

приватну власність відповідно до традиційної англосаксонської 

концепції забезпечення високої ефективності сільськогосподарського 

виробництва на основі приватної форми власності на землю, що 

пов’язана з ринком капіталу і зовнішньою торгівлею. При цьому не 

береться до уваги той факт, що з точки зору сільського населення 

основний ефект земельних трансформацій ринкового типу – це дедалі 

більша відсутність захисту як у частині зменшення контролю над 

продуктами харчування, так і в частині втрати звичних прав на 

земельні ділянки та можливостей забезпечувати себе та свої сім’ї 

засобами існування за місцем проживання. Також втрачається 

контроль над безпекою продуктів харчування, їх біорізноманіттям та 

ціною на продовольство, за якою пересічний споживач купуватиме 

його всередині країни.  

Серед великої кількості країн, які у минулому столітті 

кардинальним чином змінювали систему земельних відносин, 

Китайська Народна Республіка була однією з небагатьох, що 

вибрали свій власний шлях егалітарних трансформацій, з якого її не 

змусили зійти численні зовнішні та внутрішні перешкоди і навіть 

світові фінансові потрясіння. 

Китай – країна з великою кількістю населення і недостатньою 

кількістю орних земельних ресурсів. У Китаї, як у ніякій іншій країні, 

простежується суттєва суперечність між людиною та землею, і, щоб 

усунути цю суперечність, уряд КНР за останні півстоліття здійснив 

низку унікальних земельних трансформацій15. Сучасні механізми 

державного управління земельними ресурсами в країні закладалися в 

процесі формування системи земельних відносин протягом усіх 62 

 
15 Yang Zhou, Xunhuan Li; Yansui Liu. Rural land system reforms in China: 

History, issues, measures and prospects. Land Use Policy. 2019. 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104330 
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років існування КНР. У період останніх трьох з половиною десятиліть 

економічних реформ і політики відкритості (1978–2020 рр.) ці 

реформи стали настільки гнучкими і суспільно орієнтованими, що й 

дотепер викликають неоднозначні оцінки багатьох вчених різних 

наукових течій – від їх категоричного несприйняття до помітного 

схвалення. «Китай обрав особливий шлях проведення аграрних 

реформ – було поставлене завдання: не змінюючи суспільну систему, 

усунути недоліки, які призвели до суттєвих перешкод подальшому 

економічному зростанню країни»16.  

Цей підхід обумовив той факт, що в Китаї земля не є об’єктом 

купівлі-продажу. У земельному законодавстві КНР практично немає 

такого терміна, як «купівля-продаж землі»17. Система 

господарювання базується на соціалістичній суспільній власності на 

землю, що функціонує у двох формах – державної та колективної 

власності. Відповідно до закону, міська земля, а також надра, водні 

джерела, моря, ліси, гори, луки, болота та інші природні угіддя 

перебувають у державній власності. До колективної власності 

належать землі в селах і передмістях, земля під житловими 

будівлями селян, присадибні ділянки, а також інші, визначені 

законом, землі на сільських територіях.  

У перші роки економічної реформи на селі (1978–1983 рр.) при 

ліквідації системи «народних комун» і переході до нової 

господарської системи на основі сімейного підряду в сільському 

господарстві було узаконено два різновиди прав на землю: право 

власності на землю і право користування землею. Такий поділ 

обумовлювався діючою двоступеневою системою господарювання, 

що включала колективний сектор та індивідуальний сектор, 

представлений підрядними господарствами селянського двору 

(сім’ї). При цьому право колективної власності на землю перейшло 

 
16 Макарова Е.П., Чжу Цинъ Янь. Земельная реформа в Китае. Вестник 

РУДН. Серия «Агрономия и животноводство». 2010. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ zemelnaya-reforma-v-kitae/viewer 
17 Бони Л.Д. Система государственного управления землей для 

строительных целей в Китае. Электронные издания Института Дальнего 

Востока РАН. 2015. URL: http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1593-

boni-ld-sistemagosudarstvennogo-upravlenie-zemlej-dlya-stroitelnyx-czelej-v-

kitae 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

24 

до колективного господарства, а право користування землею – до 

селянського двору на основі земельного підряду. 

Сільськогосподарську землю не можна купувати чи продавати. 

Землю можна тільки «переуступити за плату» на певний термін. 

Відповідно до закону переуступається тільки право користування 

землею. Таким чином, земля в китайському селі перебуває у спільній 

власності колективу, а селяни мають право користуватися 

колективною землею на основі договору підряду.  

Існуюча система земельної власності та землекористування в 

тандемі з виваженими аграрними реформами продемонструвала 

величезний прогрес, якого можливо досягти у сфері аграрного і 

сільського розвитку: сільськогосподарське виробництво різко зросло 

(середня врожайність усіх зернових культур до 1997 р. збільшилася в 4 

рази, врожайність пшениці – у 5 разів, кукурудзи – майже в 4 рази, рису 

– в 3 рази18); у сільських галузях було задіяно більшість селян, зайнятих 

сільськогосподарською працею, різко зменшилася бідність, а рівень та 

якість споживання їжі в країні значно покращилися. Система комун 

була успішно замінена на соціально справедливу систему 

землекористування, коли майже всі сільські домогосподарства 

отримали доступ до землі та, як мінімум, змогли забезпечити  себе 

продуктами харчування19. Понад 95% сільськогосподарських земель 

було передано мільйонам домогосподарств20.  

У перші роки економічної реформи на селі (1978–1983 рр.) земля 

передавалася селянським домогосподарствам в оренду на строк до 

трьох років, у подальшому (до 2020 р.) строк оренди було збільшено до 

30 років; наразі передбачається передати землю селянам у довічне 

спадкове володіння21. Кожному селянському домогосподарству 

 
18 Макарова Е.П., Чжу Цинъ Янь. Земельная реформа в Китае. Вестник 

РУДН. Серия «Агрономия и животноводство». 2010. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ zemelnaya-reforma-v-kitae/viewer 
19 Agricultural Policy Reform in China. Policy Brief / OECD. 2005. P. 3.  

URL: https://www.oecd.org/china/oecdreviewofagriculturalpolicies-china.htm 
20 Spielman David and Pandya-Lorch Rajul Highlights from Millions Fed: Proven 

Successes in Agricultural Development. 2009. P. 13–14. URL: http://ebrary.ifpri.org/ 

utils/getfile/collection/p15738coll2/id/23043/filename/ 23044.pdf 
21 Богиня Д.П., Волинський Г.С. Соціально-економічні перетворення в Китаї на 

рубежі ХХ–ХХІ століть. Історія народного господарства та економічної 
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надавалось по 3 фені (0,0201 га) землі та виробниче завдання – 

вирощування зерна та овочів. Із вирощеного урожаю продовольчий 

податок не стягувався та закупівлі не здійснювалися. Надалі 

закріплення виробничих завдань і обсягу робіт за селянськими дворами 

стало основною формою господарювання на селі. В результаті 

нововведення різко збільшилася продуктивність сільського 

господарства, оскільки селяни самі могли розпоряджатися результатами 

своєї праці. Таким чином проблему голоду було вирішено і можна було 

припинити видачу продовольства за картками22. 

Запровадження масштабної земельної реформи, в основі якої 

перебувало відновлення системи сільського господарювання на базі 

селянських господарств, супроводжувалося стрімким зниженням 

рівня бідності в країні, оскільки дрібні селянсько-фермерські 

господарства змогли використовувати землю для власного 

продовольчого забезпечення, а надлишки продовольства вільно 

продавати на ринках. У результаті земельних трансформацій всі 

соціальні групи отримали доступ до землі. Для задоволення 

продовольчих потреб сім’ї земля виділялася відповідно до розміру 

домогосподарства, тож середнє домогосподарство користувалося 

приблизно дев’ятьма ділянками, середнім розміром  близько 0,5 га.  

У дослідженні ОЕСР зазначено, що завдяки егалітарному 

розподілу прав на землю Китай зміг уникнути крупного 

обезземелення сільських працівників, уразливих до голоду або 

інших економічних потрясінь23. Програма земельної реформи також 

убезпечила сімейних фермерів від можливої втрати землі, оскільки 

регулюючими законодавчими актами заборонялося продавати 

землю, здавати її в суборенду чи використовувати як заставу.  

При збереженні традиційної системи власності в країні реформи в 

аграрному секторі не допустили формування системи крупного 

приватного землеволодіння і за умов ринкових економічних відносин 

допомогли віднайти нові реальні форми для колективного 

 
думки України. 2009. Ч. 2. 300 c. URL: http://www.info-library.com.ua/bookstext-

10892.html 
22 Лазарчук М.О. Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та 

чинники. Вісник МСУ. Економічні науки. 2013. Т. 16. № 1–2. С. 117–124. 
23 Agricultural Policy Reform in China. Policy Brief / OECD. 2005. P. 3.  

URL: https://www.oecd.org/china/oecdreviewofagriculturalpolicies-china.htm 
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господарювання на землі. Причому нові господарські форми, методи і 

механізми господарювання виникали зазвичай з ініціативи селян 

«знизу» – у формі економічних експериментів. При цьому центральний 

уряд, як правило, не звертав увагу на те, що в ході таких експериментів 

інколи порушуються чинні правові норми. Навпаки, позитивний досвід 

вивчався й аналізувався для подальшого законодавчого оформлення і 

значного поширення.  

Земельні трансформації супроводжувалися підкріплюючими 

заходами у ціновій політиці на сільськогосподарську продукцію. 

Впродовж п’ятирічного періоду закупівельні ціни на фермерську 

продукцію зросли на 30%, завдяки субсидіям відкрився доступ до 

використання хімічних добрив та їх постачання стрімко зросло. За 

цей період доходи селян зросли на 137%, виробництво зерна 

підвищилось на 34%, а рівень сільської бідності знизився на 22%24.  

За результатами досліджень Міжнародного інституту продовольчої 

політики (IFPRI25, 26), земельні трансформації Китаю контрастують на тлі 

реформ інших країн, де малим сільськогосподарським виробникам 

приділялася недостатня увагу з боку уряду і практично вони були 

вилучені з ланцюгів доданої вартості. У китайських фермерів був 

гарантований ринок на основі квот на основні культури за цінами, 

встановленими урядом, та з можливістю продавати надвиробництво 

продукції в рамках квоти і реалізації продукції, на яку не було виділено 

квот за ринковими цінами. Перед початком реформ єдиним покупцем 

основних видів сільськогосподарської продукції (враховуючи рис) був 

уряд Китаю. Наприкінці 1970-х років уряд серйозно підвищив 

 
24 Spielman David and Pandya-Lorch Rajul Highlights from Millions Fed: Proven 

Successes in Agricultural Development. 2009. P. 13. URL: http://ebrary.ifpri.org/ 

utils/getfile/collection/p15738coll2/id/23043/filename/23044.pdf 
25 Shenggen Fan et al. Growth, Inequality and Poverty in Rural China: The Role 

of Public Investments. IFPRI Research Report. 2002. 72 p. URL: 

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/87927/filename/8792

8.pdf 
26 Laborde David, Lallemant Tess, McDougal Kieran, Smaller Carin and 

Fousseini Traore. Transforming Agriculture in Africa & Asia: What are the 

policy priorities? IISD&IFPRI Report. September 2019. 32 p. URL: 

 https://www.iisd.org/system/files/publications/transforming-agriculture-africa-

asia.pdf 
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закупівельні ціни на сільгосппродукцію із одночасним наданням 

фермерам дозволу продавати зерно на вільних ринках у міру вичерпання 

встановлених квот у рамках системи державних закупівель. Так, на 

противагу багатьом посткомуністичним країнам, Китай запровадив 

двоетапний підхід, встановлюючи квоти та ціни на продукцію в межах 

квот із одночасною лібералізацією ринків на продукцію, що не підпадає 

під квоти, із тим, щоб контролювати ціни на продукцію, що перевищує 

розмір встановлених квот.  

Другий період стрімкого зниження рівня бідності припадає на 

середину 1990-х років. Відбулося швидке зростання цін на певну 

продукцію сільського господарства, зокрема зерно (ціна зросла на 40% 

у 1994 р. і на 42% у 1996 р.). Водночас уряд зменшив кількість товарів, 

що підпадають під державні закупівлі, і до 1993 р. понад 90% 

сільськогосподарської продукції продавалося за ринковими цінами27.  

Дослідження IFPRI у сфері китайських трансформацій 

наголошують, що серед експертів існує одностайність з приводу того, 

що інституційна реформа, в рамках якої відбулася земельна реформа з 

орієнтацією на побудову системи відповідальності домогосподарств 

(Household Responsibility System (HRS)), стала головним фактором 

такого значного зростання у сільському господарстві впродовж 1978–

1984 рр. За різними оцінками, розміри аграрного зростання Китаю 

сягають 40–60%. Деякі дослідження доводять, що 49% зростання 

відбулося у результаті HRS і 46% – у результаті збільшення 

використання вхідних ресурсів (зокрема добрив). В іншому дослідженні 

зазначається, що 78% зростання продуктивності відбулося завдяки HRS 

і 22% – завдяки зростанню цін. Згідно з ФАО, після 1984 р. головним 

двигуном аграрного зростання стали серйозні зміни у технологіях, 

зокрема у використанні насіння та вхідних матеріалів, таких як хімічні 

добрива та іригація. Річне зростання аграрного ВВП коливалося від 3–

4% і підтримувалося суспільними інвестиціями у сільську 

інфраструктуру та у розвиток науки і технологій28.  

 
27 Shenggen Fan et al. Growth, Inequality and Poverty in Rural China: The Role 

of Public Investments. IFPRI Research Report. 2002. 72 p. URL: 

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/87927/filename/8792

8.pdf 
28 Curtis Mark. Country Successes in Reducing Hunger: How they did it, and why 

other donors and governments should change policy / Curtis Research. 2011. URL: 
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Вигоди від нарощення сільськогосподарського виробництва 

зумовили покращення якісних характеристик трудових ресурсів, які 

оволоділи навичками несільськогосподарської діяльності у сільській 

місцевості. Багато ферм диверсифікували сільськогосподарське 

виробництво. До 2000 р. сільські несільськогосподарські 

підприємства (містечкові підприємства) абсорбували четверту 

частину робочої сили і додали 30% ВВП країни, одночасно ферми 

отримали майже половину свого прибутку від 

несільськогосподарських джерел29. Надалі сільські 

мікропідприємства перетворилися на важливу рушійну силу 

стабільного сільського економічного розвитку Китаю у період 1980–

1990 рр.  

Велике значення для успіху у земельних трансформаціях відіграли 

значні державні інвестиції. Витрати на сільські інвестиції до 1997 р. 

становили близько 19% від загальних урядових витрат. За результатами 

досліджень IFPRI з використанням даних за період 1970–1997 рр. 

встановлено, що урядові витрати на сільську освіту в Китаї найбільше 

вплинули на зниження рівня бідності та регіональної нерівності, тоді як 

витрати на аграрні дослідження та розвиток (ARD) найкраще вплинули 

на зростання сільськогосподарської продуктивності та зниження рівня 

бідності30. Китайська система ARD стрімко розвивалася, і державні 

витрати на неї постійно зростали; їх обсяг протягом 1981–2000 рр. 

збільшився приблизно втричі31. Також було залучено великі інвестиції у 

сільську інфраструктуру, особливо в будівництво доріг та в 

 
https://curtisresearch.org/wp-content/uploads/Country-Successes. 

November.2011.pdf 
29 The State of Food Insecurity in the World. Eradicating world hunger – taking 

stock ten years after the World Food Summit / FAO. 2006. Р. 16. URL: 

http://www.fao.org/3/a-a0750e.pdf 
30 Shenggen Fan et al. Growth, Inequality and Poverty in Rural China: The Role 

of Public Investments. IFPRI Research Report. 2002. 72 p. URL: 

http://ebrary.ifpri.org/ 

utils/getfile/collection/p15738coll2/id/87927/filename/87928.pdf 
31 Ravallion Martin. Are There Lessons for Africa from China's Success against 

Poverty? Policy Research Working Paper. 2008. 29 р. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6465/wps4463.pdf

?sequence=1&is Allowed=y; https://doi.org/10.1596/1813-9450-4463 
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електропостачання для селянських домогосподарств (до 1997 р. 97% з 

них отримали доступ до електроенергії).  

Поряд зі сприянням проведенню земельної реформи у Китаї 

вдалися до прямого подолання крупномасштабної бідності – з 1986 

р. були запроваджені програми зниження формального рівня 

бідності, розроблені на основі стратегії «регіонального 

таргетування» – зниження рівня бідності внаслідок розвитку 

регіональних та локальних економік. Ця стратегія мала ефективний 

вплив завдяки розвитку бідних  територій і дещо допомогла надміру 

збіднілим. Після 1996 р. уряд змінив свою стратегію, спрямувавши її 

на бідні домогосподарства через уведення такого принципу, як «їжа 

за роботу». 

Хоча наприкінці ХХ ст. сільське господарство та сільська 

економіка Китаю зіткнулися з багатьма труднощами, проте змогли 

зберегти позитивну тенденцію розвитку. Середньорічне зростання 

сільгосппродукції при зіставних цінах становило 3,5%, зберігалася 

тенденція стабільного розвитку. Декілька років підряд збирали 

порівняно високі врожаї зерна та іншої сільськогосподарської 

продукції. Так, виробництво зерна в 1995 р. становило 466,6 млн т, у 

1998 р. воно досягло 512,3 млн т – найвищого рівня в історії країни. 

У 2001 р., незважаючи на серйозну засуху і зниження посівної 

площі, виробництво зерна все ж досягло 452,62 млн т. У цей період 

за виробництвом зерна, бавовни, рапсу, тютюну, м’яса, яєць, овочів 

та продукції морського промислу Китай займав перше місце у світі32.  

Висока ефективність сільського господарства у країні 

зумовлюється підтримкою дрібних землевласників, площа 

земельних ділянок яких є відносно невеликою. В Китаї нині 

нараховується близько 220 млн дрібних фермерських господарств із 

середньою площею земельної ділянки 0,65 га33.  

 
32 Богиня Д.П., Волинський Г.С. Соціально-економічні перетворення в 

Китаї на рубежі ХХ–ХХІ століть. Історія народного господарства та 

економічної думки України. 2009. Ч. 2. 300 c.  

URL: http://www.info-library.com.ua/bookstext-10892.html 
33 За даними UN: Mission to the People's Republic of China from 15 to 23 

December 2010 / Office of the High Commissioner for Human Rights, Mandate of 

the Special Rapporteur to the Right to Food. 23 December 2010. P. 2. Інші джерела 

містять інформацію щодо середнього розміру землеволодінь фермерських 
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Досвід Китаю наочно демонструє, що потужна підтримка держави є 

вирішальною у сприянні зростанню дрібнотоварного сільського 

господарства. Китай ніколи не дотримувався вимог перехідного 

підходу, який пропагували міжнародні фінансові організації. В цій 

країні й нині відсутні абсолютно вільні ринки сільськогосподарської 

продукції. Один із представників Світового банку Мартін Равалліон 

(Martin Ravallion) у 2008 р. констатував, що успіх у Китаї був би 

неможливим за відсутності національних установ, призначених для 

реалізації політики підтримки та здійснення державних інвестицій. На 

його думку, «досвід Китаю підкреслює важливість поєднання політики, 

що ґрунтується на прагматизмі та фактичних даних, дієздатних 

державних установах та потужному лідерстві, орієнтованому на 

подолання бідності»34, а не на вимогах Світового банку і МВФ.  

Таким чином, ключовим висновком слід вважати, що для орієнтації 

земельної політики на захист прав людей є потреба в ефективних 

державних інституціях та запровадженні досконалих форм державних 

інтервенцій, що відповідають національним інтересам. У цьому 

контексті реформувалася інвестиційна політика; уряд Китаю 

заохочував політику залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що 

перетворила країну на потужну економіку, яка використовує тільки 

китайську робочу силу. «В той час, як багатонаціональні корпорації 

отримували вигоду і збільшували прибутки через зниження виробничих 

витрат за рахунок нижчої заробітної плати та гірших умов праці, 

приплив ПІІ став основним чинником, що спричинив безпрецедентні 

темпи економічного зростання Китаю. Пов’язані з цим реформи та 

реструктуризація економіки зумовили появу великих китайських 

компаній (часто у державній власності), які почали нарощувати свою 

експансію за кордоном. Якщо 20 років тому до списку «Global Fortune 

500» входили лише дві компанії з Китаю, то через 10 років їх було вже 

 
господарств у 0,5 га: Tisdell Clem Economic Growth and Transition in Vietnam 

and China and its Consequences for their Agricultural sectors. Working Papers on 

Economics, Ecology and the Environment, University of Queensland. September 

2010. No. 171. P. 16. 
34 Ravallion Martin. Are There Lessons for Africa from China's Success against 

Poverty? Policy Research Working Paper. 2008. 29 р. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6465/wps4463.pdf

?sequence=1&is Allowe d=y; https://doi.org/10.1596/1813-9450-4463 
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22, а зараз – понад сотню, а три китайські компанії входять до п’ятірки 

найбільших багатонаціональних підприємств (БНП) у світі»35.  

Звичайно, в Китаї є багато невирішених соціально-економічних 

проблем, зокрема щодо нерівності доходів між міським і сільським 

населенням, між містом і селом, а також зловживання у земельних 

відносинах, масштабне переведення родючих сільськогосподарських 

угідь у землі під забудову тощо. Предметом широкої дискусії, що 

виникла в 2004 р. одночасно з початком реформування прав власності, 

стали проблеми процесу реформування державних підприємств, 

системи освіти, охорони здоров’я та інших сфер економіки. В ході 

дискусій, які тривають і нині, палко обговорюються проблеми 

зростання соціальної диференціації, загострення суперечностей між 

містом і селом, необхідність створення спеціальної системи соціального 

захисту (особливо сільських безробітних), а також перспектив розвитку 

сільського господарства і виплати адекватної компенсації селянам за 

землі, які вилучаються із сільськогосподарського обігу.  

Часто Китай критикують за високий рівень диференціації доходів 

на душу населення. Зараз індекс Джині становить 38,5, а ВВП на 

одну особу – 16 181 дол. США36. Що ж до проблеми забезпечення 

рівномірного розподілу доходів професор Пекінського університету 

Чжан Вейін вважає, що соціальна гармонія повинна наставати у міру 

розвитку суспільства. У регіонах країни, де спостерігаються високі 

темпи економічного зростання, індекс Джині є незначним37. При 

цьому на сьогодні Китай – єдина у світі країна, що всього за три 

 
35 Українець Л.А. Економічна експансія Китайської Народної Республіки в 

країни, що розвиваються: автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня д-

ра екон наук, спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. 2019. 40 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Ukrainets_Liliia/Ekonomichna_ekspansiia_ 

Kytaiskoi_Narodnoi_Respubliky_u_krainy_ scho_rozvyva iutsia.pdf 
36 Haywar D., Hua, Xiaobo. China - Context and Land Governance. URL: 

https://landportal.org/book/countries/china-context-and-land-governance 
37 Синь Ли, Попова Л.В. Реформы в Китае: проблемы и дискуссии. Вестник 

Санкт-Петербургского университета. 2007. Cер. 5. Вып. 1. URL: 

http://worldec.ru/content/Vestnik/2007%20%E2%84%96%201%20%D0%9F%D

0%BE% D0%BF%D0%BE%D 0%B2%D0%B0.pdf 
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десятиріччя прогресувала від «країни низького людського розвитку» 

в 1990 р. до «країни високого людського розвитку» у 2018 р.38 

Очевидно, що у третьому тисячолітті егалітарна земельна 

реформа в КНР виконала свої соціально-економічні функції й у 

сучасних умовах потребує подальшого удосконалення, оскільки з 

роками в системі земельних відносин виникло багато серйозних 

неузгоджень. Найбільш суттєві проблеми сьогодні – дуальність 

структури майнового права на землю, нерівноправне становище 

системи колективної власності на землю порівняно із системою 

державної власності (особливо в частині розподілу доходу від 

капіталізації землі), наявність різних систем управління міською і 

сільською землями, інтенсивне вилучення сільськогосподарських 

земель для потреб індустріалізації, урбанізації, модернізації 

економіки тощо. У період з 2003 р. по 2015 р. понад 11,5 млн га 

сільськогосподарських угідь було вилучено для 

несільськогосподарських потреб39.  

Сучасні зміни системи землеволодіння і землекористування 

розпочаті у 2013–2014 рр. При цьому цільове призначення реформи 

земельної системи незмінно спрямоване на захист прав та інтересів 

малих фермерів та гарантування національної продовольчої безпеки, 

координації відносин між людиною та землею для впровадження 

нових інструментів відродження та життєзабезпечення сільських 

територій. Збереження і зміцнення системи колективної власності на 

землю в селі залишається базовим принципом організації земельної 

системи КНР наразі та на роки вперед. Основною формою 

господарювання в аграрному секторі є сімейне господарство 

селянського двору. «Незважаючи на твердження Китаю про те, що 

країна вибудовує ринкову економіку, система державного 

регулювання використання земель не змінюється і ґрунтується на 

структурі зверху вниз. Застосування цієї системи потребує 

 
38 National Human Development Report Special Edition 2019. China. URL: 

https://www.cn.undp.org/content/ 

china/en/home/library/human_development/natio nal-human-development-

report-special-edition.html 
39 A Journey into Land Issues in China. 2020. URL: https://landportal.org/ 

news/2020/12/journey-land-issues-china 
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послідовності місцевого впровадження земельної політики, якої 

вимагає центральний уряд»40.  

Китай – як основний партнер ФАО – повністю імплементував 

«Добровільні керівні принципи відповідального регулювання питань 

володіння та управління земельними, лісовими та рибними 

ресурсами» (VGGT), які були сформульовані в ході міжурядових 

переговорів та офіційно затверджені Комітетом ООН зі всесвітньої 

продовольчої безпеки 11 травня 2012 року. VGGT було перекладено 

безпосередньо на китайську мову при першій публікації у 2012 р.41. 

Також було адаптовано допоміжні посібники, включаючи технічний 

посібник для інвесторів, які працюють на сільськогосподарських 

землях, і поради, як захистити права власності на землю в договорі 

про сільськогосподарські інвестиції. Для всіх груп зацікавлених 

сторін у Китаї було проведено національні семінари, що сприяли 

підвищенню обізнаності щодо добровільних вказівок та 

стимулювали дискусії щодо вдосконалення управління. ФАО також 

співпрацює з Китаєм щодо його прямих інвестицій в Африку42. 

Наразі Китай на правах власності та оренди контролює в Африці 

понад 3,5 млн га родючих земель. Зацікавленість КНР в українських 

сільськогосподарських землях очевидна, і без сумніву китайські 

корпорації активно включаться у процес їх придбання у найближчій 

перспективі. 

Таким чином, досвід проведення земельних реформ у країнах з 

перехідними економіками у ХХ столітті доводить, що основні 

суперечності при їх запровадженні та подальшому здійсненні 

 
40 Haoying Han, Shih-Kung Lai. National Land Use Management in China: An 

Analytical Framework. Journal of Urban Management. 2012. Vol. 1. Is. 1. Р. 3–

38. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/324576230_National_Land_Use_Mana

gement_in_China_An_Analytical_Framework; https://doi.org/10.1016/S2226- 

5856(18)30052-9 
41 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries 

and Forests in the Context of National Food Security (Chinese version) / Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. 2012.  

URL: https://landportal.org/library/resources/isbn-978-92-5-507277-2/voluntary-

guidelines-responsible-governance-tenure-land 
42 Haywar D., Hua Xiaobo. China - Context and Land Governance. URL: 

https://landportal.org/book/countries/china-context-and-land-governance 
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виникають у зв’язку зі зміною ролі держави і ринку у цих процесах, 

які визначають передумови для відповідних зрушень у розподілі 

доходів, виникненні можливостей для зростання та гарантування 

базових прав людини усім верствам населення, у тому числі 

найбільш уразливим.  

Два концептуально різних підходи до земельної реформи, які 

реалізовувалися країнами з перехідними економіками, відрізняються 

своїми цільовими установками. Егалітарна реформа основним 

пріоритетом має швидке зменшення масштабів бідності в сільській 

місцевості та розвиток здібностей набувачів землі для нарощення їх 

потенціалу з метою імплементації у загальносуспільний контекст. 

Ринково орієнтована земельна реформа ставить за ціль економічну 

ефективність розподілу ресурсів на ринкових засадах задля 

забезпечення зростання орієнтованого на експорт сільського 

господарства. Іншими словами, в центрі егалітарного підходу 

перебуває людина, а в центрі ринкового – економіка (безвідносно до 

справедливості кінцевого розподілу персональних вигід).  

Егалітарна земельна реформа зумовлює суттєве скорочення 

масштабів бідності у сільській місцевості та подолання значної 

нерівності у показниках добробуту та можливостях селян як 

численного суспільного прошарку, який потерпає від монетарних та 

немонетарних факторів консервування бідності. В рамках 

егалітарної земельної реформи перерозподіл землі розглядається як 

перерозподіл купівельної спроможності та можливостей для 

розвитку сільського населення, виступає регулятором, який держава 

використовує з метою усунення збоїв у роботі ринкових механізмів у 

сільській місцевості, а також забезпечує руйнацію монопольної 

влади на ринках землі, праці та кредитів.  

Ринкова земельна реформа не може керуватися законами вільного 

ринку, оскільки хоча земля й має ознаки товару, проте не є товаром у 

його класичному розумінні. Вона не відтворювана, не може бути 

замінена ніякими іншими засобами виробництва, для забезпечення 

основного і базового права людини на їжу та воду. Вона просторово 

обмежена, що в економічному 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, 
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що її пропозиція не може бути збільшена навіть в умовах значного 

зростання цін на землю. Саме тому ринковий обіг земель 

сільськогосподарського призначення має розглядатися у контексті 

справедливості розподілу, необхідності підтримки уразливих верств 

населення, забезпечення високої ефективності використання 

ресурсів, природи мотивації та соціальних цінностей сільського 

населення.  

Емпіричний доказ важливості основних засад людиноцентричності 

земельних трансформацій для загальноекономічного розвитку країни 

надає досвід Китайської Народної Республіки. Егалітарний підхід до 

земельних трансформацій у Китаї довів, що суть земельної реформи не 

можна зводити до поділу землі на ділянки для передачі її у приватну 

власність; кінцева мета такої реформи полягає у справедливому та 

реальному розподілі контролю над процесом виробництва.  

Завдяки такому підходу економічне диво, що відбулося в Китаї за 

останні 40 років, перетворило його з бідної аграрної країни, що 

розвивається, у країну з рівнем доходу, вищим за середній. Згідно з 

даними Світового банку43, у період 1978–2018 рр. рівень зростання ВВП 

у країні становив 9,5%. Наразі Китай є другою за величиною економікою 

у світі та найбільшою торговою країною, що має значні галузі імпорту та 

експорту. Емпіричні дані про економічний курс Китаю засвідчують, що 

політика розвитку держави повинна відштовхуватися від контексту 

конкретної країни, а не орієнтуватися на імпортовану ідеологію, що 

слугує на користь короткостроковим політичним рішенням та інтересам 

окремих впливових груп.  

Вочевидь Україна, як і значна кількість інших держав, не 

скористається успішним досвідом Китаю. Досвід України та інших 

країн з перехідним економіками, що здійснювали реформи у сфері 

земельних відносин у ХХ–ХІ столітті, показує, що їх правлячі еліти 

схильні до підтримки переважно великих сільськогосподарських 

підприємств та корпоративних структур за типом агрохолдингів (у тому 

числі іноземних), сформованих у результаті передачі в оренду або 

продажу великих ділянок землі, що помилково вважаються потужними 

інвесторами у піднесення сільського господарства. Практика доводить, 

 
43 Working for a World Free of Poverty / World Bank Open Data. 2020. URL: 

https://data.worldbank.org/ 
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що саме дрібні фермерські господарства, за умови їх належного 

стимулювання та підтримки з боку уряду, здатні взяти активну участь у 

забезпеченні досягнення цілей сталого людського розвитку.  

У сільській місцевості земля виконує насамперед соціально-

економічну функцію, оскільки тут вона є основним фактором 

виробництва, джерелом зайнятості та «сховищем» особистого 

багатства. У ХІ столітті земля перетворилася на «сховище» особистого 

багатства та визначення соціального статусу не тільки для селян, а й для 

інших громадян, особливо тієї частини, яка накопичила значні 

фінансові активи. Саме тому в умовах сучасних фінансових, 

екологічних та кліматичних криз і невизначеностей суспільствам 

активно нав’язується псевдонаукова концепція ставлення до ринку 

землі, як до будь-якого іншого товарного ринку, – приміром, добрив, 

мобільних телефонів, житла тощо, і що земля – це товар, який може 

вільно купуватися і продаватися на ринку на відкритих торгах, що 

сприятиме нарощенню економічної могутності країни. Такий шлях 

земельних реформ неминуче призведе суспільство до ще більшої 

поляризації доходів, порушення базових прав людини, а отже – 

соціальних протистоянь та значних суспільних потрясінь. 

1.2. Права селян на землю як стратегічний пріоритет 

формування та реалізації земельної та аграрної  

політики держави 

Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року 

поставив перед світовою спільнотою амбітну мету: створити 

засновану на правах людини модель більш справедливого і сталого 

розвитку із особливим акцентом на інтересах і безпеці людей. 

Незважаючи на деякі успіхи у цьому напрямі, досягнуті після 2015 р., 

дані ООН свідчать про те, що цілі у сфері сталого розвитку (ЦСР) не 

реалізуються належними темпами. Незважаючи на зусилля, 

спрямовані на загальне залучення до участі в реалізації ЦСР багатьох 

країн світу, існує низка інституційних обмежень системного рівня, що 

перешкоджають їх здійсненню. Серед них нерівність і нерівномірний 

розподіл виробничих ресурсів, насамперед землі, залишається 

значною перешкодою на шляху реалізації ЦСР, особливо в умовах 

пандемії, що іще більше посилила ці процеси. Особливо це стосується 
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продовольчої безпеки, боротьби з голодом, функціонування сімейного 

типу господарювання на землі. 

Доступ до землі та контроль над нею є принципово важливими 

умовами виживання для багатьох людей, які живуть і працюють у 

сільській місцевості. Більше того, можливість доступу до землі є 

фундаментальною базою їх соціального забезпечення, формування 

засобів до існування, основою для культурної ідентичності та 

духовності. Це пояснює центральну роль, яку такий доступ відіграє 

щодо дотримання прав людини. Коли окремим особам або певним 

соціальним групам обмежують доступ до землі, відмовляють у 

ньому, або обмежують можливості використовувати землю для 

виробництва їжі, соціально-економічна та просторова вразливість 

посилюється таким чином, що зміцнюються соціальні, економічні та 

гендерні ієрархії. Тобто земельна дискримінація44 перешкоджає 

повноцінному здійсненню прав людини взагалі. 

Особливо гостро земельна дискримінація впливає на сільські 

спільноти, критично ускладнюючи їхнє виживання у сільській 

місцевості. Проте за таких умов і міське населення опосередковано 

буде обмежене в базових правах, перш за все – у праві на доступне та 

якісне продовольство, вироблене неантагоністичним для природи 

способом. «Залучення усіх груп населення до розроблення політики та 

здійснення цілей в галузі сталого розвитку на основі цілісного підходу, 

заснованого на дотриманні прав людини, дозволить активізувати 

зусилля із ліквідації голоду й недоїдання, так само як і забезпечення 

базового права людини на харчування»45.  

Люди, які проживають у сільській місцевості, у доступі до землі 

часто вбачають базову передумову власної здатності реалізувати 

право на продовольчий суверенітет своєї сім’ї. Право на власний 

 
44 Земельна дискримінація (авторське визначення) – це обмеження або 

відмова у доступі до землі окремим особам або певним соціальним групам; 

звуження їхніх можливостей у використанні землі для продовольчого 

самозабезпечення, власного виробництва продуктів харчування (відсутність 

державної підтримки доступу до ресурсів, нових знань, технологій, 

кредитів, субсидій, вигідних ринків тощо). 
45 Right to food: Report of the Special Rapporteur on the right to food, Michael Fakhri. 

24 December 2020 / A/HRC/46/33. Human Rights Council Forty-sixth session 22 

February – 19 March 2021. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/46/33 
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продовольчий суверенітет – це набагато більше, ніж просто здатність 

людей отримувати їжу. У системному вимірі це поняття 

безпосередньо пов’язане з визначенням самодостатності людини. 

Право на власний продовольчий суверенітет містить три ключові 

складові: перше – можливість людей отримати доступ до землі, води 

та ресурсів, необхідних для виробництва різноманітного 

продовольства; друге – контроль над використанням землі у 

виробничих (економічних) цілях, що дає змогу вирішувати, які саме 

види продовольства та в якій кількості їм виробляти; третє – контроль 

над довкіллям, яке слугує основою для вироблення або добування 

продовольства, з метою збереження екологічного балансу для 

наступних поколінь. Продовольство та земля пов’язані з правом на 

здорове довкілля, здатністю фермерів контролювати використовувані 

ними ресурси, зокрема – насіння та його якість, доступом до засобів, 

що не містять токсичних речовин та є культурно обумовленими для 

певного регіону тощо. 

Ставлення сільських домогосподарств, особистих селянських 

господарств (ОСГ), дрібних фермерів та працівників фермерських 

господарств до земель, які вони традиційно використовують для 

виробництва сільськогосподарської продукції, розглядається 

насамперед у контексті економічних відносин, оскільки земля є 

основним засобом виробництва сільськогосподарської продукції і 

продовольства та допомагає реалізувати здатність фермерів 

працювати та забезпечувати існування своїх сімей. Таким чином, 

сільськогосподарським виробникам, які живуть і працюють на землі, 

потрібен до неї такий доступ, який гарантує задоволення їхніх 

соціально-економічних потреб. Одночасно він надає дрібним 

фермерам та селянам здатність підтримувати територіальні громади 

та сільський спосіб життя, що також пояснює значення суспільної 

функції земельної власності та вимагає ухвалення та впровадження 

політики аграрної реформи та інших заходів, спрямованих на 

демократизацію прав людини у доступі до землі. 

Слід наголосити, що доступ до землі шляхом набуття земельної 

ділянки у власність сам по собі не гарантує гідного життя. Дотримання 

зобов’язань щодо прав людини, пов’язаних із землею, вимагає не лише 

простого акту фізичного отримання земельної ділянки, яку можна 

одержати безоплатно, придбати шляхом купівлі-продажу чи за 
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допомогою інших розподільчих механізмів. Земельна дискримінація не 

може бути подолана лише юридичною чи адміністративною 

можливістю придбання землі у власність чи користування. У 

міжнародних стандартах прав людини зафіксовано, що населення 

країни ні в якому разі не повинно бути позбавлене права на власні 

засоби до існування і «кожен має право на належний рівень життя для 

себе та своєї сім’ї, включаючи їжу, житло та воду, а також на постійне 

поліпшення житлових умов»46, 47. Відповідно до правозахисного 

підходу, дотримання зобов’язань з прав людини вимагає, щоб уряд 

задовольняв основні потреби свого народу відповідно до його 

соціальних потреб та культурних норм. 

Суспільні потреби, які забезпечуються на основі справедливого 

доступу до землі, не вирішуються ринковими механізмами; ринкові 

сили не здатні вирішити основні потреби всіх людей на основі 

законів попиту та пропозиції. «Торгівля сільськогосподарською 

землею не повинна бути такою ж вільною, як торгівля будь-якими 

іншими капітальними активами, оскільки земля є невідновлюваним 

необхідним ресурсом, і справедливий правовий та соціальний 

порядок вимагає врахування суспільних інтересів щодо землі 

набагато більше, ніж у випадку з будь-яким іншим майном»48. 

Для міських домогосподарств вимоги щодо доступу до землі часто 

вбачаються необхідною умовою реалізації права на належне житло та 

доступ до основних послуг. Прийнято вважати, що міським 

мешканцям не обов’язково мати право на володіння приватною 

власністю на землю у місті. Така установка щодо міського 

землеволодіння, як свідчить досвід, часто буває нестійкою з точки 

зору просторового планування і впливу на довкілля. Зараз земля у 

 
46 UN General Assembly, 3rd Session, Universal Declaration of Human Rights. 

Op. cit. Article 25. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf  
47 UN General Assembly, 21st Session, International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights, Op. cit. (Article 11.1.). URL: 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
48 European Parliament Resolution of 27 April 2017 on the State of Play of Farmland 

Concentration in the EU: How to Facilitate the Access to Land for Farmers 

(2016/2141(INI)). Official Journal of the European Union. 23.08.2018. URL: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca6e62b4-a6a0-11e8-99ee-01 

aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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містах для суспільного користування та проживання (як доступне 

житло чи громадський простір) дедалі частіше розглядається 

жителями міст як відправна точка доступу до інших прав, а також 

гарантій недискримінації, забезпечення місця роботи, реалізації 

здорового способу життя, політичної участі, доступу до основних 

послуг, особливо водопостачання. 

Таким чином, хоч між міськими і сільськими 

домогосподарствами існують значні відмінності стосовно 

необхідності та нагальності права на землю, відсутність доступу до 

землі та контролю над нею породжує спільну соціальну, культурну, 

економічну вразливість та просторову несправедливість, яка часто 

загострюється при відсутності належного доступу до землі у 

поєднанні з іншими формами експлуатації та дискримінації. Відтак 

очевидно, що земля становить проблему щодо прав людини взагалі, 

незалежно від її просторового розміщення, хоча останнє визначає 

специфіку прояву проблеми. 

Інший важливий аспект щодо земельної дискримінації прав 

людини пов’язаний із гендерною рівністю. У світовій практиці 

накопичено значний обсяг емпіричних доказів того, що земельна 

дискримінація по-різному впливає на життя чоловіків і жінок, тому 

має гендерну природу. Порівняно із чоловіками для жінок доступ до 

землі та пов’язані з землею права мають критичне значення. Адже, за 

даними ООН, лише 1 відсоток жінок у світі володіє землею 

насправді49. За відсутності доступу до землі та права власності на 

землю суттєво порушуються права жінок щодо рівності та 

недискримінації, що посилює соціальну та економічну нерівність. 

«Відсутність доступу до землі демонструє збільшення вразливості 

жінок до насильства та експлуатації»50. Багато жінок, які володіють 

правом на землю, стикаються з особливою загрозою: коли 

розпочинається конкуренція за продуктивну землю, часто жінки 

 
49 Gelbspan Prioste, Thea Fernando G. V. Land in the Struggle for Social Justice: 

Social Movement Strategies to Secure Human Rights. Curitiba: Terra de Direitos, 

2013. Р. 24. URL: https://www.escr-net.org/sites/default/files/ Land_Justice.eng_.pdf 
50 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW 

Committee), General Recommendation No. 34 (2016) on the rights of rural 

women. UN doc CEDAW/C/GC/34, 7 March 2016.  

URL: https://undocs.org/CEDAW/C/GC/34 
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першими втрачають свої права на неї. А саме доступ до землі або 

володіння нею забезпечує великій кількості жінок реальний захист від 

бідності, експлуатації, насильства та інших форм жорстокого 

поводження та забезпечує основу для підвищення соціального 

становища та можливостей у суспільному житті. 

«Право власності на землю підвищує здатність жінок долати 

труднощі та зміцнює їхню стійкість до викликів та гідного життя»51. 

Захищений доступ жінок до землі та інших виробничих ресурсів 

постійно покращує рівень життя жінок та їхніх сімей та знижує 

вразливість до фізичного та психологічного насильства та іншого 

порушення їхніх прав. Багато жінок, які володіють землею, мають 

більшу автономію та вищий ступінь незалежності в своїх родинах, 

вищий соціальний та політичний статус у своїх громадах, а також 

вищу самооцінку та більший рівень довіри як у родині, так і в 

громаді. Захищені права жінок на землю підвищують «їхній статус і 

позиції у сім’ї, сприяють участі у громадському діалозі та у місцевих 

політичних інституціях»52.  

Земельна дискримінація у сфері прав селян на землю у сільській 

місцевості особливо посилилась у ХХ–ХХІ ст. із наступом 

неоліберальних підходів в організації сільськогосподарського 

виробництва, пов’язаних із засиллям великих експортоорієнтованих 

корпорацій, великомасштабними інфраструктурними проєктами та 

необмеженою експлуатацією природних ресурсів. Це 

супроводжувалося (що продовжується і наразі) масовими хвилями 

захоплення земель на всіх континентах та призводить до 

примусового виселення селян і корінних народів із місць їх 

постійного проживання. Переважаюча наразі неоліберальна модель 

економічного зростання постійно недооцінює соціально-економічний 

 
51 UNDP. Voices and Visions: The Asia Pacific Court of Women on HIV, 

Inheritance and Property Rights. 2008. 40 р. 

URL: https://www.asia-

pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/

voices-and-visions---the-asia-pacific-court-of-women-on-hiv--inh.html  
52 Securing Women’s Rights to Land and Livelihoods a Key to Ending Hunger and 

Fighting AIDS. Action Aid International Briefing Paper. June 2008. 31 р. URL: 

https://landportal.org/sites/landportal.info/files/actionaid_womens_right_to_land.pdf 
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внесок фермерів, корінних народів, скотарів та традиційних спільнот у 

забезпечення сталого управління земельними ресурсами.  

Зростання цін на сировинні товари на світовому ринку спонукає 

до зростання інтересу до земель сільськогосподарського 

призначення і спекуляцій з орними землями. За дослідженнями 

Світового банку, починаючи з 2008 р. конкуренція за орні землі 

значно зросла і перетворилася на глобальне явище. До 2008 р. 

щороку приблизно чотири мільйони гектарів землі переходили від 

дрібних власників до приватних компаній. У 2009 р. приватні 

компанії захопили 56 млн га: 75% з них – у Африці, а іще 3,6 млн га 

– у Бразилії та Аргентині. Цю тенденцію захисники прав людини та 

низка соціальних рухів дедалі більше характеризують «захоплення 

землі»53. Зазначене дослідження Світового банку також встановило, 

що розширення світового виробництва сільськогосподарської 

продукції зосередилося лише на декількох комерційних культурах: 

кукурудзі, сої, цукровій тростині, пальмовій олії, рисові, ріпаку, 

соняшнику. Важливо зазначити, що ці сільськогосподарські 

культури не забезпечують належне задоволення потреб 

домогосподарств, оскільки не дають людям можливості реалізувати 

право на повноцінне харчування. Навпаки, ці культури забезпечують 

найвищі доходи на експортному ринку, розподіл і привласнення 

яких ретельно контролюється кількома великими корпораціями.  

Як наслідок, за рахунок постійно зростаючого світового попиту на 

певні види сільськогосподарських сировинних ресурсів значною мірою 

посилюється експортно орієнтована модель землекористування. Хоча 

така модель зумовила економічну активність, проте це не покращило 

умови життя мало- та середньозабезпечених верств населення. 

Навпаки, ліберальна ринкова організація постійно призводить до 

більшої концентрації доходів, землі та влади в руках невеликої 

кількості осіб, а також до хижацького використання та деградації 

 
53 Deininger Klaus & Byerlee Derek with Lindsay Jonathan, Norton Andrew, 

Selod Harris & Stickler Mercedes. Rising Global Interest in Farmland: Can it 

Yield Sustainable and Equitable Benefits / The International Bank for 

Reconstruction and Development, The World Bank. Washington, 2011. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ 

handle/10986/2263/594630PUB0ID1810Box358282B01P 

UBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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природних ресурсів. За оцінками Спеціального доповідача ООН з прав 

на харчування Олівера Шуттера, це має згубні соціальні та екологічні 

наслідки і призводить до порушення цілої низки прав людини, що 

свідчить про те, що цю форму економічного зростання не слід плутати з 

реальним, орієнтованим на людину розвитком54, 55.  

Очевидним є той факт, що сьогодні здатність отримувати 

прибуток від землі є настільки потужним економічним стимулом, що 

імператив політики у цьому питанні часто переважає над правами 

людини. 

Доказом цьому також може слугувати те, що віднедавна 

міжнародну увагу звернено на так звану «зелену» економіку. 

Підсумки її наслідків у різних регіонах світу засвідчують, що ця 

ініціатива призводить до подальшого тиску на землю, оскільки її 

логіка базується на вузькофункціональному підході. Суть цього 

підходу в тому, що повітря, вода та екосистеми – це товари та 

послуги, що мають економічну цінність. Визискуючи значні 

прибутки, ті, хто володіють та контролюють доступ до земель, які 

містять ці природні принади, настільки мотивовані отриманням 

прибутку, що не зважають на інтереси та життєві потреби корінного 

населення, фермерів та інших груп із низьким рівнем доходу56,57. 

Масштабні туристичні проєкти, що створюються задля продажів 

екосистемних послуг, переважно передбачають захоплення земель 

сільських громад на узбережжях та спорудження на них великих 

 
54 Access to Land and the Right to Food. Olivier de Schutter presented at the 65th 

General Assembly of the United Nations [A/65/281]. 21 October 2010. URL: 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20101021access-to-land-

report_en.pdf  
55 Large-Scale Land Acquisitions and Leases: A Set of Core Principles and Measures to 

Address Human Rights Challenge. (Mr. Olivier De Schutter Special Rapporteur on the 

right to food, 11 June 2009). URL: https://www.oecd.org/site/ 

swacmali2010/44031283.pdf 
56 Final Declaration of the People’s Summit at Rio+20. 2012. URL: 

http://rio20.net/en/propuestas/final-declaration-of-the-people%E2%80%99s-

summit-in-rio-20/ 
57 Olivier de Schutter presented at the 65th General Assembly of the United Nations 

[A/65/281]. 21 October 2010. «Access to Land and the Right to Food». URL: 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20101021access-to-land-

report_en.pdf 
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готельних курортів. Першокласна прибережна нерухомість поступово 

обмежує жителям традиційний доступ до узбережжя та водних ресурсів 

і таким чином змушує їх переміщуватися і змінювати місце 

проживання. Низка етнічних меншин зазнає тиску через створення на 

території їхнього постійного проживання ігрових парків та 

приватизацію заповідників дикої природи. Подібні проєкти викликають 

постійно зростаючу концентрацію землі та доходів, позбавляючи 

місцевих жителів засобів для існування. 

Отже, глобальне захоплення землі становить серйозні загрози 

правам фермерів, безземельних, корінних і традиційних народів, а 

також міським жителям із низьким рівнем доходу та призводить до 

дедалі більших порушень базових прав людини: на їжу, воду, 

здоров’я та належне житло, а також – подекуди – право на життя та 

фізичну цілісність.  

Традиційно питання землі розглядалося виключно на 

внутрішньому рівні суверенних держав. Однак глобалізація змінила 

контекст вирішення земельних питань. У всьому світі ця тенденція 

веде до дедалі більшого впливу великих корпорацій та інвесторів. За 

допомогою фінансових угод, політичних стимулів та регуляторних 

інструментів, що допомагають розподіляти землю під бізнесові 

інтереси, великі проєкти супроводжуються придбанням величезної 

кількості землі заради «розвитку». Це часто виправдовують тим, що 

уряди посилаються на концепцію «суспільних інтересів» або 

«суспільних цілей» від імені нечисленних, але потужних приватних 

бізнесів і прикривають «благими намірами» свої вузькоспрямовані, 

корисливі, часто корупційні дії. 

Таким чином, у сучасній глобалізаційній нормальності кожній країні 

слід системно моніторити процеси використання земельних ресурсів 

для просторового розвитку сільських територій, оцінювати і 

контролювати їх відповідно до принципів реалізації прав людини. У 

цьому контексті оцінювання діючих політичних, економічних та 

продовольчих систем та формування колективних зусиль для створення 

більш справедливої моделі суспільства має стати одним із ключових 

механізмів земельної політики та регулювання земельних відносин. 

При цьому стратегічне використання стандартів та механізмів прав 

людини представляє реальні можливості для створення таких умов, 

важливо необхідних для гідного життя людей та глибокої соціальної 

трансформації держави на засадах справедливості.  



Розділ 1. Науково-прикладні засади реалізації прав селян… 

45 

Права людини, визначені лише як правові норми, самі по собі не 

створюватимуть нової та справедливої моделі суспільства, оскільки 

повна реалізація прав людини передбачає всебічне застосування 

стратегій правозастосування, механізмів та заходів для подолання як 

формальних, так і фактичних бар’єрів і збалансування політичних та 

соціальних інтересів відповідно до сучасної міжнародної практики.  

Відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй (Статут 

ООН)58, в ієрархії норм міжнародного права документи щодо прав 

людини мають перевагу над іншими документами, насамперед тими, 

що захищають міжнародну торгівлю та іноземні інвестиції. 

Згідно зі Статутом ООН, сприяння та захист прав людини є однією з 

головних цілей ООН (стаття 1.3). Держави – члени ООН 

зобов’язуються застосовувати спільні та окремі дії задля сприяння 

загальній повазі прав людини (стаття 55 та 56). Статут ООН також 

передбачає, що «у випадках конфлікту зобов’язань членів Організації 

Об’єднаних Націй в межах цього Статуту та зобов’язаннями за будь-

якою іншою міжнародною угодою, перевагу мають їх зобов’язання за 

цим Статутом» (стаття 103).  

На Всесвітній конференції з прав людини у червні 1993 р. було 

прийнято Віденську декларацію та Програму дій, за якими всі 

держави підтвердили, що захист прав людини є першочерговим 

завданням урядів59. 

Як норма найвищого порядку права людини не можуть бути 

підлаштовані до міжнародних торговельних і інвестиційних угод чи 

національних законів і видів політики. З іншого боку, міжнародні 

торговельні та інвестиційні угоди, національні закони і види 

політики повинні бути адаптовані до триваючого процесу захисту 

прав людини. Таким чином, примат права людини над іншими 

інституційними інструментами та національними законами і видами 

політики, який сповідується Організацією Об’єднаних Націй, є 

сигналом про те, що держави розробляють, тлумачать та 

застосовують відповідні міжнародні угоди та стандарти, учасниками 

 
58 Charter of the United Nations, 1945. URL: https://www.un.org/en/charter-

united-nations/ 
59 Vienna Declaration and Programme of Action / UN General Assembly. 12 July 

1993. URL: https://undocs.org/A/CONF.157/23 

https://undocs.org/A/CONF.157/23
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яких вони є, відповідно до їх зобов’язань щодо прав людини. 

Держави повинні створити механізми для забезпечення узгодження 

аграрної, економічної, соціальної, культурної політики та політики 

розвитку з реалізацією прав людини. 

Формулювання прав людини відображає і підтримує історичну та 

триваючу соціальну боротьбу за припинення позбавлення власності 

на землю, експлуатації та гноблення. Тому в контексті просторової 

справедливості у землекористуванні та землеволодінні контекст прав 

людини набагато глибший за його тлумачення у юридичних 

документах. Правозахисна діяльність охоплює різноманітний спектр 

творчих стратегій, що застосовуються людьми для того, аби заявити 

про свої права та реалізувати їх на практиці, – від використання 

правових стратегій та інструментів екологічного права до «окупації» 

простору та публічних акцій громадянської непокори. Ще один 

важливий аспект підходу, заснованого на правах людини, 

передбачає, що люди, які заявляють про свої права, повинні 

перебувати в центрі стратегій соціальних змін, а не поводитися як 

бенефіціари підтримки та захисту. У цьому сенсі процес реалізації 

прав людини дедалі потужніше супроводжується міжнародно 

визнаною інституційованою структурою з набором інструментів 

боротьби за гідність та соціальні перетворення. У свою чергу 

міжнародні зусилля щодо сприяння розробленню нових норм і 

стандартів у сфері прав людини на землю у поєднанні з боротьбою за 

реалізацію вже встановлених норм, поступово зростають і 

відзначаються народною підтримкою у всьому світі. 

Така необхідність наразі посилюється перманентними аграрними 

кризами, викликаними поширенням неоліберальних земельних 

трансформацій, які супроводжуються корпоративним захопленням 

земель, приватизацією основних послуг у сільській місцевості, 

збільшенням випадків вимушеного переміщення (міграції) сільського 

населення, до якого призводить нарощення експортоорієнтованого 

виробництва та узурпація сільськогосподарських угідь дрібних 

фермерів. Такі процеси є свідченням того, що права на землю 

поступово займають центральне місце  при гарантуванні прав людини.  

Слід наголосити, що глобальне визнання фундаментальної 

важливості безпечних та рівних прав людини на землю вже 

зафіксовані в основних міжнародних документах, серед яких – Цілі 
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сталого розвитку ООН (ЦСР)60, 2015 р., Добровільні керівні принципи 

відповідального управління землекористуванням, рибальством та 

лісами (VGGT)61, 2012 р., Декларація ООН про права селян та інших 

людей, які працюють у сільській місцевості (ДПС)62, 2018 р. 

Визнання правозахисного підходу до формування земельної 

політики та проведення земельної реформи на міжнародному рівні є 

важливим з огляду на необхідність зниження суспільної напруги в 

світі. Історія людства формувалася навколо земельних конфліктів; 

війни завжди набували певних форм територіальних суперечок. У 

багатьох регіонах земельні трансформації та аграрна реформа і зараз 

перебувають у центрі жорстких протистоянь. Тобто напруга навколо 

реалізації прав на землю в сучасних умовах не є новою проблемою, 

оскільки існує тісний зв’язок між землекористуванням (доступом до 

землі) і власністю на землю, з одного боку, та скороченням бідності 

та справедливим просторовим розвитком – з іншого. Власне саме 

правозахисний підхід до вирішення земельних проблем є ключовим 

інструментом на шляху переходу до справедливого просторового та 

соціально-економічного розвитку на локальному рівні.  

Незважаючи на глобальне визнання фундаментальної важливості 

гарантованих та рівних прав на землю для суспільного добробуту, 

нерівність у правах на землю та у розподілі вигоди від неї у світі 

зростають. Нові результати досліджень, опубліковані в 

узагальненому звіті Міжнародної земельної коаліції «Земельна 

нерівність в серці нерівності суспільств»63 у 2020 р., свідчать про те, 

що земельна нерівність у ХХІ столітті стала значно вищою, ніж 

 
60 Take Action for the Sustainable Development Goals. URL: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
61 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of National Food Security / Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2012. 47 р.  

URL: http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf 
62 United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in 

Rural Areas: resolution. Аdopted by the Human Rights Council on 28 September 

2018. URL: https://digitallibrary.un.org/record/1650694#record-files-collapse-header 
63 Land inequality at the heart of unequal societies. Research findings from the land 

inequality initiative. November, 2020. 75 р. URL: 

https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/2020_11_land_inequalit

y_synthesis_report_uneven_ground_ final_en_spread_low_res_2.pdf 
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раніше, і це безпосередньо загрожує існуванню близько 2,5 млрд 

людей, які займаються дрібним сільським господарством. Дрібні 

власники та сімейні ферми, корінні народи, сільські жінки, молодь та 

сільські громади переміщуються на менш продуктивні земельні 

ділянки або взагалі витісняються з землі, тоді як дедалі більше 

родючих земель концентрується в руках меншої кількості осіб або 

зацікавлених груп, які є представниками агробізнесу, афілійованими 

фінансовими інвесторами, що використовують промислові моделі 

виробництва, де зайнято все менше робочої сили. Таким чином через 

земельну нерівність агропродовольча система дедалі більше 

поляризується, що підштовхується зростаючою нерівністю між 

найменшими та найбільшими землевласниками.  

У світовій практиці функціонують: з одного боку, – агропродовольчі 

системи, що контролюються невеликою кількістю корпорацій та 

фінансових установ, орієнтованих на скоріше повернення 

великомасштабних інвестицій через економію від масштабу, а з іншого 

– агропродовольчі системи дрібних виробників та сімейних фермерів, 

які обробляють окремі невеликі ділянки землі та сповідують 

агроекологічні практики господарювання. Це не зовсім окремі системи, 

оскільки між ними є багато точок зіткнення. Проте вони представляють 

два підходи до землеволодіння і землекористування, які рухаються у 

напрямі дивергенції, що супроводжується порушенням прав людини, 

скороченням дрібного господарювання, розоренням сімейних ферм, які 

поглинаються крупномасштабним виробництвом. 

Як зазначалося вище, окрім прямого впливу на дрібне сільське 

господарство, очевидно, що несправедливість (нерівність) у 

землекористуванні підриває стабільність у суспільстві та його сталий 

розвиток, впливаючи на права усіх людей майже в усіх аспектах їхнього 

життя. Земельна нерівність – соціальна, економічна, політична, 

екологічна чи територіальна – проявляється по-різному, Вона становить 

основу багатьох форм нерівності та порушення прав людини, 

пов’язаних з багатством, владою, статтю, здоров’ям та навколишнім 

середовищем. Земельна нерівність принципово пов’язана із сучасними 

глобальними кризами демократичного характеру, глобальною безпекою 

та пандемією, масовою міграцією, безробіттям несправедливістю між 

поколіннями а також зміною клімату. Більшість із цих негативних 

проявів взаємопов’язані та посилюють одні одних, що призводить до 
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посилення негативних глобалізаційних тенденцій, оскільки між цими 

процесами існує складна система взаємозв’язків. 

Насамперед слід відзначити, що нерівність у землеволодінні та 

землекористуванні принципово пов’язана з політичною нерівністю і 

впливає на політичні права людини, особливо в суспільствах, де 

концентрація землі забезпечує політичну владу. Це посилює 

контроль еліти та збільшує нерівність доходів, багатства та активів. 

Коли інституційна система слабка, якість установ низька, як 

правило, панівною є політика, що підтримує багатих, тоді як захист 

прав бідних, безземельних, дрібних власників, корінних народів, 

жінок та сімейних ферм дискримінується. Висококонцентрована 

земельна власність або контроль над великими земельними 

масивами може зруйнувати політичні процеси та перешкодити 

зусиллям щодо більш справедливого переділу національного 

багатства. Таким чином, просторова несправедливість у 

землекористуванні, звужуючи політичні права людини, зрештою 

послаблює демократію64. 

Нерівність у землеволодінні та землекористуванні тісно пов’язана 

з правом на працю і гідний заробіток. Великі агробізнесові 

корпоративні структури з великим земельним банком, які 

застосовують індустріальні технології, залучають менше працівників 

і, як правило, обезцінюють робочу силу, знижуючи реальну 

заробітну плату працівників. Експансія таких структур на сільських 

територіях супроводжується безробіттям та зниженням доходів 

місцевого населення економічно активного віку, особливо молоді.  

Натомість справедливість у землеволодінні та землекористуванні 

гарантує право на чисте довкілля, біорізноманіття та кліматичну 

безпеку. Сучасні зміни клімату викликані нерівністю у землеволодінні 

та землекористуванні й виступають її наслідками. Широкомасштабне, 

екологічно шкідливе, монокультурне виробництво, яке використовує 

великі за розмірами земельні масиви та індустріальні технології, 

викликає зміни клімату. В свою чергу кліматичні зміни впливають на 

 
64 Land inequality at the heart of unequal societies. Research findings from the 

land inequality initiative. November, 2020. Р. 23–

25. URL: https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/2020_11_lan

d_inequality_synthesis_report_uneven _ground_final_en_spread_low_res_2.pdf 
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продуктивність сільськогосподарських земель й подекуди 

унеможливлюють ведення сільського господарства на певних 

територіях, що змушує корінних мешканців залишати такі місцевості 

у пошуках інших засобів для існування. Порушення просторової 

справедливості й захоплення великих масивів земельних угідь для 

монокультурного виробництва загрожує більш стійкій практиці 

землекористування дрібних фермерів та корінних народів, провокує 

виселення, втрату біорізноманіття та  надмірно тисне на водні й інші 

природні ресурси. Існує тісний зв’язок між нерівністю у доступі до 

земель, змінами в сільськогосподарській практиці, глобальною 

безпекою охорони здоров’я та поширенням хвороб. Зокрема, є докази 

на користь того, що COVID-19 є зоонозною хворобою, що виникла 

внаслідок поєднання антисанітарного вирощування та утримання 

тварин у великих масштабах та промислового тиску на ореоли 

популяції дикої природи. 

Внаслідок нерівного доступу до землі примусова міграція вже 

давно стала стратегією виживання для людей, які стикаються з 

бідністю, поганими умовами життя, соціальною ізоляцією та 

відсутністю можливостей. Масова та примусова міграція також є 

відповіддю на конфлікти, переміщення, кліматичні зміни та 

нестабільну демократію і зумовлена або посилюється нерівністю у 

землеволодінні та землекористуванні. 

Наведені вище положення дають підстави для таких узагальнень. 

По-перше, земельні відносини, які забезпечують реалізацію 

суспільної функції земельної власності, висвітлюють їх цілісний і 

неподільний зв’язок з базовими правами людини, оскільки право на 

землю нерозривно пов’язане із можливістю людей отримати доступ 

до їжі, води, належного житла та комунікацій. Тобто реалізація 

суспільної функції землі здійснюється шляхом реалізації права на 

землю, що виступає важливим елементом реалізації інших прав 

людини. Право на землю можна порівняти із своєрідним порталом 

для реалізації інших основних прав людини. Зв’язок між правом на 

землю та правом на їжу і воду набуває дедалі більшої ваги, 

базуючись на обґрунтуванні права на землю як важливого елемента 

реалізації права на достатнє харчування. Подібний підхід до права на 

землю використовується також для ідентифікації прав на житло.  
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По-друге, для людей, для яких земля слугує основою для 

забезпечення існування та збереження сільського способу життя, вона є 

гарантом здатності забезпечувати власні потреби, незалежно від змін 

пріоритетів держави чи власного статусу, та символом людської гідності. 

Для таких людей доступ до землі (контроль над землею або право 

власності на неї) також тісно пов’язаний зі здатністю реалізовувати своє 

право на здоров’я та освіту. Якщо сільські мешканці мають реальний 

доступ до землі або право контролю над нею для продукування засобів 

для існування, вони користуються повагою суспільства, що посилює 

їхній захист від дискримінаційного поводження та забезпечує реальні 

можливості боротьби з бідністю. 

По-третє, методологія формування земельної політики у 

контексті прав людини відштовхується від лише юридичного 

визнання права на землю без гарантії того, що ця земля 

виконуватиме необхідні та цінні суспільні функції для людей, які на 

ній проживають і працюють. Хоча відмова у доступі до 

контролю/власності на землю часто погіршує соціальну, економічну 

та гендерну ієрархію та перешкоджає повній реалізації базових прав 

людини, володіння землею водночас автоматично не зумовлює 

людині гідний рівень життя. Щоб досягти належного рівня життя, 

більшість людей у сільській місцевості – навіть якщо вони є 

законними власниками землі та майна – потребують спеціальних 

послуг та заходів державної підтримки. Якщо право на землю не 

сприяє реальному підвищенню добробуту сільської людини та 

громади в економічному, соціальному та культурному сенсі (не 

забезпечує його), тоді воно мало що значить. Емпіричні докази 

свідчать, що права людини є реальними лише тоді, коли вони 

застосовуються та поєднуються з місцевими реаліями тими 

способами, які відповідають життєвим потребам людей. Таким 

чином, з юридичної точки зору право на землю не слід 

ототожнювати з простим правом на отримання землі у власність, що 

звузило б земельне питання до одного з аспектів прав власності, які 

можна було би вирішити відповідно до попиту та пропозиції в 

ринковій економіці. Права на землю повинні бути посилені правом 

на недискримінацію у її використанні та особливою увагою до груп 

сільського населення, найбільш вразливих до такої дискримінації. 

Цей постулат посилюється усвідомленням того, що земля для різних 
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людей має неоднакове значення з точки зору засобів до існування і 

що проблеми, з якими вони стикаються, значно різняться, навіть 

попри деякі спільні характеристики.  

По-четверте, з точки зору економічної теорії право на землю є 

важливим елементом економічного зростання, а відтак сприяє 

залученню в економіку низки зацікавлених сторін, зокрема потужних 

вітчизняних та іноземних інвесторів. Проте з точки зору політичної 

економії, розподіл та доступ до землі не є політично нейтральним 

процесом. Право на землю впливає на загальну економічну, політичну 

та соціальну основу суспільства. В умовах наступу корпоративної влади 

на права людини можна стверджувати, що право на землю за своєю 

суттю є унікальним, оскільки земля є важливим джерелом багатства, 

культури та соціального життя, гарантом певного рівня особистого 

добробуту. Різні економічні, соціальні та культурні аспекти права на 

землю створюють напруженість між різними інтересами, зокрема між 

корпоративними інтересами крупних землекористувачів/земле-

власників, які, як правило, наділені в суспільстві сильною політичною, 

економічною владою та необхідністю захисту земельних ділянок 

дрібних землевласників із одночасним забезпеченням прав 

безземельних.  

По-п’яте, у сільській місцевості проблеми, пов’язані з доступом 

до землі, наразі зосереджуються навколо неоліберальної моделі 

виробництва та зростаючого попиту на товари й послуги, що 

виробляються на землі, що, в свою чергу, провокує зростання цін на 

них. У сучасній неоліберальній економічній реальності земля дедалі 

частіше «комодифікується/фінансіалізується» як виключно 

комерційне благо. Проте підхід, що базується на правах людини, 

формує іншу парадигму цінності землі як соціального та 

культурного надбання, а не тільки економічного ресурсу, і, що ще 

важливіше, основного права людини, що має бути забезпечене 

державою. Тобто у контексті розуміння права на землю як права 

людини, земля є не лише надзвичайно цінним економічним активом, 

а й також джерелом самобутності та культури. Нерівність у 

землеволодінні та землекористуванні нерозривно пов’язана із 

соціальною ізоляцією та справедливістю між поколіннями. Вона має 

довгострокові наслідки для сільської молоді, особливо дівчат, щодо 

покращення життя в довгостроковій перспективі у тій місцевості, де 
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вони народилися. Сільські жінки та молодь стикаються з 

численними проблемами, пов’язаними з порушенням їхніх прав 

через зменшення доступу до землі та перспектив працевлаштування 

за місцем проживання, які у сучасних умовах додатково 

послаблюються глобальними кліматичними змінами. 

У вітчизняних умовах правозахисні підходи до формування 

земельної політики наразі надзвичайно актуалізуються. Нещодавні 

масштабні законодавчі зміни щодо можливостей перерозподілу 

землі на основі вільної її купівлі-продажу в Україні створюють 

загрози досягненню цілей сталого розвитку, внутрішній 

продовольчій безпеці та суспільному добробуту, справедливому 

просторовому розвитку сільських територій та сільських спільнот. У 

процесі сучасних законодавчих змін права українських селян на 

землю значною мірою дискримінуються. Сільським 

домогосподарствам, сімейним фермам та малим і середнім 

фермерам, які зазнають серйозних збитків в умовах здійснюваної 

наразі в Україні неоліберальної аграрної політики, захист їхнього 

доступу до землі дав би змогу жити у ринковій економіці із певним 

ступенем самозабезпечення та гарантування реалізації інших 

базових прав людини за місцем проживання. Незважаючи на те, що у 

світі дедалі більше поширюється науково обґрунтоване уявлення про 

те, що реалізація основних прав людини (стосовно харчування, води 

та житла) пов’язується із захистом права на землю, в Україні це 

питання у такій постановці поки що не розглядається і не вважається 

за важливе. 

1.3. Здійснення відповідальних земельних інвестицій для 

захисту прав селян на землю та засобів їхнього існування 

на сільських територіях 

Офіційне відкриття вільного ринку землі в Україні відбулося 1 

липня 2021 р. відповідно до ухваленого Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов 

обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020 р. 

На першому етапі до 01.01.2024 р. набувати у власність земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення в розмірі до 100 га 

можуть тільки громадяни України, територіальні громади та 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

54 

держава. За даними Міністерства юстиції, станом на 14 годину 

першого дня після відміни мораторію було зареєстровано 33 угоди з 

землею, а за перший місяць дії закону станом на 1 серпня 2021 року 

було зафіксовано 3,5 тис. земельних операцій, у середньому за добу 

укладалося 164 угоди. Найбільше операцій здійснили у Полтавській 

області (22), на Київщині (20) та Сумщині (19). За даними 

Мінагрополітики, середня ціна земельних ділянок за останній 

тиждень серпня становила 27 628 грн за гектар. Найвища ціна 

зафіксована на Київщині (43 859 грн/га), Житомирщині (42 908 

грн/га), Одещині (38 691 грн/га) та Закарпатті (35 349 грн/га). 

Найнижча середня ціна – в Запорізькій області – 13 452 грн/га65, 66.  

Відкриття ринку землі для юридичних осіб заплановано на 

другому етапі – з 01.01.2024 р., обмеження максимальної площі 

придбаних земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

збільшиться до 10 тис. га. Враховуючи ту реальність, що за кожною 

юридичною особою стоїть конкретна фізична особа, можливості 

придбання у власність землі фізичними особами в Україні через три 

роки збільшуються у 100 разів. Очікується, що при цьому в 

геометричній прогресії зростуть обсяги надходження інвестицій у 

покупку української землі.  

Зростання інвестицій у придбання землі для українського 

суспільства пов’язане з необхідністю вирішення цілого комплексу 

питань економічного, екологічного і соціального характеру, а 

головне – гарантування прав селян, дрібних виробників і невеликих 

фермерів на володіння і користування землею. Не менш важливим є 

також облік прав сільських громад, виконання справедливих 

компенсацій за вилучення землі з общинного обігу, виконання вимог 

 
65 Денис Малюська. Ринок землі відкрито – зареєстровано вже понад три 

десятки угод відносно ділянок сільськогосподарського призначення / 

Міністерство юстиції України. 01.07.21. URL:  

https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-malyuska-rinok-zemli-vidkrito-

zareestrovano-vje-ponad-tri-desyatki-ugod-vidnosno-dilyanok-

silskogospodarskogo-priznachennya 
66 За даними проєкту «Ринок землі в Україні. Мапа земельних угод і цін на 

землю з 1 липня 2021 року». URL: https://agropolit.com/blog/481-vilniy-rinok-

zemli--prodaj-kupivlya-payu-tsina-zemli-perevajne-pravo-bezoplatna-

privatizatsiya-ta-pravki-do-zakonu-pro-zemlyu 

https://agropolit.com/news/21409-rinok-zemli-v-ukrayini-vje-zdiysneno-35-tis-zemelnih-operatsiy
https://zemelka.ua/uk/news/515/
https://zemelka.ua/uk/news/515/
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зі сталого розвитку сільських територій, внутрішньої продовольчої 

безпеки, збереження місцевого біорізноманіття тощо. Це необхідно 

не тільки громадам, мешканцям і місцевим виробникам, а й 

інвесторам, що доведено багаторічними дослідженнями та 

практикою земельного інвестування в інших країнах світу. За 

офіційним визнанням ФАО неефективне управління інвестиційним 

процесом у землю чинить негативний вплив на соціальну 

стабільність, стале функціонування навколишнього середовища, 

інвестиції та економічне зростання67. 

Згідно з оцінками, що містяться в доповіді ООН «Стан справ у 

сфері продовольчої безпеки і харчування в світі – 2020»68, у 2019 р. 

голодували майже 690 мільйонів осіб – на 10 мільйонів більше, ніж у 

2018 р., і майже на 60 мільйонів більше, ніж п’ять років тому. 

Мільярди людей не можуть собі дозволити здорові та поживні 

харчові продукти внаслідок їх високої вартості та низької фінансової 

доступності. У доповіді прогнозувалося, що в результаті пандемії 

COVID-19 кількість страждаючих від хронічного голоду на початок 

2021 р. може зрости на понад 130 мільйонів осіб. Спалахи гострого 

голоду в умовах пандемії можуть цю цифру істотно збільшувати. 

Більше п’яти років минуло з тих пір, як світова спільнота 

зобов’язалася покінчити з голодом, відсутністю продовольчої 

безпеки і неповноцінним харчуванням у всіх його проявах, проте 

наразі цей процес не набрав потрібного темпу, щоб досягти 

поставленої мети до 2030 р.69.  

 
67 FAO. 2012.Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. (VGGT, FAO). URL: 

http://www.fao.org/policy-support/mechanisms/mechanisms-details/en/c/448858 
68 Доповідь «Стан справ у сфері продовольчої безпеки і харчування в світі» 

– найавторитетніше глобальне дослідження, що відстежує прогрес у царині 

ліквідації голоду та неповноцінного харчування. Дослідження підготовлене 

спільно Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об’єднаних 

Націй (ФАО), Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку 

(МФСР), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою продовольчою 

програмою ООН (ВПП) та Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

(ВООЗ). 
69 Согласно приведенным в докладе ООН данным, рост числа голодающих 

и сохранение проблемы неполноценного питания могут поставить под 

вопрос возможность ликвидации голода к 2030 г.  
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У порядку денному Організації Об’єднаних Націй залучення 

інвестицій в землю для сільськогосподарського виробництва значною 

мірою обумовлюється об’єктивною необхідністю вирішення світової 

продовольчої проблеми та подолання голоду. При цьому ООН 

закликає, що «…слід наголосити на необхідності дотримання в першу 

чергу прав людини та зниження ризиків, пов’язаних з інвестиціями в 

землеволодіння та землекористування»70… «Під ризиками для прав 

людини розуміється потенційний несприятливий вплив інвестицій на 

права людини. Потенційний вплив слід усувати шляхом його 

запобігання або пом’якшення, в той час як фактичний вплив, – який вже 

має місце, – повинен бути підставою для відшкодування заподіяної 

шкоди»71.  

Однією з причин виникнення значних ризиків є межа між 

об’єктивною необхідністю вирішення глобальної продовольчої 

проблеми (зростання інвестицій) і їх суб’єктивною базовою основою – 

дотримання прав людини, громад, корінних народів, вразливих груп, 

жінок, сільської молоді; захисту середовища людської життєдіяльності. 

Наступною причиною виникнення небезпек є різний ступінь розвитку 

країн. Ризики небезпек різні в розвинених країнах, країнах, що 

розвиваються, країнах наздоганяючого розвитку чи третього світу. Як 

свідчать емпіричні дані, у слабко розвинених країнах недостатньо 

розвинені інститути, насамперед пов’язані із кадастровою системою, 

судовою системою регуляторні органи, сільські інститути тощо; 

спостерігається високий рівень земельної корупції; не визначені правові 

відносини (право власності на землю, розподіл ділянок, їх консолідація 

тощо). Характерне також неякісне реформування земельних відносин 

(упровадження ринку землі або інших реформ землеволодіння та 

землекористування). Натомість накопичений запас фінансових ресурсів 

у високорозвинених країнах та глобальних фондах за наявності у 

слаборозвинених країнах земельних ресурсів призводить до запуску на 

їх територіях механізмів захоплення земель та природних ресурсів, і, 

 
URL: https://www.who.int/ru/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-

malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns 
70 Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United 

Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework. UN, 2011. URL: 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
71 Там само. 
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відповідно, зростання суспільних ризиків та небезпек. Досвід свідчить, 

що скуповування землі у великих масштабах у країнах, що 

розвиваються, та їх захоплення (land grabbing) для монокультурного 

виробництва залишають країни–отримувачі інвестицій без землі для 

національного виробництва сільськогосподарської продукції (для 

задоволення внутрішніх продовольчих потреб); цей процес 

супроводжується визискуванням корисних копалин (включно й на 

орендованих землях), води та природних багатств, що призводить до 

зубожіння країни.  

У зв’язку з тим, що неоднозначний вплив іноземних інвестицій у 

землю на процеси розвитку викликає проблеми в різних країнах світу, 

на порядку денному міжнародної спільноти постали численні 

публікації, присвячені цим дослідженням. Значне місце в них 

відводиться питанням захоплення земель з точки зору логіки 

історичних процесів у країнах, що розвиваються, розроблення 

теоретичних та методологічних особливостей процесів захоплення 

землі (land grabbing) та їх наслідків з проєктуванням сучасних 

траєкторій розвитку в умовах інвестиційної активності72. Одночасно 

особливо актуалізується питання дотримання та захисту прав людини, 

пов’язаних з інвестиціями в землю73; зростання кількості проєктів 

земельних інвестицій загострює питання дотримання прав на землю 

при використанні існуючих стандартів у цій царині, що є недостатнім 

для кардинального вирішення проблеми і вимагає пошуку більш 

ефективних рішень щодо відповідальності земельних інвестицій74. 

 
72 Edelman Marc, Oya Carlos & Borras Saturnino M. JR. Global Land Grabs: 

historical processes, theoretical and methodological implications and current 

trajectories, Third World Quarterly. October 2013. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/263561760_Global_Land_Grabs_Histo

rical_Processes_Theoretical_and_Methodological_Implications_and_Current_Tr

ajectories  
73 Windfuhr Michael. Safeguarding Human Rights in Land Related Investments / 

German Institute for Human Rights, Berlin, 2017. URL: www.institut-fuer-

menschenrechte.de  
74 Land rights and investments: why the IFC performance standards are not 

enough. A comparison with the Voluntary Guidelines on the Responsible 

Governance of Tenure. 27 04 2021. URL: 

https://landportal.org/library/resources/land-rights-and-investments-why-ifc-

performance-standards-are-not-enough 
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Значної уваги набувають питання юридичного забезпечення та 

належного супроводження проєктів земельних інвестицій, консультацій 

із придбання земельних ділянок та природних ресурсів з акцентом на 

зростанні ролі та відповідальності приватної юриспруденції75; значна 

увага приділяється й визначенню та попередженню ризиків 

продовольчого забезпечення, ідентифікації пов’язаних із цим процесом 

тенденцій, зростаючих загроз та викликів76. 

Узагальнення літературних джерел та емпіричних даних багатьох 

впливових міжнародних організацій за останні декілька десятиліть 

доводять, що країни, які не мають земель для власного виробництва 

сільськогосподарської продукції та продовольства у достатній 

кількості, але мають значні фінансові ресурси (країни – експортери 

нафти та газу), докладають значних зусиль щодо придбання великих 

площ сільськогосподарських угідь по всьому світу шляхом купівлі, 

оренди, спільного виробництва та ін. Значних розмірів набуває 

діяльність великих транснаціональних компаній, різних довірчих та 

фінансових фондів, включаючи відомі міжнародні організації – 

Світовий банк, МВФ, МФК та ін., приватних інвесторів, які тією чи 

іншою мірою докладають зусиль до вирішення питань придбання 

земель у легальний спосіб та їх захоплення у більш цивілізованій формі.  

Водночас вирішення проблем розвитку вітчизняної агропро-

довольчої системи значною мірою залежить від ефективного 

залучення інвестицій – як національних, так і іноземних. 

Національні інвестиції головним чином зосереджені на укрупненні 

площ обробітку та використанні індустріальних методів 

виробництва, технологій та підходів смарт-фармінгу (дрони, 

блокчейн, великі бази даних, смартменеджмент землекористування 

 
75 Cook, K. Due diligence, tenure and agricultural investment - A guide on the dual 

responsibilities of private sector lawyers in advising on the acquisition of land and 

natural resources. FAO Legal Guide No. 1 / FAO. Rome, 2019. 76 p.. URL: 

http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-

details/en/c/1199043/ 
76  Food Systems at risk: new trends and challenges / Dury S., Bendjebbar P., 

Hainzelin E., Giordano T. and Bricas N., eds.;   FAO, CIRAD and European 

Commission. Rome, Montpellier, Brussels, 2019.. URL:  

https://www.researchgate.net/publication/337440265_Food_systems_at_risk_ne

w_trends_and_challenges 
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тощо). Це перш за все агрохолдингові структури, які на сьогодні в 

Україні обробляють (за різними оцінками) від 4 до 10 млн га 

сільськогосподарських угідь.  

Національні інвестиції пов’язані з ризиками втрати дрібного 

землевласника, руйнування сільського життєвого середовища, 

витіснення фермерського укладу, а, відповідно, і збільшення безробіття 

в селах; також спостерігаються порушення прав сільських громад і 

окремих селян. Невирішеними залишаються питання екологічного 

захисту природного середовища та землі від національних інвестицій у 

землю, особливо контролю її родючості на початку інвестиційного 

проєкту і в кінці, що потрібно передбачити в інвестиційному договорі, 

оскільки якщо при закінченні терміну дії інвестиційного договору 

результати оцінки екологічної складової покажуть втрату родючості та 

погіршення екологічних показників, орендатор повинен привести землі 

та довкілля у належний стан. Окремої уваги потребують приховані 

ризики, суть яких у тому, що агрохолдинги, великі та середні 

землевласники, місцеві еліти можуть контролюватися іноземними 

інвесторами.  

Іноземні інвестиції в землеволодіння та землекористування в Україні 

наразі пов’язані з високим попитом, який обумовлюється наявністю 

пропозиції значних площ сільськогосподарських земель та відкриттям 

ринку землі. Одним із істотних факторів зростання попиту є корупційна 

складова через невизначеність із вартістю землі, наявністю великої 

кількості неліцензованих посередників, недосконалістю інституційних 

механізмів (насамперед – судової системи та інституцій захисту прав 

дрібних землевласників). Пропозиції інвестицій, в свою чергу, 

характеризуються наявністю великих фінансових ресурсів у розвинених 

країнах (ЄС, Китаї, США), бажанням країн – видобувачів енергетичних 

ресурсів (Кувейту, Оману, Бахрейну та ін.) через відсутність землі 

вкладати значні фінансові ресурси як у придбання землі у власність 

(для видобування корисних копалин, води) так і в її спільне 

використання, для забезпечення продовольчої безпеки країни-інвестора 

та її активного просування на ринки продовольства.  

Необхідно підкреслити, що останнім часом вирішальну роль у 

зростанні пропозицій інвестицій у землю відіграє усвідомлення 

інвесторами інституційної слабкості, відсутності належного 

судочинства та активізації корупції в країнах – бенефіціарах 
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інвестицій. Якщо говорити про глобальну складову інвестицій в 

землю, то «…з 2007 р. уряди багатьох країн з великою кількістю 

фінансових ресурсів, але із дефіцитом родючої землі визначили своїм 

пріоритетом забезпечення національної продовольчої безпеки. Для 

досягнення цієї мети їх державні фонди добробуту (Sovereign Wealth 

Funds) можуть оперувати сумами порядку сотень мільярдів доларів. 

Головний фокус їх уваги зосереджується на такому: 

– освоєнні родючих земель у країнах третього світу для 

забезпечення свого населення продовольством і експорту продукції 

на глобальні ринки; 

– радикальному підвищенні ролі національних урядів у 

забезпеченні себе безпечною системою землеволодіння та 

землекористування; 

– збільшенні державних інвестицій в інфраструктуру 

продовольчого ринку та переробних галузей»77. 

Через використання легальних методів інвестування у третьому 

тисячолітті надзвичайно прискорився глобальний процес захоплення 

родючих земель у різних країнах світу. В сучасних умовах «в усьому 

світі національне і міжнародне право зазнало змін – від реформ 

земельного законодавства, що сприяють бізнесу, до міжнародних 

договорів, що захищають іноземні інвестиції. Ці два виміри – 

матеріальний і нематеріальний – відображають різні часові 

горизонти: матеріальний вимір частково пов’язаний з 

короткостроковими, циклічними факторами, такими як коливання 

цін на сировинні товари, що створюють нові стимули для 

комерційного вирощування, в той час як еволюція систем власності 

визначає довгострокові процеси соціально-економічних і політичних 

змін…»78.  

Підвищення попиту на сировинні ресурси відбувається внаслідок 

перетворення природних ресурсів у комерційні активи: землю не 

 
77 Унковська Т. Земля. Глобальна лихоманка. Дзеркало тижня. Україна. 17 

серпня – 23 серпня 2019. Bип. № 30. URL: https://zn.ua/ukr/internal/zemlya-

globalna-lihomanka-320873_.html   
78 Cotula, Lorenzo. Law and Political Economy of Commodity Rushes: 

Reflections on «Land Grabbing» in the Global South. 09.05.2019. URL: 

https://lpeproject.org/blog/law-and-political-economy-of-commodity-rushes-

reflections-on-land-grabbing -in-the-global-south/ 



Розділ 1. Науково-прикладні засади реалізації прав селян… 

61 

можна фізично вилучити, але можна торгувати довгостроково 

переданими правами на землю, як і акціями в компаніях, які 

володіють землею. Наразі виокремлюються чотири типові варіанти 

законодавчого підтримання зростання попиту на сировинні товари, 

які стимулюють комерціалізацію землі79.  

Варіант 1. Великі повноваження держави щодо розподілу 

землі. В країнах із традиційною корумпованою владою органи 

державної влади усіх рівнів полегшують компаніям отримання 

концесій на великі території, на які претендує велика кількість 

людей. Це може бути застосовано в юрисдикціях, де держава володіє 

всією або більшою часткою землі, але також і там, де 

неконтрольовані повноваження землекористувачів дозволяють владі 

експропріювати приватні ресурси і перерозподіляти їх комерційним 

операторам. 

Варіант 2. Стимулювання реформи місцевого самоврядну-

вання та децентралізації влади. Посилення повноважень місцевої 

влади призводить до того, що посилюється внутрішня конкуренція 

за мобільний міжнародний капітал. Місцева влада, яка ставить за 

мету розвитку громади залучення інвестицій, надає компаніям-

інвесторам ресурси на вигідних умовах, які включають реформи у 

сфері землеволодіння, податкових пільг, стабілізації договірних 

режимів тощо. 

Варіант 3. Обмеження правового захисту дрібних виробників 

сільськогосподарської продукції та продовольства. Всупереч тому, 

що багато традиційних методів землекористування, які використовують 

дрібні землевласники, є стійкими та екологічно безпечними, їхні права 

на ресурси часто супроводжуються обмеженим правовим захистом. Це 

стосується й юрисдикцій, де законодавство або навіть конституція 

офіційно визнають ці права, але на практиці вони не можуть бути 

реалізованими. Наприклад, багато законів про землю обмежують захист 

прав дрібних землекористувачів посиланням на «підвищення 

продуктивності використання земель», використовуючи при цьому 

спотворені уявлення про продуктивність.  

Варіант 4. Міжнародний захист іноземних інвесторів від 

держав – бенефіціарів інвестицій. З поширенням процесів land 

 
79 Там само. 
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grabbing з’явилася глобальна мережа міжнародних інвестиційних 

договорів, яка дозволяє іноземним інвесторам пред’являти 

арбітражні позови державам – отримувачам інвестицій і домагатися 

від них компенсацій за поведінку, що негативно впливає на їхній 

бізнес. Ці договори, які називають «інструментами верховенства 

закону», захищають права іноземних інвесторів на ресурси і навіть 

їхні очікування від суспільних процесів щодо відмови, відновлення 

або скасування комерційних поступок перед особою, громадою, 

місцевою опозицією тощо. В сукупності це дозволяє національній 

еліті, яка контролює державні установи, співпрацювати з іноземними 

компаніями й отримувати вигоду з визискування локальних ресурсів 

спільними зусиллями. Слабкий захист прав на ресурси в сільській 

місцевості уможливлює реалізацію цих стратегій, у той час як 

інвестиційні договори можуть захищати ексклюзивні угоди, що 

підтримують та захищають міжнародний капітал.  

Таким чином, залучення інвестицій у землю за умов відкриття 

вільного ринку землі завжди несуть загрози та небезпеки для 

приймаючої сторони. «Вітчизняна аналітична база інвестицій у 

агрохолдинги не дає відповіді на питання щодо механізму ефективного 

інвестування в землю задля досягнення цілей сталого розвитку в галузі 

сільського господарства загалом та нарощування енергії зростання 

сімейних, фермерських та дрібнотоварних форм господарювання як 

основи селозберігаючої парадигми сталого розвитку в аграрній сфері 

національної економіки»80.  

Вирішення проблем у сфері зниження ризиків та загроз 

масштабних земельних інвестицій в Україні (мається на увазі: 

захоплення земель, інституційні пастки, судочинство, корупція, 

вплив місцевих «еліт», екологічні втрати тощо), а також для 

максимального уникнення небезпек у захисті прав сільського 

населення, громад, жінок та молоді та надання їм компенсацій у разі 

 
80 Жук В.М., Бездушна Ю.С., Попко Є.Ю. Капіталізація національного 

багатства України: вартість земель сільськогосподарського призначення: 

наукова доповідь. Київ: Національний науковий центр «Інститут аграрної 

економіки», 2019. 48 с. URL: http://www.iae.org.ua/activity/books/2650-zhuk-vm-

bezdushna-yus-popko-yeyu-kapitalizatsiya-natsionalnoho-bahatmstva-ukrayiny-

vartist-zemel-silskohospodarskoho-pryznachennya-naukova-dopovid-k-natsionalnyy-

naukovyy-tsentr-linstytut-ahrarnoyi-ekonomikyr-2019-48-s.html 
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порушення їхніх прав на землю, для організації моніторингу та 

оцінки етапів життєвого циклу інвестиційного проєкту в землю тощо 

потребує розроблення практичних рекомендацій із впровадження 

земельних інвестицій в Україні з урахуванням міжнародного досвіду 

соціально відповідального інвестування. 

Певний методологічний та прикладний внесок у пом’якшення 

сучасних негативних глобальних впливів земельних інвестицій на 

локальний розвиток та пов’язані з ним екологічні й соціальні 

проблеми зробили Продовольча і сільськогосподарська організація 

ООН (ФАО), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), 

міжнародні організації – Світовий банк, МФК, ЄБРР, а також 

приватні інституції та громадські організації. В результаті 

напрацьовано рамкові документи, спрямовані на розроблення 

рекомендацій щодо уникнення або пом’якшення проблем земельних 

інвестицій, насамперед у сфері зниження ризиків як для інвесторів, 

так і приймаючих сторін (країни, громади, спільноти). Зараз 

напрацьовано матеріали різного спрямування: стандарти, 

рекомендації, добровільні принципи, керівні принципи, механізми та 

заходи, спрямовані на регулювання відносин у сфері земельних 

інвестицій для інвесторів та приймаючих сторін. 

Одним із перших міжнародних документів, присвячених 

урегулюванню питань здійснення земельних інвестицій, стали 

запропоновані ФАО у 2012 р. Добровільні керівні принципи 

відповідального управління володінням і користуванням земельними, 

лісовими та рибними ресурсами в контексті національної продовольчої 

безпеки (VGGT)81. Цей документ є інструментом м’якого права, 

оскільки базується на просуванні рішень, реформ, методик та підходів 

через політичний консенсус, а не обов’язкові до виконання норми. На 

базі системного управління відповідно до цього важливого документу 

здійснюється забезпечення поваги прав на землю і ресурси. Викладені у 

VGGT принципи роз’яснюють ролі та обов’язки держави, бізнесу і 

правозахисників, учасників та представників громад та спільнот, 

 
81 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of national Food Security / VGGT, FAO. 

2012.. URL: http://www.fao.org/policy-support/mechanisms/mechanisms-

details/en/c/448858 
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окремих громадян, підкреслюють важливість урахування прав людини. 

Ці права розглядаються як права на землю і ресурси, визнані 

національним законодавством, а також враховують й інші права, які 

люди вважають соціально законними. Принципи VGGT підкреслюють 

тісний взаємозв’язок між землею і правами людини, розглядаючи 

людей як активних правовласників, визнають соціальну диференціацію 

та необхідність доступу постраждалих людей до правової, матеріальної 

та іншої підтримки. 

Добровільні принципи VGGT просувають узгоджені підходи, 

засновані на партнерстві, а не на експропріації, прямо визнають 

дисбаланс сил, розглядають питання історичних земельних 

претензій, кумулятивний вплив інвестицій, підкреслюють доступ до 

компенсацій постраждалим та відшкодування збитків у разі 

заподіяння шкоди. 

Враховуючи інтереси дрібних землевласників, принципи надають 

перевагу інвестиціям, які сприятимуть задоволенню їхніх інтересів. 

Зміст і правозахисна структура принципів включають застосування 

гарантій, балансу прав і зобов’язань, прав голосу при прийнятті 

рішень на різних рівнях управління, способів та методик підготовки 

складових інвестиційного проєкту, їх затвердження, укладання 

договорів та – врешті-решт – реалізації проєкту. Принципи є одним 

із варіантів прийняття рішень при вирішенні постійно виникаючих 

проблем при підготовці та реалізації проєкту земельних інвестицій. 

У випадку запровадження інвестиційного проєкту, який базується на 

принципах VGGT, досягнення ефективності вимагатиме системних 

кроків на всіх рівнях управління. Труднощі пов’язані насамперед із 

великою кількістю правил та настанов в VGGT, які викладені в 

загальній формі. Відсутність визначених норм, їх кількісної оцінки 

значно ускладнюють процеси прийняття рішень. Для досягнення 

позитивного результату необхідно використати VGGT при 

підготовці рекомендацій для локально-регіонального використання, 

у нашому випадку – для регіону України.  

Неабиякий інтерес до масштабних земельних інвестицій спонукає 

провідні світові організації та міжнародні компанії до регулятивної 

активності у цій сфері діяльності. Не задовільняючись рекомендаціями 

ФАО, вони створюють власні стандарти діяльності в різних сферах, де є 

лідерами. В царині земельних інвестицій прикладом можуть слугувати 
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Стандарти діяльності Міжнародної фінансової корпорації з екологічної 

та соціальної стійкості (стандарти IFC-PS)82. Стандарти ІFC-PS 

допомагають аграрним підприємствам управляти соціальними та 

екологічними наслідками своїх інвестицій. При цьому враховуються всі 

сторони, що є учасниками земельних інвестицій: інвестори та 

кредитори – з одного боку, бізнес, громади, спільноти та фермери – з 

іншого. Оскільки стандарти діяльності створені компанією та обмежені 

сферою її діяльності, виникає проблема узгодження операційних систем 

компанії зі всесвітньо- або загальновизнаними протоколами, 

стандартами тощо.  

Стандарти IFC-PS не ставлять під сумнів домінуючі інвестиційні 

моделі. Позитивною їх складовою є орієнтованість стандартів на 

можливості аграрного виробництва підприємства, що легше для 

розуміння та впровадження ІFC-PS. Проте вони не змінюють балансу 

прав і обов’язків між бізнесом, державою і приймаючою стороною – 

бенефіціаром інвестицій (фермерами, громадою, фізичними особами). 

Вони не виключають примусове переселення місцевого населення, 

проте допускають відшкодування витрат постраждалій стороні на 

прожиття та порушення середовища життєдіяльності в результаті 

інвестицій; встановлюють соціальні та екологічні гарантії для 

задіяних сторін. Водночас стандарти не впливають на земельні 

суперечки, пов’язані з незадоволеністю, що склалася історично, не 

змінюють структурні особливості управління, які породжують в 

першу чергу конфліктні інвестиції. Таким чином, стандарти IFC-PS 

вигідно використовувати у випадках, коли інвестором є МФК, або 

земельні інвестиційні проєкти потребують суттєвої  екологічної та 

соціальної стійкості.  

У 2014 р. ФАО доповнила бачення керівних принципів 

відповідального управління, володінням і користуванням 

земельними, лісовими та рибними ресурсами в контексті 

національної продовольчої безпеки положеннями щодо 

відповідальних інвестицій у сільське господарство та продовольчі 

 
82 Performance Standards on Environmental and Social Sustainability (PS IFC, 

2012 01.01.). URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2bfc3-5de3-444d-

be9b-226188c95454/PS_English_2012_Full-

Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkV-X6h  



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

66 

системи (Принципи відповідальних інвестицій в сільське 

господарство і продовольчі системи – RAI) (див. вставку 1.3.1)83.  

Вставка 1.3.1 

Відповідальні інвестиції повинні узгоджуватися з реалізацією принципів 

гідності людини, недискримінації, справедливості, гендерної рівності, цілісного 

та стійкого підходу, консультацій та участі, верховенства права, прозорості, 

підзвітності та постійного вдосконалення. Відповідальні інвестиції також 

включають ставлення до дрібних власників та дрібних виробників як до 

пріоритетних інвесторів, приділяючи особливу увагу жінкам-виробникам, 

громадам, корінним народам та працівникам сільського господарства. 

Відповідальні інвестиції визнають усіх фермерів ключовими стейкхолдерами, 

які сприяють продовольчій безпеці та харчуванню, а також основними 

інвесторами в сільськогосподарському секторі, враховуючи ту обставину, що 

саме сімейні ферми вкладають у сільськогосподарську діяльність власний 

капітал та задіюють власну робочу силу84. 

Розроблення та впровадження в життя принципів ФАО щодо 

відповідальних інвестицій у сільське господарство і продовольчі 

системи створило нові основи для удосконалення земельних 

інвестицій з точки зору їх суспільної відповідальності, оскільки 

відповідальні інвестиції, за оцінками ФАО, значно підвищують 

надійність джерел засобів до існування, зокрема для дрібних 

землевласників й уразливих груп населення, створюючи гідні робочі 

місця для усіх працівників галузі сільського господарства та 

переробки, викорінюючи бідність, сприяючи соціальній і гендерній 

рівності, усуваючи найгірші форми дитячої праці, сприяючи 

соціальній участі та відкритості, прискоренню економічного 

зростання і, отже, досягненню цілей сталого розвитку. 

Відповідальні інвестиції включають пріоритетні інвестиції в дрібні 

ферми як інвесторами-фермерами, так і дрібними виробниками і 

переробниками, скотарями, ремісниками, рибалками, представниками 

корінних народів, сільськогосподарськими працівниками і сільськими 

 
83 Principles for responsible investment in agriculture and food systems / FAO. 

2014. URL: http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-

details/ru/c/422954/; www.fao.org/cfs/rai; CFS Secretariat: cfs@fao.org; URL: 

http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf  
84 Enabling legal environment for responsible investment in agriculture and food 

systems. Legal brief for parliamentarians in Africa. No.5 / FAO. 2019. URL: 

http://www.fao.org/3/CA3522EN/ca3522en.pdf  
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спільнотами. Щоб зміцнити і забезпечити власні інвестиції дрібних 

землевласників, необхідно також залучати і заохочувати відповідальні 

інвестиції інших зацікавлених сторін85. 

ФАО розробила 10 принципів відповідального інвестування у 

сільське господарство та продовольчі системи, які демонструють 

комплексний і багатогранний характер продовольчої безпеки та 

харчування (табл.1.3.1).  

Таблиця 1.3.1 

Принципи відповідального інвестування у сільське господарство 

та продовольчі системи CFS-RAI, 2014 
10 принципів Розширене трактування та наповнення (принципів) 

1. Сприяння 

продовольчій 

безпеці та 

харчуванню 

Сільськогосподарські інвестиції повинні сприяти 

збільшенню стійкого виробництва та підвищенню 

продуктивності безпечної, поживної та прийнятної в 

культурі їжі. Це повинно зменшити втрати їжі та 

втрати відходів, доходи слід покращити та зменшити 

бідність, ринки перетворити на більш справедливі, 

прозорі та ефективні. Інтереси дрібних виробників є 

першорядними. Слід удосконалити інфраструктуру 

та посилити стійкість харчових систем. Покращити 

доступ до чистої води, санітарії та енергії, щоб 

зросло використання поживної та безпечної їжі.  

2. Сприяння 

сталому та 

інклюзивному 

економічному 

розвитку та 

викоріненню 

бідності 

Це включає дотримання прав працівників, 

впровадження міжнародних трудових стандартів та 

усунення найгірших форм дитячої праці, створення 

нових робочих місць та сприяння гідній праці, 

покращення умов праці, належна заробітна плата та 

охорона праці, навчання та кар’єрний розвиток, 

сприяння підприємництву, рівний доступ до 

ринкових можливостей, розвиток сільських 

територій та всеохоплюючий соціальний захист, 

розширення можливостей дрібних виробників, жінок 

та чоловіків, та сприяння їхньому доступу до 

ресурсів, покращення засобів існування та стійкого 

споживання. 

 

 
85 Principles for responsible investment in agriculture and food systems / FAO. 2014. 

URL: http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-

details/ru/c/422954/; www.fao.org/cfs/rai; CFS Secretariat: cfs@fao.org; URL 

http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf  
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Продовження табл. 1.3.1 
10 принципів Розширене трактування та наповнення (принципів) 

3. Посилення 

гендерної рівності 

та розширення прав 

і можливостей 

жінок 

Справедливо ставитися до всіх людей, усуваючи всі заходи і 

методи, що дискримінують чи порушують права за ознакою 

статі. Поліпшення становища жінок на землеволодіння та 

їхнього доступу до продуктивних земель і контролю над 

ними, сприяння доступу до інформаційних, 

консультативних та фінансових послуг, освіти, навчання, 

ринків і інформації, які підвищують роль жінок у 

керівництві та участі у прийнятті рішень, партнерстві та 

справедливому розподілі вигід. 

4. Залучення та 

розширення 

можливостей 

молоді 

Поширення доступу молоді до продуктивних земель та 

природних ресурсів, забезпечення відповідними 

програмами навчання, освіти та наставництва, а також 

доступу до гідної роботи та можливостей для 

підприємництва. Сприяння доступу до інновацій та 

технологій у поєднанні з традиційними знаннями. 

5. Повага до 

землекористування, 

доступу до води, 

риболовлі та лісів 

Інвестиції повинні поважати законні права землеволодіння 

та користування водою, відповідати напрямам, 

викладеним у VGGT та GSSF. 

6. Збереження та 

раціональне 

управління 

природними 

ресурсами, 

підвищення 

елаcтичності та 

зниження ризиків 

катастроф  

Запобігання, мінімізація та усунення негативного впливу на 

повітря, землю, ґрунт, воду, ліси та біорізноманіття. 

Підтримка та збереження біорізноманіття та генетичних 

ресурсів, сприяння відновленню функцій та послуг 

екосистеми. Визнання життєво важливої ролі корінних 

народів та місцевих громад, зменшення відходів та втрат у 

виробництві та післязбиральних операціях, підвищення 

стійкості сільського господарства та продовольчих систем, 

середовищ існування та засобів існування дрібних 

виробників до наслідків зміни клімату, зменшення та 

вилучення парникових викидів газів та інтеграція 

традиційних та наукових знань із найкращими практиками 

та технологіями через різні підходи. 

7. Повага до 

культурної 

спадщини та 

традиційних знань, 

підтримка 

різноманітності, 

інновацій 

Поважати об’єкти та системи культурної спадщини, 

включаючи традиційні знання, зберігати та надавати 

доступ до генетичних ресурсів, включаючи насіння, та 

поважати права на збереження, використання, обмін та 

продаж ресурсів, визнаючи інтереси селекціонерів. 

Сприяти чесному розподілу вигід від використання 

генетичних ресурсів для сільського господарства та 

продовольства та сприяти застосуванню і використанню 

місцево адаптованих та інноваційних технологій, 

досліджень та розробок, а також передачі технологій. 
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Продовження табл. 1.3.1 

10 принципів 
Розширене трактування та наповнення 

(принципів) 

8. Пропагування 

безпечного та здорового 

сільського господарства 

та системи харчування  

Сприяти підвищенню безпеки, якості та харчової 

цінності харчових продуктів та агропродуктів, 

підтримуючи здоров’я та добробут тварин та 

здоров’я рослин, щоб стабільно підвищувати 

продуктивність, якість та безпеку продукції, 

вдосконалювати управління сільського-

сподарськими затратами та продукцією для 

підвищення ефективності виробництва та 

мінімізації загроз навколишньому середовищу та 

охороні здоров’я. Посилити обізнаність та 

комунікацію щодо доказової інформації про якість 

харчових продуктів, безпеку та харчування та 

питання громадського здоров’я для зміцнення 

спроможності сільського господарства і харчових 

систем. Сприяти вибору споживача, доступності та 

доступу до безпечних, поживних, різноманітних та 

прийнятних у культурі продуктів. 

9. Включення 

інклюзивних та 

прозорих структур 

управління, процесів та 

механізмів розгляду 

скарг 

Відповідальні інвестиції повинні поважати 

верховенство права та застосування закону, 

бути вільними від корупції, прозорими та 

обмінюватися відповідною інформацією щодо 

інвестицій, включаючи справедливий та 

доступний спосіб на всіх етапах інвестиційного 

циклу. Взаємодіяти з усіма, хто може впливати 

на інвестиційні рішення до прийняття рішень і 

відповідати на ці внески, беручи до уваги 

повноваження, дисбаланси для досягнення 

активної, вільної, ефективної, значущої та 

обґрунтованої участі людей та груп у прийнятті 

відповідних рішень та процесів відповідно до 

VGGT та брати участь у ефективних і значущих 

консультаціях із корінними народами з метою 

отримання безкоштовної попередньої та 

усвідомленої згоди з належним урахуванням 

Декларації ООН про права корінних народів. 

Забезпечити доступ до прозорості, здійснення 

посередництва та механізмів розгляду скарг і 

вирішення суперечок, а також поважати права 

людини та законні права власності. 
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Закінчення табл. 1.3.1 
10 принципів Розширене трактування та наповнення (принципів) 

10. Оцінювання та 

усунення наслідків 

впливу та сприяння 

підзвітності 

(підвищення 

відповідальності) 

Відповідальні інвестиції використовують 

механізми для оцінки та вирішення економічних, 

соціальних, екологічних та культурних наслідків 

їх використання з урахуванням інтересів дрібних 

власників, статі та віку та з дотриманням прав 

людини. Застосовуючи механізми незалежних та 

прозорих оцінок, включаючи участь усіх груп 

зацікавлених сторін, відповідальні інвестори 

мають визначити базові дані та показники для 

моніторингу та вимірювання впливів, розглянути 

та визначити заходи щодо потенційних 

негативних наслідків (включаючи рішення не 

продовжувати інвестування), регулярно 

оцінювати зміни та повідомляти результати, 

застосовувати компенсаційні заходи або заходи 

виправлення, якщо це має негативний вплив, не 

дотримуються національне законодавство або 

договірні зобов’язання. 

Джерело: FAO, WFP, IFAD, 2019; Principles for Responsible Investment in 

Agriculture and Food Systems (RAI). URL: http://www.fao.org/policy-

support/tools-and-publications/resources-details /ru/c/422954/; Principles for 

responsible investment in agriculture and food systems (SFC). URL: 

http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf 

Загалом усі визначені ФАО принципи доповнюють один одного, а 

кожний з них спрямований на дотримання прав людини, 

забезпечення продовольчої безпеки і харчування. Проте при 

виконанні конкретного інвестиційного проєкту не кожен принцип 

може бути актуальним. Окремо розглядаються підходи, ролі та 

відповідальності зацікавлених сторін, а саме – держав, міжурядових, 

регіональних та місцевих організацій, фінансових установ, донорів, 

фондів, науково-дослідних організацій, університетів та організацій, 

що надають консультаційні послуги, дрібних власників та їхніх 

організацій, підприємств і фермерів, організацій громадянського 

суспільства, працівників та їхніх організацій, громад, споживчих 

організацій тощо. Таким чином RAI описують формальні механізми 

дотримання принципів відповідального інвестування у сільське 

господарство та продовольчі системи. Вони можуть дати позитивний 
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ефект тільки при врахуванні принципів у процесі підготовки 

рекомендацій щодо конкретного інвестиційного проєкту, 

формування його життєвого циклу за етапів реалізації. 

З методологічної точки зору заслуговує на увагу документ щодо 

здійснення відповідальних земельних інвестицій, який 

підготовлений групою професійних земельних експертів з 

Африканського союзу, Продовольчої і сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО) і представників урядів-донорів, включаючи 

Велику Британію, Німеччину, Францію і США, – «Аналітичні рамки 

для оцінювання земельних інвестицій у африканське сільське 

господарство (2014 р.)»86. Аналітичні рамки призначені для 

допомоги інвесторам у забезпеченні інклюзивності, стійкості, 

прозорості та поваги до прав людини у здійсненні інвестиційних 

проєктів. Вони базуються на розробленні узгодженого набору 

операційних керівних принципів для здійснення відповідальних 

інвестицій у землеробство, а також включення найважливіших прав, 

принципів, настанов, зобов’язань інвесторів.  

Важливим елементом документів, який відрізняє його від 

проаналізованих вище, є включення у його структуру так званих 

«червоних ліній». Суть цього підходу полягає у здійсненні 

ситуаційного аналізу на кожному етапі виконання інвестиційного 

проєкту, в процесі якого виділяються його проблемні складові, що 

можуть призвести до негативних наслідків, впливів та результатів у 

процесі його реалізації, а саме: примусове виселення місцевих 

мешканців і надання їм відповідних компенсацій, порушення прав 

корінних народів, позбавлення селян засобів життєдіяльності тощо. 

Подальші рішення за проєктом вимагають пошуку альтернатив 

земельним інвестиціям, коригування контрактів або скасування 

інвестиційних проєктів. 

У 2015 р. Американською агенцією міжнародного розвитку USAID 

розроблено посібник «Операційні рекомендації з відповідальних 

 
86 Analitical framework for land-based investment in African agriculture. Due 

Diligence and Risk Management for land-based Investments in Agriculture / 

NEW Alliance for Food Security & Nutrition, GROWAFRICA. 2014. URL:  

http://growafrica.com/resources/analytical-framework-land-based-investments 
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земельних інвестицій»87, який базується на опрацюванні досвіду 

здійснених відповідальних земельних інвестицій у різних країнах та за 

різних умов господарювання, а також з урахуванням положень 

Добровільних принципів (VGGT, FAO), Стандартів діяльності 

корпорації з екологічної та соціальної стійкості Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC PS), Керівних принципів підприєм-

ницької діяльності в аспекті прав людини88 тощо. Таким чином 

Операційні рекомендації систематизують усі міжнародні документи 

та викладені у них підходи до здійснення відповідальних земельних 

інвестицій. Це перетворює посібник USAID на важливий 

методологічний документ для інвесторів, які здійснюють інвестиції у 

землю незалежно від їх обсягу. 

Базуючись на результатах узагальнених оцінок і досліджень, слід 

зазначити, що, на відміну від розглянутих вище документів цей 

посібник рекомендує інвесторам розглядати менш масштабні 

проєкти, уникати або обмежувати передачу прав на землю і ресурси, 

наголошує на тому, що альтернативи великомасштабних земельних 

інвестицій можуть бути більш привабливими і, в кінцевому 

підсумку, зумовити більш позитивні економічні та соціальні 

інвестиційні результати. При розгляді життєвого циклу інвестицій 

звертається увага на необхідність контролю «точок розриву» – 

ситуацій, що можуть слугувати сигналом того, що переговори краще 

припинити або закрити інвестиційний проєкт.  

Посібник USAID може бути дуже корисним для інвесторів при 

підготовці проєктів відповідальних інвестицій у землю, а також у 

різних ситуативних випадках, а саме: на різних конкретних етапах 

проєкту, наприклад при придбанні земельної ділянки, вирішенні питань 

компенсаційних виплат або розгляді скарг та суперечок тощо.  

Загалом цей посібник має багато переваг порівняно з розгля-

нутими вище аналогічними документами, оскільки, крім великого 

обсягу інформації, в тому числі нормативної та законодавчої, у 

 
87 Operational Guidelines For Responsible Land-Based Investment / USAID. 

2015. URL: https://www.land-links.org/tool-resource/operational-guidelines-for-

responsible-land-based-investment   
88 Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United 

Nations «Protect, Respect and Remedy». Framework. UN. 2011. URL: 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
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ньому наведено багато прикладів уже здійснених або діючих 

земельних інвестиційних проєктів у різник куточках світу, їх 

позитивні досягнення та негативні результати, практичні 

рекомендації щодо подальших дій, що значно спрощує підготовку 

дорожньої карти інвестиційної активності в реальних умовах для 

усіх сторін запланованого інвестиційного проєкту: інвесторів, 

місцевого населення, фермерів, громад. 

У підсумку з усього викладеного вище випливає, що авторитетні 

незалежні міжнародні організації, насамперед Організація 

Об’єднаних Націй, офіційно констатують, що наразі у світовій 

практиці процеси захоплення родючих земель у різних країнах світу 

надзвичайно активізувалися шляхом використання легальних 

методів інвестування. Цьому процесу навіть дано визначення – 

глобальний феномен land grabbing. Численні публікації щодо цього 

феномена доводять, що лібералізований земельний ринок, особливо 

у країнах, що розвиваються і з перехідними економіками, 

призводить до скуповування землі у великих масштабах та їх 

легального захоплення шляхом оренди таким чином, що країни, які 

приймають інвестиції, залишаються без землі для виробництва 

сільськогосподарської продукції для власних потреб, позбавляються 

корисних копалин, води та природних багатств на орендованих або 

придбаних іноземними інвесторами у власність землях. Країни-

інвестори, які не мають достатньо земель для виробництва 

сільськогосподарської продукції та продовольства для власного 

населення, але володіють значними фінансовими ресурсами, 

докладають значних зусиль для захоплення землі по всьому світу, 

використовуючи для цього різні схеми інвестування (купівлю, 

оренду, спільне виробництво та ін.). Значних розмірів набуває 

діяльність великих транснаціональних компаній, приватних 

інвесторів, різних довірчих та фінансових фондів, включаючи відомі 

міжнародні організації – Світовий банк, МВФ, МФК, ЄБРР та інші, 

які тією чи іншою мірою долучаються до організації фінансових 

схем щодо придбання земель та захоплення контролю за їх 

використанням шляхом інвестування. У такому зовнішньому 

середовищі відкриття ринку землі в Україні є досить ризикованим, 

зважаючи на вже існуючу інвестиційну активність на великих 

земельних ділянках, попит на які з часом тільки підвищуватиметься. 
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Тому урегулювання цих процесів з використанням передової 

міжнародної практики перетворюється для українських урядовців, 

політиків, фермерів і представників громадянського суспільства на 

нагальну необхідність. 

1.4. Історичні уроки капіталізації землі та товаризації 

сільського господарства у ході першої хвилі ринкових 

перетворень на українських землях  

Процеси форсованої товаризації сільськогосподарського 

виробництва в історії України розпочалися у XVII ст., коли значний 

попит на збіжжя в Західній Європі став чинником становлення 

експортоорієнтованого монокультурного фільваркового госпо-

дарства. Концентрація земельної власності, експлуатація селян на 

основі позаекономічного примусу, структурні перекоси аграрного 

виробництва свідчать про порушення відповідності між фінансово-

господарськими результатами і соціальними наслідками такої 

діяльності. Крім того, в умовах прискореної товаризації сільського 

господарства розпочалося нещадне використання накопичених 

століттями ресурсів природної родючості ґрунтів заради грошового 

прибутку. Тож саме у цей час розпочалося виснажування земель у 

екстенсивному зерновому господарстві. 

Історично перетворення земель на сільськогосподарські угіддя 

завжди починалося з використання накопичених століттями ресурсів 

природної родючості ґрунтів. При цьому перші роки оранки 

супроводжуються досить великими врожаями, різкою зміною 

кругообігу речовин, руйнуванням дернини та зниженням гумусності, 

вмісту азоту, фосфору та калію, погіршенням фізичних властивостей та 

водного режиму89. Натомість так зване окультурення настає значно 

пізніше – при уведенні раціональних систем землеробства, із 

відповідним обробітком ґрунту, застосуванням великої кількості 

мінеральних та органічних добрив, а за необхідності – й хімічних 

меліорантів.  

На початку ХVІ ст. у використанні перебувало близько 12–13% 

 
89 Ткач О.В. Дослідження розвитку системи сільського господарства 

України. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

efek_2016_5_47 
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сучасного рільничого фонду90. При цьому здійснювався мілкий 

обробіток ґрунту за допомогою дерев’яних знарядь – сохи та борони. 

Через невисокі врожаї кругообіг речовин був близький до природного. 

До того ж, коли більша частина врожаю використовувалася для 

власного споживання та відгодівлі худоби, землекористування не 

призводило до втрати родючості ґрунту. З утвердженням великої 

земельної власності та розвитком фільваркового господарства 

впродовж XVI–XVII ст. істотно збільшився експорт зерна. За даними 

українських дослідників, експорт збіжжя, в тому числі вивезеного з 

України, через Ґданський порт з 1583 р. по 1648 р. зріс у 2,5 раза91.  

Отже, впровадження на українських землях експортоорієнто-

ваного фільваркового господарства, зумовлене суттєвим 

розширенням зовнішнього і певною мірою внутрішнього ринку, 

мало неоднозначний вплив на соціально-економічний розвиток 

України. З одного боку, воно стимулювало позитивні структурні 

зрушення в економіці, такі як розвиток сільського й міського 

ремесла та промислів, розширення галузевої структури економіки, 

поглиблення спеціалізації та суспільного поділу праці, збільшення 

продуктивності й товарності виробництва та початок його переходу 

до мануфактурної стадії. З іншого – за відсутності дієвих 

інституційних регуляторів – воно призвело до хижацької 

експлуатації природних і людських ресурсів, розорення селянського 

господарства як основної продуктивної сили феодального суспіль-

ства, соціального вибуху (Української національної революції XVII 

ст.) і тривалого економічного занепаду краю.  

У ході проведення селянських реформ 1848–1861 рр. на українських 

теренах утверджувалися капіталістичні засади землекористування. 

Реформування відносин власності в аграрному секторі економіки мало 

скласти інституційні передумови для вивільнення продуктивного 

потенціалу найманої праці, розвитку селянського підприємництва та 

підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва.  

 
90 Кузмичев В.П. Освоение и использование черноземов и динамика их 

производительности. Русский чернозем – 100 лет после Докучаева / отв. 

ред. В.А. Ковда, Е.М. Самойлова. Москва: Наука, 1983. С. 165. 
91 Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: у 2-х т. Т. 1: До середини 

ХVІІ століття. Київ: Либідь, 1992. C. 466. 
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До реформи в Російській імперії, до складу якої входила більша 

частина українських земель, юридично існували лише дві основні 

категорії землевласників: казна (тобто фактично, держава) і 

дворянство. Казна володіла близько 2/3 усієї європейської території 

країни, дворяни – близько 1/3. Третя, найбільш масова, категорія – 

селян-землевласників – з’явилася завдяки реформі. Попри це, одним 

із результатів реформи 1861 р., якою селяни звільнялися від 

кріпосницької залежності та відкривався вільний ринок земель 

сільськогосподарського призначення, була штучно створена система 

малоземелля. Зокрема селяни були «звільнені» від значної, до того ж 

кращої, частини родючих земель, що раніше перебувала в їхньому 

користуванні. Загалом у результаті реформи землі у користуванні 

селян поменшало майже на 28%92.  

Безпосереднім виробникам аграрної продукції тепер дісталися 

наділи, що за своїм розташуванням, рельєфом місцевості, зручністю 

обробітку були гіршої якості. До того ж ділянки часто були розкидані 

або в них уклинювалися землі, які використовувалися для випасу 

худоби чи будівництва інфраструктурних об’єктів, що 

унеможливлювало сільськогосподарську діяльність. Підвищувалася 

орендна плата та ціна землі. Таким чином, попри формальне відкриття 

ринку землі, її декларативну доступність для всіх верств населення, 

умови землекористування для селян погіршилися. Інтеграція 

селянських господарств у ринкову систему функціонування економіки 

супроводжувалося їхнім відчуженням від землі93. При цьому юридичні 

повноваження та економічні права сільських громад залишалися 

неврегульованими. Це стало підґрунтям розроблення численних 

аграрних проєктів і теоретичної полеміки з питань примусового 

відчуження приватновласницьких земель і їх подальшого 

перерозподілу на користь трудового селянства. 

Спробою демократичного врегулювання питань на місцевому рівні 

стала земська реформа 1864 р. Вона передбачала створення 

 
92 Лященко П.И. Очерки аграрной эволюции в России. Т. 1: Разложение 

натурального строя и условия образования сельскохозяйственного рынка. 

Санкт-Петербург, 1908. С. 224. 
93 Небрат В.В., Гордіца К.А., Горін Н.О. Структурні та фінансові ризики 

капіталізації землі: уроки вітчизняної історії. Економіка і прогнозування. 

2020. № 3. С. 78. https://doi.org/10.15407/eip2020.03.075 
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муніципальної публічної влади із відповідними фінансовими ресурсами 

та адміністративними повноваженнями. Земства як виборні органи 

місцевого самоврядування мали затверджувати розподіл земських 

повинностей, розглядати та затверджувати звіти земських управ і 

клопотання перед урядом. Ресурсною базою їх діяльності слугували 

місцеві фінанси – земські, повітові та сільські збори. Доволі широке 

коло завдань, які належали до компетенції місцевих органів 

самоврядування, – організація шкільництва, охорона здоров’я, 

будівництво шляхів, ветеринарна та агрономічна служби, страхування, 

статистика – обумовили розроблення питань щодо їх фінансового 

забезпечення. Проте частка місцевих бюджетів у загальному бюджеті 

Російської імперії була незначною, що характеризує ступінь 

бюрократичного централізму – головного принципу імперської 

фінансової політики. Слабкість сільських громад, як і інституційна 

неспроможність реформи місцевого управління, залишали відкритим 

питання про формування інститутів та механізмів місцевого 

самоврядування. В тому числі це стосувалося і прикладних аспектів 

реалізації прав селян. 

Упродовж другої половини XIX ст. збільшувалася товарність 

сільського господарства, зростали обсяги зернового експорту. При 

цьому відбувалося поступове збільшення у структурі експорту 

частки більш дешевих кормових культур, зокрема ячменю, до якості 

яких споживачі були менш вимогливими, ніж до хлібного зерна, та 

падіння частки продовольчих культур у російському зерновому 

експорті, особливо жита.  

На межі ХІХ–ХХ ст. проявилася низка негативних наслідків 

комодифікації землі та розвитку експортоорієнтованого 

землеробства: 

•  площа орних земель істотно збільшилася і становила вже 

близько 1/3 від сучасного фонду. Сільськогосподарські угіддя 

використовувалися переважно у зерновій трипільній системі 

землеробства, що панувала у селянських господарствах до 30-х років 

ХХ ст. Щорічно з урожаєм 6–8 ц/га зернових з 1 га посівів 
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виносилось до 20–30 кг азоту та мінералізувалося до 5–7 ц гумусу94. 

Тобто виніс поживних елементів починає переважати над їх 

надходженням;  

•  перетворення землі на предмет купівлі-продажу (товар), а згодом 

– об’єкт інвестування та підприємницького використання (капітал) 

супроводжувалося концентрацією земельної власності та обезземе-

ленням селян. Соціальними наслідками цих процесів стали пролета-

ризація селянства, міграція до міст, переселення в пошуках землі на 

Далекий Схід та масштабна хвиля заокеанської селянської міграції;  

•  як наслідок концентрації земельної власності та спеку-

лятивного характеру аграрного підприємництва, зерно, що 

вивозилося з Російської імперії, було низької якості, зі значною 

кількістю домішок, загалом у країні були відсутні єдині стандарти 

сортів зерна (на відміну від США і ряду інших країн); 

•  зовнішньоторговельні позиції українського господарства у 

складі Російської імперії набули характерних рис експортера 

низькоякісної аграрної сировини. Попри те, що Російська імперія 

одна з перших вийшла на європейський зерновий ринок та 

утримувала там домінуючі позиції до останньої третини ХІХ ст., 

після зростання конкуренції на європейському хлібному ринку її 

позиції значно ослабли. В кінці XIX – на початку ХХ ст. декілька 

ключових ринків були втрачені на користь основних конкурентів – 

США та Німеччині;  

•  вирощування фуражних і технічних культур на експорт 

знижувало родючість ґрунтів, а продуктивність землеробства була 

вкрай низькою порівняно з іншими провідними експортерами 

збіжжя95; 

•  зростаюча залежність зерноекспорту від іноземного капіталу, 

зокрема грецького, німецького, єврейського та британського, 

посилювала екстрактивний характер землекористування; 

 
94 Кузмичев В.П. Освоение и использование черноземов и динамика их 

производительности. Русский чернозем – 100 лет после Докучаева / отв. 

ред. В.А. Ковда, Е.М. Самойлова. Москва: Наука, 1983. С. 166. 
95 Реєнт О.П., Сердюк О.В. Сільське господарство України і світовий 

продовольчий ринок (1861–1914 рр.). Київ: Ін-т історії України НАН 

України, 2011. С. 98–99. 
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•  вивіз збіжжя на зовнішні ринки у величезних обсягах 

визначався не високою продуктивністю аграрного виробництва, а 

гострими потребами та бідністю більшості селян. Досить часто 

селяни продавали свою продукцію вимушено, аби сплатити 

визначені для них податки. Гіпертрофованих масштабів набули 

спекулятивні операції. 

Аналогічні процеси відбувалися на західноукраїнських землях у 

складі Австрійської монархії. Аналіз розподілу земельних угідь у 

пореформені роки засвідчує, що майже половина їх площі була 

зосереджена у власності меншості (поміщиків, держави, церкви), а 

решта перебувала в розпорядженні селян. При цьому селянські 

господарства можна диференціювати за розмірами землеволодінь. За 

даними В. Навроцького, до 5 моргів96 землі мали 43,55% господарств, 

5–50 моргів – 54,8%, 50–300 моргів – 1,08%, понад 300 моргів – 0,56% 

селянських господарств97. Порівняння кадастрального перепису 1819 

та 1847–1859 рр. і докладне дослідження земельної власності краю 

дало підстави зробити висновки про пролетаризацію бідних селян 

одночасно із концентрацією землі у щораз меншої кількості осіб. 

Окрім питання ґрунтів, статистик дослідив проблему розподілу лісів 

після скасування панщини. Розрахунки показали, що одному 

панському господарству належало близько 384,05 морга лісу, а 

селянському – 0,44. Таким чином економічне становище обез-

земелених селян погіршувалось нестачею пасовиськ та закупівлею 

дров у пана98. Тож права селян у користуванні землею були суттєво 

обмежені.  

Землекористуванню в умовах утвердження ринкових відносин у 

Галичині були притаманні ті ж риси, що і в підросійській Україні – 

орієнтація на експорт сільськогосподарської сировини, лісу, корисних 

копалин; зосередження та нагромадження капіталу в руках лихварів, 

гендлярів, біржових спекулянтів, власників пропінацій99, які не бажали 

засновувати нове виробництво, інвестувати в розвиток господарства, а 

 
96 Морг – міра земельної площі, приблизно дорівнює 0,65 га. 
97 Навроцький Володимир. Географічно-етнографічні та статистично-

економічні праці. Львів: Нац. ун-т ім. І.Франка, 2004. С. 216. 
98 Там само. C. 551. 
99 Пропінація – дозвіл вищої влади на монопольне виробництво та продаж 

міцних напоїв певній особі або групі осіб. 
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шукали легшого і швидшого заробітку. Поміщицькі латифундії, що 

базувалися на селянській праці, перешкоджали промисловій 

модернізації краю. 

Невирішеність земельного питання, злиденне становище селянства 

попри зростання фіскального та зовнішньоекономічного значення 

сільського господарства, обумовили необхідність урядових реформ, 

спрямованих на розвиток приватнопідприємницьких засад 

землекористування. У ході проведення Столипінської аграрної реформи 

(1906–1911) було здійснено спробу розосередження селянських 

господарств та формування на цій основі приватновласницьких 

господарств фермерського типу. В Україні заходи, передбачені 

реформою, просувались найбільш успішно. Впродовж 1907–1915 рр. 

вийшли з общини та отримали землю в індивідуальне володіння 

близько половини дворів на Правобережжі та в Степовій Україні. 

Особиста приватна власність на землю почала переважати у 

Чернігівській губернії, а у Таврійській, Херсонській, Катеринославській 

і Харківській – охоплювала близько половини всіх дворів. Для держави 

позитивними наслідками були такі: збільшення товарного виробництва 

хліба; поповнення міст дешевою робочою силою за рахунок розорення 

та обезземелення частини селян; освоєння нових територій на Сході за 

рахунок масштабної компанії із переселення українських селян у Сибір, 

Казахстан, Північний Кавказ). Важливим напрямом реформи стало 

надання фінансової допомоги селянам через Селянський державний 

банк. Значною мірою завдяки його кредитній допомозі упродовж 1906–

1916 рр. українські селяни купили 596,4 тис. десятин землі, переважно 

поміщицької.  

Таким чином, аналіз динаміки земельної власності в умовах 

проведення ринкових реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

дозволяє виокремити такі основні тенденції. По-перше, селяни не 

стали власниками землі, навпаки – потерпали від малоземелля, 

підвищення цін на землю, форсованого підвищення орендної плати. 

По-друге, розвивається спекулятивний сектор операцій із землею, 

коли її купівля з метою подальшого перепродажу становить 

самостійну форму підприємницької діяльності, що не має нічого 

спільного з підвищенням продуктивності аграрного виробництва та 

пошуком ефективного власника. По-третє, виникають нові форми 

кооперування селян задля купівлі землі «до спілки» – спеціально 
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створеними громадами товариствами. По-четверте, слабкість 

інститутів місцевого самоврядування, захисту прав місцевих громад у 

протистоянні з великими землевласниками, інституційна неуз-

годженість володіння та користування земельними угіддями, 

просторова нерівність у доступі до них призводить до виснаження 

ґрунтів, хижацького використання земель спільного використання, 

низької соціальної ефективності ринкових перетворень у сільському 

господарстві. Процес капіталізації землі був спрямований на 

отримання швидких доходів і монополізацію аграрної сфери для 

закріплення та реалізації ринкової влади.  

Окремого розгляду потребують питання історичного розвитку 

кредитної підтримки сільськогосподарських інвестицій. Зміни у 

селянському господарстві, розвитку комерції та промислового 

виробництва потребували таких фінансових інститутів, які змогли б 

забезпечити їх комерційним кредитом, а аграрний сектор – 

довгостроковим іпотечним кредитом. З іншого боку, старі казенні 

кредитні установи не справлялися з проблемою ефективного вико-

ристання вкладів. Тому проблема роздержавлення кредиту і розвитку 

мережі комерційних та селянських банків вимагала практичного 

вирішення і послідовних зусиль. Банківська реформа 1860 р. 

забезпечила реорганізацію старих казенних банків, які виконували 

функції іпотечних кредиторів під заставу земельних угідь і селянських 

душ. Однак через недосконалість нового кредитного законодавства та 

нерішучість уряду нові земельні банки протягом десятиліття фактично 

не виконували своїх функцій. Тим часом в умовах реалізації селянської 

реформи та відкриття ринку землі попит на кредит стрімко зростав. 

В основі суспільного дискурсу щодо розвитку економіки на 

основі формування приватнопідприємницького сектора перебували 

ліберальні ідеї забезпечення прав людини. Адже право приватної 

власності розглядалося в контексті базових прав людини – права на 

свободу діяльності та самовираження особистості. Курс економічної 

політики держави сприяв появі різноманітних форм банківських 

установ, зокрема: комерційних, іпотечних, сільських, міських, 

акціонерних, кооперативних тощо. Одним із ключових завдань 

перебудови кредитної системи та розвитку банківництва було 

забезпечення селян доступними позиками. Відсутність доступного 
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земельного кредиту становила найбільш болючу проблему для 

незаможних селян-трудівників.  

Першою в Україні (і загалом у Російській імперії) іпотечною 

установою стало Товариство поземельного кредиту Херсонської губернії 

(з 1871 р. – Херсонський земський банк). Основний капітал цього банку – 

100 тис. руб. – було сформовано наданою урядом позикою. Банк діяв у 

Херсонській, Катеринославській та Бессарабській губерніях. Серед 

сільських банків, що діяли на українських землях у другій половині ХІХ 

ст., слід виділити Сільський банк О. Браницької в Білій Церкві (відкритий 

у 1875 р.) та Олександрівський Сумський селянський сільськогоспо-

дарський банк (заснований у 1885 р. на кошти мільйонера-

цукрозаводчика І. Харитоненка). Ці банки іноді ще зараховували до 

категорії станових банків, а оскільки предметом застави при наданні 

позик виступала земля, то вони примикали до приватних земельних 

банків. Позики ними видавалися на різні терміни: від кількох місяців до 

25 років у першому випадку та до трьох років – у другому. Їх діяльність 

поширювалася відповідно лише на губернію та повіт100.  

Через те, що після скасування кріпосного права 244 тис. 

українських селян залишилися без земельних наділів101, у другій 

половині ХІХ ст. вони активно скуповували бажану та необхідну 

землю. А оскільки заможних селян було досить мало, то з’являється 

величезний попит на земельний кредит. Тому на початку 70-х років 

ХІХ ст. починають виникати відповідні банківські установи. В 

1871 р. розпочинає свою діяльність перший акціонерний земельний 

банк у Харкові. Згодом до нього приєднуються Київський (1872 р.), 

Бессарабсько-Таврійський в Одесі (1872 р.) та Полтавський (1872 р.) 

акціонерні земельні банки. До кінця цього року таких банків на 

території всієї Російської імперії було вже одинадцять102. Це були 

іпотечні банки, які займалися довгостроковим кредитуванням 

 
100 Новікова І.Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій 

половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення). Історія народного 

господарства та економічної думки України. 2007. Вип. 39–40. С. 170. 
101 Орловський Б. М. Селянські господарства України і становлення 

ринкових відносин після реформи 1861 р. Історія народного господарства 

та економічної думки України. 1997. Вип. 29. С. 81. 
102 Биман А. Б. История банков: История развития банков в России и 

заграницей с древнейших времен до наших дней. Санкт-Петербург, 1914. С. 64. 
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землевласників. Їх діяльність поширювалася не більше, як на 

декілька губерній. Максимальний термін видачі позичок був у 

Київського банку – 66 років і два місяці. Кредити надавалися як під 

заставу землі, так і під заставу міської нерухомості. Робота банків 

велася добре, і до 1 січня 1884 р.  зазначені вище українські банки 

видали позик на 95 977 594 кредитних руб. (1 кр. руб. = 1,50 руб.) під 

заставу 3 767 279 дес. землі103.  

Однак вже на початку 70-х років ХІХ ст. царський уряд, 

побоюючись можливості негативного впливу на економіку держави 

неминучої конкуренції між приватними банківськими установами, 

починає чинити перепони справі заснування нових банків. У 1872 р. 

було ухвалено закон «Об учреждении частных кредитных 

установлений», за яким тимчасово припинялося засновництво 

комерційних банківських інституцій. Це питання вдалося врегулювати 

лише у 1880-х роках, коли аграрна криза перехльостувала  банківську. 

Селянський попит на землю дедалі зростав, й існуючі акціонерні 

земельні банки вже не могли його задовольнити. Така ситуація, 

вочевидь, склалася через те, що після скасування кріпацтва 

діяльність новоствореної банківської системи була спрямована на 

підтримку поміщиків та задоволення інтересів великих 

промисловців і купців. Тобто фінансове забезпечення ринкових 

перетворень сільського господарства першочергово орієнтувалося на 

формування високотоварного сектора. Результатом цього є динаміка 

землеволодіння в розрахунку на т. зв. «ревізьку душу104»: із загальної 

кількості надільної землі (17,6 млн дес., яку було роздано в 

результаті селянської земельної реформи. У приватну власність  

5 млн селян із восьми українських губерній (Полтавської, 

Харківської, Чернігівської, Волинської, Київської, Подільської, 

Катеринославської і Херсонської) на одну ревізьку душу в 

середньому припало 3,5 дес. землі. У 1880 р. на наявних на той час 

7,1 млн душ припадало вже тільки 2,5 дес. на кожного105. 

 
103 Сербинович Я. А. Поземельный кредит: его прошлое, настоящие и 

будущие. Санкт-Петербург, 1887. С. 74. 
104 Особу як одиницю оподаткування. 
105 А.Б. Деятельность Крестьянского банка на Украине. Украинский 

вестник. 1906. № 8. С. 580–581. 
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За свідченням Т. Слабченка, після скасування кріпосного права 

Україна пережила декілька аграрних криз, а саме: 1862–1864 рр., 

1870–1875 рр., 1879–1884 рр., 1893–1897 рр.106. Інші дослідники 

визначають три етапи аграрної кризи кінця ХІХ ст.: І етап – 1881–

1887 рр.; ІІ етап – 1888–1895 рр.; ІІІ етап – 1896–1900 рр. Причиною 

аграрної кризи наприкінці ХІХ ст. називають революцію у засобах 

транспорту, що дозволила на європейському ринку конкурувати 

дешевому американському, російському та індійському зерну107.  

Як свідчить відповідна статистика, скарги селян на умови свого 

господарювання під час аграрної кризи були небезпідставними. Так, 

ціни на зерно як в українських губерніях, так і загалом в усіх 

регіонах європейської частини імперії з 1881 р. по 1896 р. демон-

стрували чітко виражену тенденцію до зниження. Якщо в 1881 р. по 

50 губерніям Росії вони становили в середньому 98 коп. за пуд зерна, 

то в 1896 р. – 45 коп. Винятком у цьому плані є лише неврожайний 

1891 р., коли ціна на зерно зросла до 1 руб. 21 коп.108. Не бажаючи 

нести збитки, великі земельні власники нерідко зверталися до такого 

засобу, як скорочення посівних площ. Усього впродовж останнього 

двадцятиріччя ХІХ ст. у трьох губерніях Лівобережжя, де панувало 

поміщицьке господарство латифундійського типу, площа посівів 

скоротилася із 4 233,8 тис. десятин у 1881 р. до 3 945,3 тис. десятин у 

1901 р.109. При цьому дрібні господарства прагнули загосподарити й 

обробляти якомога більше землі. 

Аграрна криза вітчизняного господарства останньої третини 

XIX ст. пояснюється не лише неврожайними роками, виходом на 

світовий ринок США та Аргентини як потужних експортерів зерна і 

 
106 Слабченко Т. До історії аграрних криз на Україні. Записки Одеського 

наукового при У. А. Н. товариства. Секція соціально-історична. 1928. № 2. 

С. 16. 
107 Селіхов Д.А. Аграрна криза в Російській імперії кінця ХІХ ст. як фактор 

впливу на становлення державних земельних банків у губерніях 

наддніпрянської України. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 1 

(5). До 210-річчя Університету. С. 3–11. 
108 Егизарова Н. А. Аграрный кризис конца ХIХ века в России. Москва, 

1959. С. 107. 
109 Карнаухова Е. С. Размещение сельского хозяйства России в период 

капитализма (1860–1914 гг.). Москва, 1951. С. 85. 
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конкурентів житниці Європи, а й малоземеллям та безземеллям 

основної маси селянства, нестачею у них вільних коштів, які можна 

було б інвестувати в розвиток сільського господарства, транспортної 

та виробничо-збутової інфраструктури. Часто землю у поміщиків, 

які розорювалися, за безцінь скуповували іноземці. Натомість селяни 

втрачали доступ до землі як основи їхнього життя й господарства. 

У 1882 р. розпочав свою діяльність Державний селянський 

поземельний банк, який мав полегшити селянам усіх категорій 

купівлю землі за умови, що її власники матимуть бажання її продати. 

Його основна функція полягала в наданні селянам довгострокових 

позик під заставу земельних ділянок, які вони купували у поміщиків. 

Фактично, банк допомагав поміщикам вигідно продавати свої землі, 

а високі відсотки сприяли фінансовому узалежненню селян110. 

Спочатку, за бажанням позичальників, позики видавалися на 24,5 та 

на 34,5 років відповідно під 7,5 та 8,5%. З часом термін позики було 

збільшено до 55,5 років, а відсотки зменшено до 4,5%. Розмір позики 

не перевищував 125 руб. на «наявну душу» при общинному 

користуванні та 500 руб. – при подвірному. На українських землях 

відділення банку було відкрито у Волинській, Катеринославській, 

Київській, Херсонській, Подільській, Полтавській, Чернігівській, 

Харківській та Таврійській губерніях. Упродовж 1883–1899 рр. 

селянами перших восьми українських губерній з його допомогою 

було придбано у приватну власність 908,6 тис. дес. землі111. Після 

кількох років дебатування, на прохання дворянства, в 1885 р. було 

створено Державний дворянський земельний банк, який займався 

наданням позик на пільгових умовах спадковим дворянам. Із 

заснуванням цього банку завершується становлення іпотечного 

кредиту, що стало важливою віхою у формуванні банківської 

системи ринкового типу другої половини ХІХ ст. Позички 

видавалися банком під заставу землі (в тому числі й тієї, що вже 

була закладена в приватних земельних банках) на терміни 48,8 років 

та 36,7 років під відповідно 5,67 та 6,25% на рік. Згодом термін 

 
110 Небрат В.В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2007.  

С. 27. 
111 Там само. С. 585. 
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видачі позичок було продовжено до 66 років, а в 1897 р. відсотки 

зменшено до 3,5% на рік112.  

Серед заходів «порятунку від економічного розорення», 

зубожіння селян та наростання соціальної напруги пропонувалося 

повсюдно відкривати відділення Селянського та Дворянського 

банків113. Їх місія полягала у посередництві на ринку землі, 

регулюванні ціноутворення та процесів перерозподілу земельної 

власності. Як свідчать архівні дані, нерідко «співпраця» продавців 

землі із Селянським банком призводила до завищення цін або 

неформальних доплат продавцям114.  

Разом із тим діяльність Селянського банку стала кроком уперед у 

розвитку земельного ринку та капіталізації аграрних відносин. 

Українські губернії відносилися до числа тих регіонів імперії, де 

місцеві відділення обох банків діяли особливо активно, створюючи 

загалом і в цілому позитивний вплив на концентрацію сільсько-

господарських угідь в руках безпосередніх товаровиробників, тобто 

селянства. На три українські групи губерній (Малоросійські, 

Новоросійські та Південно-Західні) припадало 29,6% землі, придбаної 

селянами Російської імперії за сприяння Селянського банку115. Варто 

відзначити, що селяни надавали перевагу довгостроковим позичкам. 

Щоправда, при цьому термін «селяни» включає приватних 

власників різних «вагових категорій» – від латифундистів, що 

володіли тисячами десятин, до володарів парцел у ½ дес. Селяни 

купували землю у три способи: одноосібно, громадами і 

товариствами; серед цих угод переважали, особливо у 1870-х роках, 

одноосібні, однак зростання потреби у землі спонукало селян 

об’єднувати свої капітали і купувати землю колективно. З початком 

роботи Селянського банку, діяльність якого суттєво розширила 

можливості придбання землі селянами, в тому числі у складчину, 

 
112 Сербинович Я. А. Поземельный кредит: его прошлое, настоящее и 

будущее. Санкт-Петербург, 1887. С. 65.  
113 ЦДІА України. Ф. 12. Оп. 539. Спр. 1 «Из бумаг относящихся к разным 

предметам», арк. 128–128 об. 
114 ЦДІА України. Ф. 12. Оп. 626. Спр. 20 «Копии всеподданнейших 

отчётовг. Губернаторов Юго-Западного края», арк. об. 88. 
115 Отчёт Крестьянского поземельного банка за 1905 (23-й отчётный) год. 

Санкт-Петербург, 1907. С. 45. 
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відбулося відчутне збільшення кількості колективних угод купівлі 

землі. Загалом з часу відкриття Селянського банку у 1883 р. за його 

допомогою до кінця століття селянами було придбано понад 4,8 млн 

дес. землі на 276,1 млн руб. (табл. 1.4.1).  

Таблиця 1.4.1  

Купівля селянами землі через Селянський банк 

Роки 
Кількість 

угод 
млн дес. млн руб 

Середня ціна, 

руб./дес. 

1883–1885 1941 0,55 28,5 52 

1886–1890 5409 1,02 39,7 39 

1891–1895 6628 0,76 30,0 40 

1896–1900 17805 2,50 177,9 71 

Джерело: Святловский В.В. Мобилизация земельной собственности в 

России (1861–1908 г.). Санкт-Петербург, 1911. С. 131. 

Під тиском малоземелля і безземелля, які в 1889 р. охоплювали 

понад 70% усіх господарств українських губерній, селяни прагнули 

купити більше землі, однак прибутки від господарювання не давали 

можливості гасити кредит і сплачувати існуючі численні податки. 

Наслідком цих обставин стали серйозні фінансові труднощі для 

багатьох клієнтів. Зокрема, лише у Полтавській губернії впродовж 

1883–1895 рр. у селян було відібрано за недоїмки 38 745 дес.116.  

Варто мати на увазі, що заборгованість із погашення кредитів 

сягала 90% вартості куплених угідь. А місцеві відділення 

Селянського банку ставилися до своїх боржників досить суворо, 

відбираючи землю у неспроможних платників кредиту при 

найменших порушеннях умов відповідної угоди. Причиною 

виникнення проблем із погашенням кредитів був низький рівень 

забезпечення покупців власною землею. Законодавча підтримка 

перебувала на боці успішних підприємців – у 1889 р. було ухвалене 

додаткове рішення щодо полегшення продажу з торгів закладених 

земельних ділянок117, тому діяльність банку допомагала концентрації 

землі в руках великих власників. 

 
116 Вдовин В. А. Крестьянский поземельный банк (1883–1895 гг.). Москва: 

Госфиниздат, 1959. С. 105. 
117 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета: «О мерах к 

облегчению продажи с торгов земельных участков, заложенных в 

Крестьянском поземельном банке». ПСЗРИ. Собр. 3-ье. Т. ХХVI. Отд. 1-ое. 
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Попри те, що частина купленої землі потім була знову продана, 

безпосередньо у селян її залишилося чимало. Тож діяльність 

Селянського банку стала вагомим чинником послідовного 

наростання площ приватного селянського землеволодіння у 

пореформений період (табл. 1.4.2).  

Таблиця 1.4.2 

Приватне землеволодіння селян та сільських обивателів 

Роки 
Площа землеволодіння,  

млн дес. 

Зростання площі 

землеволодіння, % 

1877 8,5 100 

1882 10,6 125 

1887 13,5 158 

1892 15,8 185 

1897 18,1 213 

1902 22,3 262 

1904 24,6 289 

Джерело: Святловский В.В. Мобилизация земельной собственности в 

России (1861–1908 г.). Санкт-Петербург, 1911. С. 133. 

Для сприяння діяльності Селянського банку щодо збільшення 

чисельності дрібних приватних землеволодінь у 1906 р. були 

створені губернські та повітові землевпорядкувальні комісії. Загалом 

результати їх діяльності оцінюються позитивно. Українські губернії 

стали лідером у розширенні приватного землеволодіння та створенні 

одноосібних селянських господарств. Однак отримання бажаного 

кредиту в Селянському банку для купівлі землі й надалі 

супроводжувалося перешкодами та ускладненнями.  

З 1909 р. почала різко збільшуватися кількість банківських операцій 

із надання позичок під заставу надільних селянських земель. Причиною 

стало розгортання переселенського руху в ході Столипінської аграрної 

реформи. Враховуючи продаж землі за посередництвом Селянського 

банку упродовж наступних років, розміри селянського землеволодіння 

на середину 1910 р. оцінюють у 27,5 млн дес., підсумовуючи, що за 32 

роки вона збільшилась приблизно у 3,2 раза. При цьому збільшення 

загальної площі приватного селянського землеволодіння відбувалося на 

тлі зменшення розміру надільної землі на душу населення. 

 
Санкт-Петербург: В типогр. II Отд. Собственной Е.И.В Канцелярии, 1889. 

№ 6133. 
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Опосередкованим показником успішності запровадження системи 

земельного кредиту можна вважати те, що впродовж другої 

половини XIX ст. неухильно збільшувалася товарність зернового 

виробництва, але особливо активно цей процес наростав з 1870-х 

років. Так, за 1860–1880 рр. товарна частка зерна на внутрішньому 

ринку зросла з 16,4 до 21,5% загальної маси зерна, а до початку 

Першої світової війни, за розрахунками М. Кондратьєва, 

здійсненими за хлібофуражним балансом, товарний вихід уже досяг 

27,8% (рис. 1.4.1). 

 
Рис. 1.4.1. Зміна середньої товарності зернового господарства 

Російської імперії впродовж 1840–1913 рр. 

Джерело: Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй 

половине ХIХ в. По материалам ежегодной статистики урожаев 

Европейской России. Москва: «Наука», 1974. С. 214 (дані за 1861–1870, 

1871–1880 рр.); Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во 

время войны и революции. Москва: «Наука», 1991. С.126, 130, 322 (дані за 

1909–1913 рр.).  

В останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. безперервно зростав 

зерновий експорт у країни Західної Європи і почасти Близького та 

Середнього Сходу (табл. 1.4.3). Хоча важко судити, якою мірою ця 

динаміка залежала від розвитку земельного кредиту, оскільки 

головним чинником залишалася нестабільна урожайність, також 

впливали будівництво нових залізничних магістралей, освоєння 

цілини в південному степовому краї. 
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Більшість зернових, зокрема пшениця та ячмінь, вивозилися на 

світовий ринок переважно з українських губерній, а також з Області 

війська Донського, Північного Кавказу, Поволжя й Приуралля. 

Рекордним щодо хлібного експорту з імперії став сезон 1909–

1910 рр. (табл.1.4.3).  

Таблиця 1.4.3 

Динаміка експорту Російської імперії п’яти головних  

культур – пшениці, жита, ячменю, вівса й кукурудзи 

Період, роки Експорт, тис. пудів Зростання, % 

У середньому щорічно  

за 1877–1881  

264 328 100 

1904 575 730 218 

1905 630 530 238 

1909 676 000 256 

1910 760 000 287 

У середньому щорічно  

за 1909–1913 

621 251 235 

Джерело: Шульц А.К. Исследование о производстве и торговле Германии 

продуктами полеводства за 30 лет, в связи с русско-германским торговым 

договором. Санкт-Петербург: Тип-я Министерства финансов, 1913; Челинцев 

А.Н. Перемены в хлебной продукции Европейской России в связи с общим 

развитием сельского хозяйства. Агрономический журнал. Харьков, 1913. Кн. 7. 

С. 45. 

Статистичні дані за 1880–1910 рр. демонструють масштабну 

картину щодо надлишку зернових в українських губерніях. 

Зростання цього надлишку (перевищення виробництва над 

споживанням) для чотирьох головних зернових культур становило 

230 592 тис. пудів – з 96 776 до 327 368 тис. пудів, або 238,27%. 

Найбільш позитивною була динаміка у Полтавській (+355%), 

Таврійській (+411,8%), Харківській (+442%) та Катеринославській 

(+873,16%) губерніях118. Очевидно, що це стимулювало вивіз збіжжя 

на зовнішні ринки та, як наслідок, стримувало закупорювання 

торгового обороту та падіння цін на внутрішньому ринку. Разом із 

тим слід враховувати, що зростаючий обсяг вивозу збіжжя на 

зовнішні ринки часто визначався не надвиробництвом, а, навпаки, 

 
118 Челинцев А.Н. Перемены в хлебной продукции Европейской России в 

связи с общим развитием сельского хозяйства. Агрономический журнал. 

Харьков, 1913. Кн. 7. С. 45. 
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гострими потребами та бідністю більшості селян, коли вони 

продавали свою продукцію вимушено, про що вже йшлося вище.  

У 1912 р. продовжуючи заходи щодо кредитної підтримки 

сільськогосподарських інвестицій та сприяння належному 

землекористуванню119 було ухвалено закон, згідно з яким 

Селянський банк мав забезпечувати можливість утворення на 

землях, що приймалися банком під заставу, «життєздатних 

господарств одноосібного землеволодіння» і створення 

«найголовніших умов, необхідних для правильного їх розвитку»120. З 

огляду на це, банк практикував позики «на покращення умов 

землекористування», що видавалися на оплату вартості матеріалів і 

робіт, пов’язаних із будівництвом або перенесенням будівель і 

споруд, облаштуванням криниць, ставків та інших водойм, 

осушенням і заводненням ділянок, прокладенням доріг тощо.  

Діяльність Дворянського банку, спрямована на забезпечення 

кредитом поміщиків, на початку ХХ ст. остаточно зазнала фіаско: 

позики, надані цим банком під заставу маєтків, використовувалися 

непродуктивно, а держава була неспроможна поповнювати його 

ресурси. На території України діяли й інші – приватні – земельні 

банки (Київський, Полтавський, Бессарабсько-Таврійський, 

Харківський) та Земський банк Херсонської губернії. Напередодні 

Першої світової війни за обсягами наданих кредитів під заставу 

землі вони випереджали Селянський банк. Однак через те, що ці 

банки сумлінно діяли за законами ринку, встановлювали досить 

високі ціни на землю і не вибачали клієнтам прострочення платежів, 

значна частина земельних ділянок через певний час продавалася з 

молотка. 

Під впливом зростаючих потреб дрібного сільськогосподарського 

виробництва досить інтенсивно розвивався дрібний місцевий кредит, у 

тому числі – кооперативний. Разом із тим стан фінансової 

інфраструктури та інституційного забезпечення не сприяли становленню 

 
119 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета: «О ссудах на 

сельскохозяйственные улучшения». ПСЗРИ. Собр. 3-ье. Т. ХVI. Отд. 2-е. 

Санкт-Петербург: В типогр. ІІ Отд. собственной Е.И.В. канцелярии, 1896.  

№ 12892. 
120 ЦДІА України. Ф. 12. Оп. 1. Спр. 342 «Закон о выдаче Крестьянским 

поземельным банком ссуд под залог надельных земель». Арк. 6. 
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високотехнологічного, конкурентоспроможного, продуктивного 

землеробства. 

У підсумку історико-економічні дослідження дають підстави 

стверджувати, що Україна має досвід побудови ефективної системи 

іпотечного кредитування під заставу земельних ділянок у понад 150 

років. Упродовж 1870-–1890-х років в Україні з’явилася мережа 

іпотечного кредитування в корпусі Харківського, Полтавського, 

Київського та Бесарабсько-Таврійського акціонерних земельних 

банків; Селянського та Дворянського державних земельних банків.  

Практика фінансової підтримки ринкових перетворень у 

сільському господарстві, формування та функціонування ринку 

землі надає докази як позитивних, так і негативних аспектів і 

наслідків. Серед позитивних варто наголосити на таких: земельна 

іпотека забезпечує позичальникам доступ до кредитних ресурсів під 

низькі відсотки; сприяє перерозподілу землі на користь 

високотоварних і прибуткових господарств та ринково успішних 

власників; забезпечує формування конкурентного середовища в 

землекористуванні; сприяє збільшенню експорту сільськогоспо-

дарської продукції. До негативних слід зарахувати: посилення 

диференціації та обезземелення селян через механізми відчуження 

закладених земельних ділянок унаслідок фінансової неспроможності 

позичальників. Селяни використовували найрізноманітніші шляхи 

для фінансування свого господарства: від довгострокових кредитів 

державного Селянського поземельного банку до короткострокових 

кредитів земських та кооперативних установ, а також певною мірою 

волосних і сільських громадських кас та заснованих з ініціативи 

місцевих меценатів сільських банків. 

Наведені вище фактологічні дані та положення дають підстави 

для узагальнення щодо вирішального значення внутрішньоеко-

номічних та інституційних факторів при формуванні системи 

довгострокового іпотечного кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників та її суспільної ефективності. Попри супереч-

ливість коротко- і довгострокових наслідків кредитування 

виробників сільськогосподарської продукції під заставу землі в 

останній третині ХІХ – на початку ХХ ст., воно мало позитивні 

наслідки для формування аграрного підприємництва, конкурентного 

середовища, зростання валового виробництва сільськогосподарської 
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продукції та збільшення її експорту. Разом із тим історичний досвід 

доводить, що економічні та соціальні ефекти функціонування ринку 

землі та земельного кредиту безпосередньо залежать від 

інституційних умов та запобіжників, що визначаються силою та 

якістю держави.  

Загалом історичний досвід першої хвилі ринкових перетворень 

українського сільського господарства (другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст.) засвідчує, що порушення права селян на землю як 

простір життя та діяльності, основну умову та засіб сільсько-

господарського виробництва є істотним каталізатором соціальної 

диференціації та форсованої трудової міграції українського 

населення, чинником зниження економічної ефективності 

виробництва та структурного спрощення експорту. 
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ І 

ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

У КОНТЕКСТІ ПРАВ СЕЛЯН: 

СУЧАСНИЙ СТАН 

2.1. Розвиток земельних відносин і заселеність  

сільських територій  

На початковому етапі ринкових аграрних трансформацій в 

Україні були закладені нормативно-правові й організаційні 

передумови відновлення природної сутності просторової 

справедливості, які мали би сприяти сталому розвитку сільських 

територій на основі збереження сіл як місць проживання виробників 

сільськогосподарської продукції та раціонального поєднання 

селянсько-фермерського та інших типів господарювання. Однак в 

подальшому вони не були доповнені практичними діями щодо 

інституційної, фінансової та матеріально-технічної підтримки 

сімейного типу господарювання – селянських і фермерських 

господарств. Як наслідок, мета задекларованої аграрної політики – 

утвердження селянина господарем на землі – у процесі ринкового 

трансформування аграрного сектора не була досягнута.  

Перевагу отримали корпоративні форми господарювання – 

сільськогосподарські підприємства, діяльність яких ґрунтується на 

оренді земельних ділянок, переданих селянам під час приватизації 

землі, та праці найманих працівників. У них поступово «зайшов» 

великий промисловий і фінансовий капітал, який підпорядкував їх 

розвиток досягненню своєї мети – максимізації прибутку. 

Виробництво тут здійснюється на основі індустріальних, нерідко 

грунто- і екологовиснажливих, технологій і не обов’язково вимагає 

участі (фактично дедалі більше обходиться без неї) людей, які 

проживають у межах використовуваних ним земель. Безпосередній 

зв’язок між сільським розселенням і землекористуванням тут 
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розірваний. Не виконують господарства корпоративного сектора і тих 

соціальних функцій, які свого часу були притаманні колгоспам та 

радгоспам.  

Отже, сільськогосподарські підприємства, що упродовж тривалого 

часу були важливим чинником формування і функціонування низових 

систем сільського розселення, перестали виконувати цю роль. Це 

негативно позначилось на розселенні. Втрата можливості працювати, 

отримувати дохід і суспільні послуги за місцем проживання спонукала 

багатьох селян активного працездатного віку до трудової, а відтак і 

остаточної міграції. У більшості сіл людність істотно зменшилась, а 

частина їх перестала існувати: якщо у 1995 р. кількість сільських 

поселень досягла 28864 од.121, то до початку 2021 р. вона зменшилася 

майже на п’ять сотень.  

Водночас зв’язок між землекористуванням і розселенням 

залишається вагомим в індивідуальному (сімейному) сегменті 

сільськогосподарської галузі, де селяни господарюють на земельних 

ділянках, розташованих поблизу або за місцем їхнього проживання. 

Вони більше зорієнтовані на виробництво трудомісткої продукції, 

використання ресурсоощадних і екологобезпечних технологій, а 

також на дбайливе ставлення до довкілля як до елементу свого 

життєвого середовища. Власне, за сімейного типу господарювання 

право селян на землю реалізується не лише щодо власності, а й щодо 

продовольчого забезпечення, винагороди  за працю тощо, а також і 

щодо місця проживання (житла). Це гальмує згортання сільської 

поселенської мережі: без збереження приблизно 4 млн особистих 

селянських і понад 30 тис. фермерських господарств темпи її 

скорочення в Україні були би вищими.  

У зазначеній ситуації мала би посилюватися роль територіальних 

громад у забезпеченні раціонального використання та збереження 

земельних ресурсів, функціонування й розвитку сільської 

поселенської мережі. Територіальні громади повинні стати тією 

організаційною «рамкою», у межах якої формуватимуться найнижчі 

ланки системи розселення у сільській місцевості. Цьому повинна 

 
121 Сільський сектор України на рубежі тисячоліть: у 2-х т. Т. І: Потенціал 

сільського сектора / Л.О.Шепотько, І.В.Прокопа, С.О.Гудзинський та ін.  

Київ: Інститут економіки НАН України, 2000. С. 342. 
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була б сприяти реформа місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою держави. Проте в процесі 

зазначеної реформи питанням землекористування і сільського 

розселення не приділялась особлива увага саме в контексті 

просторової справедливості. До такого висновку приводить, зокрема, 

аналіз поселенської структури об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ, ТГ). 

За даними офіційного порталу Верховної Ради України122, станом на 

01.04.2021 р. на території України (за винятком тимчасово окупованої 

Автономної Республіки Крим) нараховувалося 1469 ОТГ, до яких 

увійшли 1267 міських і 27396 сільських поселень. Реально ж 

функціонувало 1438 територіальних громад, серед яких 380 (26,4%) 

міські, 433 (30,1%) селищні і 625 (43,5%) сільські. У подальшому 

показники дещо змінювались, але це не змінює того факту, що на 

територіальні громади, адміністративні центри яких розташовані у 

міських поселеннях (селища міського типу – смт – є міськими 

поселеннями), припадає понад половину їх загальної кількості. Сільські 

ТГ переважають лише у семи областях: у Чернівецькій їх частка 

становить 65,4% від загальної кількості, Рівненській – 62,5%, 

Черкаській – 60,6%, Одеській, Запорізькій, Закарпатській, 

Миколаївській – 52–56%. У решті областей більшість територіальних 

громад – із центрами у містах і селищах міського типу.  

Сільські поселення (села і селища, що не мають статусу смт) 

входять до складу не лише сільських, а й усіх інших територіальних 

громад, за винятком низки міських, наприклад, Дніпровської, 

Нікопольської, Запорізької, Енергодарської, Дубенської та декількох 

інших. Найбільша ж їх кількість – 35,2% – зосереджена в селищних 

ТГ; до міських увійшло 33,5%, а до сільських – 31,3%. Що ж до 

сільських мешканців, то найбільше їх – 38,7% – проживає в 

сільських територіальних громадах; на міські припадає 32,9%, а на 

селищні – 28,4%. Це пояснюється тим, що середня людність 

сільських поселень у сільських ТГ становить 580 осіб, тоді як в 

міських – 462, а в селищних 380 осіб. Вочевидь до міських і 

селищних ТГ малих сіл увійшло більше, ніж до сільських. Найбільші 

 
122 Адміністративно-територіальний устрій України. URL: 

https://www.rada.gov.ua/adminter_ustr 
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ж у своїх місцевостях села самі стали центрами територіальних 

громад. Привертає увагу й показник частки сільських жителів у 

загальній кількості населення ТГ. Загалом по Україні він становить 

35,8%; у міських громадах – 17,1%, селищних – 58,8%, сільських – 

99,6% (до декількох сільських ТГ увійшли селища міського типу), 

табл. 2.1.1. 

Таблиця 2.1.1 

Розподіл сільських поселень і сільського населення  

за адміністративними типами територіальних громад 

Показник 

Усі 

територіальні 

громади 

у тому числі 

міські селищні сільські 

Кількість ТГ, од. 1438 380 433 625 

їх частка у 

загальній кількості, %  
100 26,4 30,1 43,5 

Розподіл по ТГ: сіл, % 100 33,5 35,2 31,3 

сільського населення, % 100 32,9 28,4 38,7 

Частка сільського 

населення у загальній 

кількості жителів ТГ, % 

35,8 17,1 58,8 99,6 

Кількість жителів у 

розрахунку на одне село, 

осіб  

470 462 380 580 

Джерело: розраховано за даними офіційного порталу Верховної Ради 

України та сайту «Децентралізація». URL: https://decentralization.gov.ua/ 

newgromada 

У розподілі сільських поселень і сільських мешканців між 

адміністративними типами об’єднаних територіальних громад існують 

істотні регіональні відмінності. Понад 50% сіл і сільського населення 

охоплюють сільські ТГ у Закарпатській і Чернівецькій, від 45 до 50% сіл і 

54–58% сільського населення – у Дніпропетровській, Миколаївській, 

Запорізькій, Одеській, Черкаській областях. З іншого боку, до сільських 

ТГ Львівської області увійшло лише 16,1% сіл і 22,3% сільського 

населення, Харківської – відповідно 17,0 і 21,0%, Київської – 18,6 і 

28,7%. В одному ряду з цими відносно високоурбанізованими регіонами 

стоїть і Чернігівська область: її сільські ТГ акумулювали 19,1% сіл і 

28,7% сільських жителів. 
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Співвідношення територіальних громад різних адміністративних 

типів – міських, селищних, сільських та зосередження в них тієї чи 

іншої кількості сіл і сільських жителів у областях залежить від: 

наявності в них міст і СМТ, які найбільше підходять на роль центрів 

об`єднаних громад; людності поселень і щільності населення; 

дотримання критеріїв виділення об’єднаних територіальних громад 

(площа території, чисельність населення, рівень фінансової 

спроможності); врахування різних місцевих особливостей. Так, у 

Закарпатській та Чернівецькій областях, де у сільських ТГ 

зосереджена найбільша кількість сіл і сільського населення, середня 

людність сіл досягає відповідно 1,4 та 1,3 тис. осіб, а у Чернігівській 

області з низькою часткою акумуляції сільськими ТГ сіл і населення 

– всього 230 осіб. Водночас при формуванні ТГ на місцях специфіка 

сільського розселення, що частково відображається у згаданих вище 

критеріях, очевидно, займала все-таки не основні позиції, 

поступаючись інтересам «місцевих еліт», зокрема орендарів значних 

масивів земель сільськогосподарського призначення. Як наслідок, 

помітна частка нинішніх ТГ охоплює надто велику площу земельних 

угідь і кількість поселень. 

Свого часу М. Могилова привернула увагу до наявності серед 

новостворюваних адміністративно-територіальних одиниць базового 

рівня «ризикової» групи – ОТГ з понад 20-ма селами і висловила 

сумнів щодо їх інституційної спроможності забезпечувати розвиток 

усіх сіл123. Важко уявити й те, що в таких об’єднаних громадах права 

жителів усіх сіл, особливо найменших, на землю, зокрема 

можливість проживати та ефективно господарювати на ній (а вона 

включає й доступність сучасних засобів життєзабезпечення), будуть 

достатньо реалізовані. Отже, має місце недотримання принципів 

просторової справедливості в землекористуванні у процесі 

проведення реформи місцевого самоврядування і територіальної 

організації влади внаслідок створення територіальних громад з 

надмірною кількістю сільських поселень.  

 
123 Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні: 

перспективи і ризики для розвитку сільських територій. Економіка АПК. 

2019. № 5. С. 68–76. 
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Групування територіальних громад за кількістю сільських 

поселень у їх складі показує, що найчисельнішою серед них є група з 

11–25 селами. До неї входить 41,6% усіх ТГ. Серед міських громад 

частка цієї групи становить 31%, серед селищних – 38,8%, серед 

сільських – практично 50%. Наступна за величиною у складі всіх ТГ 

– група з чисельністю 6–10 сіл: вона включає 20,9% громад. Майже 

60% цієї групи – сільські ТГ: у складі ж сільських громад вона є 

другою за величиною. Водночас серед міських і селищних ТГ на 

другому місці перебуває група громад із 26–50 селами: на неї 

припадає відповідно 24,2 та 28,4%. До групи з найменшою кількістю 

сіл (від 0 до 5 включно) входить 14,5%, а до групи з найбільшою 

кількість сіл (понад 50) – 5% усіх територіальних громад  

(табл. 2.1.2).  

Таблиця 2.1.2 

Розподіл територіальних громад за кількістю сільських  

поселень у їх складі 

Показник Усі ТГ 
у тому числі 

міські селищні сільські 

Кількість територіальних громад, 

од. 
1438 380 433 625 

у тому числі з наявністю сіл: 

0–5 – кількість, од. 

 

209 

 

74 

 

46 

 

89 

частка в загальній кількості, % 14,5 19,5 10,6 14,2 

6–10 – кількість, од. 300 52 71 177 

частка в загальній кількості, % 20,9 13,7 16,4 28,3 

11–25 – кількість, од. 598 118 168 312 

частка в загальній кількості, % 41,6 31,0 38,8 49,9 

26–50 – кількість, од. 259 92 123 44 

частка в загальній кількості, % 18,0 24,2 28,4 7,1 

понад 50 – кількість, од. 72 44 25 3 

частка в загальній кількості, % 5,0 11,6 5,8 0,5 

Джерело: розраховано за даними офіційного порталу Верховної Ради 

України та сайту «Децентралізація» (https://decentralization.gov.ua/ 

newgromada). 

Групи територіальних громад з наявністю 26–50 та понад 50 сіл 

потребують окремого розгляду. Сумарно вони нараховують 331 

громаду – 23% від їх загальної кількості. До них входить 13,7 тис. 

сільських поселень (51,1% від загальної кількості), у яких проживає 
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4,4 млн осіб – 34,8% від усіх сільських жителів. Територіальні 

громади з великою (26–50) та надвеликою (понад 50) кількістю сіл – 

це в основному об’єднані громади, центральними поселеннями яких 

є міста та селища міського типу: вони представлені у табл. 2.1.3. 

Як видно з табл. 2.1.3, у міських територіальних громадах, у складі 

яких понад 25 сільських населених пунктів (групи з 26–50 та понад 50 

селами), зосереджено 70,5% сільських поселень і 55,7% сільських 

жителів цього адміністративного типу ТГ. У селищних ТГ зазначені 

показники становлять відповідно 61,2 та 45,2%. У великих та 

надвеликих ТГ середня людність сіл нижча, порівняно з іншими. При 

середній людності сільського поселення в Україні 470 осіб у 

територіальних громадах з 26–50 селами вона становить 354, а з понад 

50 селами – 255 осіб. Подібне співвідношення спостерігається й у 

міських та селищних громадах. 

Таблиця 2.1.3 

Територіальні громади з великою та надвеликою кількістю сіл 

Показник 

ТГ з наявністю в їх складі 

26–50 сіл 

ТГ з наявністю в їх складі 

понад 50 сіл 

Усього 
з них: 

Усього 
з них: 

міські селищні міські селищні 

Кількість ТГ 259 92 123 72 44 25 

У них чисельність: 

– сільських поселень, од. 

– сільських жителів, тис. 

осіб 

 

9072 

3215,8 

 

3362 

1484,0 

 

4302 

1311,4 

 

4620 

1177,4 

 

2973 

826,0 

 

1462 

303,2 

У середньому на 1 ТГ 

припадає: 

– сільських поселень, од. 

– сільських жителів, тис. 

осіб 

35,0 

12,4 

36,5 

16,1 

35,0 

10,7 

64,2 

16,4 

67,6 

18,7 

58,5 

12,1 

Середня людність одного 

сільського поселення, осіб 
354 441 305 255 278 207 

Частка громад з великою 

кількістю сіл у загальній 

чисельності: 

– ТГ, % 

– сільських поселень, % 

– сільських жителів, % 

 

 

 

18,0 

33,9 

25,5 

 

 

 

24,2 

37,4 

35,8 

 

 

 

28,4 

45,7 

36,7 

 

 

 

5,0 

17,2 

9,3 

 

 

 

11,6 

33,1 

19,9 

 

 

 

5,8 

15,5 

8,5 

Джерело: розраховано за даними офіційного порталу Верховної Ради 

України та сайту «Децентралізація» (https://decentralization.gov.ua 

/newgromada). 
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Вирізняється й регіональна локалізація громад з великою та 

надвеликою кількістю сільських поселень. У Полтавській, 

Харківській, Сумській та Чернігівській областях понад третина 

міських ТГ об’єднує більше як по 50 сіл; серед них є громади, що 

нараховують понад 70, а одна – навіть 125 поселень. По 26–50 сіл 

нараховують 46% об’єднаних міських громад Хмельницької, 

приблизно по 45% – Рівненської та Тернопільської, 42% – 

Житомирської областей. Частка селищних ТГ із надвеликою (понад 

50) кількістю сіл менша: у Харківській області вона становить 23%, 

Житомирській, Хмельницькій і Полтавській – 13–15, в інших – 4–

7%, а в деяких відсутня. Натомість частка селищних ТГ з 26–50 

селами у їх складі в окремих областях досягає третини, а у 

Дніпропетровській області становить 40%, Сумській – 47%. 

Полтавській – 55%.  

Аналіз розповсюдженості в регіонах багатоселенних 

територіальних громад (із великою і надвеликою кількістю сільських 

поселень) та особливостей організаційної структури виробництва в 

них рослинницької продукції як індикатора структури земле-

користування за категоріями господарств показує, що між цими 

двома явищами спостерігається певний зв’язок. У чотирьох із шести 

областей з найбільшим поширенням багатоселенних ТГ – 

Чернігівській, Сумській, Житомирській та Полтавській – частки 

сільськогосподарських підприємств (корпоративних формувань) у 

вирощуванні сільськогосподарських культур в середньому за 2017–

2019 рр. були помітно вищими за середньоукраїнську. У одній – 

Харківській – цей показник дещо нижчий від середньоукраїнського, 

але тут найвища у цій групі областей частка фермерських 

господарств, частина яких за характером господарювання і 

структурою виробництва мало відрізняється від корпоративних. У 

ще одній області – Львівській – зазначений характер зв’язку між 

багатоселенністю ТГ і структурою виробників рослинницької 

продукції не прослідковується: очевидно тут при формуванні 

об’єднаних громад вагомішу роль відіграли місцеві особливості 

розселення та інтереси інших, ніж великі землекористувачі, 

впливових суспільних груп (табл. 2.1.4).  
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Таблиця 2.1.4 

Структура продукції рослинництва за категоріями господарств  

у регіонах із великою і малою кількістю багатоселенних ТГ 

Регіон 

ТГ із наявністю у 

їх складі понад 25 

сіл 

Частка категорій 

господарств* 

у вартості продукції 

од. 
% у заг. 

кількості 
СП ФГ ГН 

Україна 331 23,0 55,6 13,3 31,1 

Області з великими 

частками 

багатоселенних ТГ  

Полтавська 

Сумська  

Харківська 

Житомирська 

Львівська 

Чернігівська  

 

 

 

29 

24 

24 

25 

27 

20 

 

 

 

48,3 

47,0 

42,8 

37,9 

37,0 

35,1 

 

 

 

60,1 

73,0 

53,3 

60,9 

45,3 

75,2 

 

 

 

12,7 

10,0 

13,3 

5,6 

8,0 

9,2 

 

 

 

27,2 

17,0 

33,4 

33,5 

46,7 

15,6 

Області з малими 

частками 

багатоселенних ТГ 

Одеська 

Херсонська 

Черкаська 

Івано-Франківська 

Закарпатська 

Чернівецька 

 

 

 

10 

5 

5 

4 

1 

0 

 

 

 

11,0 

10,2 

7,6 

6,4 

1,6 

0,0 

 

 

 

50,8 

47,3 

66,9 

38,7  

15,0  

22,8 

 

 

 

19,0 

15,7 

11,9 

8,5 

3,1 

7,3 

 

 

 

30,2 

37,0 

21,2 

52,8 

81,9 

69,9 

* СП – сільськогосподарські підприємства; ФГ – фермерські господарства; 

ГН – господарства населення. 

Джерело: розраховано за даними офіційного порталу Верховної Ради України, 

сайту «Децентралізація» (https://decentralization.gov.ua/newgromada) та 

статистичного збірника «Сільське господарство України, 2019» (с. 46, 48–50). 

Вартість продукції рослинництва обрахована в середньому за 2017–2019 рр.  

У чотирьох із шести областей із найменшим поширенням 

багатоселенних територіальних громад вищими за середньо-

українську є частки індивідуальних (сімейних) виробників рослин-

ницької продукції – господарств населення. За середньоукраїнського 

показника у 2017–2019 рр. 31,1% у Закарпатській області ця частка 

становила майже 82%, Чернівецькій – 70%, Івано-Франківській – 

53%, Херсонській – 37%. Дещо меншою – 30,2% – вона була в 
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Одеській області, але тут найвища у цій групі частка фермерських 

господарств, частина яких функціонує на засадах сімейного 

господарювання. Виняток становить Черкаська область, де при 

малому поширенні багатоселенних ТГ у рослинницькій галузі 

сільського господарства індивідуальним (сімейним) господарствам 

належать помітно менші, а сільськогосподарським підприємствам – 

помітно більші частки вироблюваної продукції, ніж у середньому по 

Україні.  

Безперечно, на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

взаємопов’язаний розвиток сільськогосподарського землекористування і 

сільського розселення опосередковується набагато більшими чинниками, 

ніж структура та інші поселенські особливості низової ланки 

адміністративно-територіального устрою.  

Як уже зазначалось, існують вагомі ризики того, що у надвеликих 

і великих ТГ інтереси жителів значної кількості сіл, у т. ч. їхні права 

на землю та результати господарювання на ній, не будуть достатньо 

враховані у стратегіях і планах розвитку цих громад. А це значить, 

що умови реалізації базового (у розумінні прав людини) права селян 

на отримання засобів для існування за місцем проживання можуть 

бути обмежені. Обезлюднення таких сіл продовжиться, а, можливо, 

й прискориться, земельні ж ділянки їх жителів з великою 

ймовірністю перейдуть у власність великих землекористувачів. 

Зазначене призведе до поглиблення просторової несправедливості у 

землекористуванні. Проте у прихильників великомасштабних 

територіальних громад це зазвичай не викликає занепокоєння. 

Показовою щодо цього є позиція, викладена в проєкті Концепції 

сільського розвитку до 2030 року, оприлюдненому для громадського 

обговорення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України124. У ньому одним із шляхів 

розв’язання існуючих проблем села визначено «формування 

оптимальної сільської поселенської мережі та покращення 

відтворення людності на селі». Зважаючи на те, що в управлінській 

 
124 Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції сільського розвитку до 2030 року» / Міністерство економіки 

України. 2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=a707d9ff-0c4b-4b8b-8d84-3f9a994ee729&title= 

ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistriv Ukraini-proSkhvale 
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практиці та й широкому вжитку поняття «оптимізація мережі» 

сприймається як її згортання, таку цільову установку можна 

трактувати як намір реабілітувати засуджений свого часу поділ сіл 

на перспективні й неперспективні та сприяти самоліквідації 

останніх.  

Подальші трансформації щодо заселеності сільських територій 

визначальним чином залежатимуть від того, наскільки просторово 

справедливим буде розвиток земельних відносин. У сучасній моделі 

аграрного сектора України, як і інших країн світу, знайшли 

відображення два технологічних типи сільського господарства – 

індустріалізований і зрівноважений (екологічний, сталий), під впливом 

яких, на думку зарубіжних вчених, в Європі розвиватимуться сільські 

території в майбутньому. Індустріалізоване сільське господарство 

характеризується безпосереднім і керованим втручанням людини в 

живі організми та екологічні системи, масштаби якого дедалі 

збільшуються і ведуть до формування сільського господарства типу 

«high-tech». Зрівноважене сільське господарство охоплює напрями: 

екологічного виробництва (органічно-біологічне, біодинамічне тощо), 

альтернативних агропродовольчих концепцій (веганістичної, 

макробіотичного вирощування і т. ін.), обмеженого втручання людини 

у вирощування рослин до необхідного мінімуму (натуральне 

вирощування методом Фукуокі, пермакультура тощо). Між 

зазначеними двома типами перебуває інтегроване сільське 

господарство, що має ознаки кожного з них, але не досягає їх крайніх 

характеристик125.  

Передбачуваним наслідком поширення індустріалізованого 

сільського господарства є зникнення села як соціально-

територіальної підсистеми суспільства. Цей тип господарювання на 

землі завжди веде до зіткнення з поселенською мережею у сільській 

місцевості та призводить або до ліквідації сіл шляхом планової 

корекції розселення, або до неспланованої, але фактичної деградації 

природно-ландшафтних і оздоровчих якостей середовища та 

 
125 Kowicki M. Wies Przyslosci Jako Alternatywa Osadnictwa Miasta. Politehnika 

Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki. Krakow. 1997. S. 26. URL: 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/25834/file/suwFiles/KowickiM_W

ies Przyszlosci.pdf  
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урбанізації села. Крайніми виявами індустріалізованого сільського 

господарства є приклади «сільського господарства без села», 

«сільського господарства без землі» і навіть «сільського 

господарства без людей»126. 

Основою зрівноваженого сільськогосподарського виробництва є 

сімейні селянські та фермерські господарства, що функціонують за 

рахунок власних ресурсів, включаючи корми і добрива, на засадах 

«індивідуального організму». Величина екологічного 

господарювання має ліміт зростання і не дозволяє надмірної 

концентрації землі в одному господарстві. Зрівноважене сільське 

господарство сприяє побудові розселенської моделі, в якій «міста і 

села будуть утворювати острови поселенського архіпелагу на тлі 

відкритого ландшафту»127. Очевидно, що в інтересах суспільства – 

сприяння пріоритетному розвитку зрівноваженого (екологічного, 

сталого) і водночас сімейного селянського та фермерського 

господарювання. А це передбачає дотримання принципів 

просторової справедливості в землекористуванні та збереження 

сільської поселенської мережі.  

Як уже зазначалося, в Україні свого часу були створені певні 

передумови для досягнення згаданих цілей, але необхідна для цього 

система інституційного, фінансового й матеріально-технічного 

забезпечення досі не сформована. Не формується й відповідний 

людський капітал. Водночас посилюються загрози, пов’язані з низькою 

конкурентоспроможністю малих виробників на надто лібералізованому 

ринку землі. Створення всіх необхідних умов для поширення 

селянсько-фермерського типу господарювання потребує перезаван-

таження державної аграрної політики. Її складовою частиною має стати 

дотримання принципів просторової справедливості у землеко-

ристуванні та збереження розгалуженої мережі сільських поселень, і 

вона повинна передбачати реалізацію необхідних для цього заходів як 

на державному, так і на регіональному та місцевому рівнях.  

У частині загальнодержавних заходів насамперед варто забезпечити 

реалізацію положень Закону України «Про фермерське господарство» 

щодо надання допомоги з державного бюджету новоствореним 

 
126 Там само. С. 32–35. 
127 Там само. С. 37–42. 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

106 

фермерським господарствам у трудонедостатніх (малолюдних, 

периферійних) селах; переселенцям, які створюють у таких селах 

фермерські господарства; фермерським господарствам з 

відокремленими садибами128. Додатковими стимулами можуть стати 

спеціальна підтримка молодих голів фермерських господарств, малих 

господарств, що здійснюють органічне виробництво, тощо. Водночас 

має бути кардинально поліпшений доступ суб’єктів господарювання у 

таких селах до об’єктів ринкової інфраструктури, а їх жителів – до 

суспільних та консультаційно-дорадчих послуг.  

Фактично йдеться про створення сприятливих умов та заохочення 

жителів малих і периферійних сіл до господарювання на землі за 

місцем проживання, а також до добровільного переселення у такі села 

осіб, які захотіли б організувати фермерське господарство. Щодо 

останнього варто відзначити ініціативи окремих органів виконавчої 

влади і територіальних громад, які час від часу порушують питання 

про залучення переселенців у села, у т. ч. малолюдні129. У 

Шосткинській ТГ Сумської області всім, хто приїде, обіцяють 

безкоштовно надати хату, два гектари землі та певну суму грошей як 

стартовий капітал для новоселів. Голова громади заявляє, що у них 

достатньо землі для ведення органічного сільського господарства, а 

два гектари землі на початок вистачить для обробітку чи створення 

ферми130. Однак для повноцінного становлення фермерського 

господарства цього замало, та й не кожна громада має можливість 

запропонувати подібні стартові умови.  

Щоб ініціативи громад щодо розміщення сімейних фермерських 

господарств у малолюдних селах, які є найприйнятнішою 

просторовою базою їх розвитку, могли реалізуватися, вони повинні 

мати потужну державну підтримку, в тому числі (і насамперед) у 

частині доступу малих виробників сільськогосподарської продукції 

до земельних ресурсів. Це безпосередньо пов’язано з 

імплементацією в політику та практику регулювання земельних 

 
128 Закон України «Про фермерське господарство» №973-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text 
129 Вмираючі села хочуть знову заселити. URL: https://www.pravda.com.ua/ 

news/2008/08/5/3507854; Кучма В.В. Кіптівська громада запрошує молодь. 

URL: http://zemlyaivolya.net/news/kiptivska_gromada_ zaproshue_molod.html 
130 Приїжджайте до нас жити. Рідне село. 24.02.2021. №4 (221).  
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відносин в Україні підходів, схвалених і рекомендованих усім 

країнам світу Організацією Об’єднаних Націй, зокрема Добро-

вільних керівних принципів відповідального регулювання питань 

володіння і користування земельними, лісовими та рибними 

ресурсами в контексті національної продовольчої безпеки131. У 

зв`язку із запровадженням ринкового обігу сільськогосподарських 

земель в Україні особливої уваги заслуговують такі їх положення: 

– необхідно забезпечувати всім учасникам ринку землі рівні 

умови та рівні спроможності брати участь у взаємовигідній передачі 

прав володіння і користування земельними ділянками, сприяти 

підвищенню економічних можливостей незаможних верств 

населення, запобігати небажаним для місцевих громад і вразливих 

груп людей наслідкам, до яких можуть призвести земельні 

спекуляції та концентрація земель;  

– з урахуванням важливої ролі дрібних виробників у забезпеченні 

продовольчої безпеки та соціальної стабільності на національному 

рівні слід особливо дбати про те, щоб права і можливості цих 

виробників на ринку землі були всебічно захищені;  

– з метою забезпечення широкого і справедливого доступу до 

земельних ресурсів і всебічного розвитку сільських територій 

доцільно вдаватися до перерозподільчих заходів, використовуючи 

для цього виділення державних (комунальних) земель, ринкові 

механізми, а також експропріацію земельних ділянок для суспільних 

потреб.  

Одним із аспектів сталого розвитку сільських територій у 

контексті просторової справедливості є їх часткове заселення 

міськими жителями. Можна виділити три форми такого заселення: 

поширення у сільській місцевості садівничих та дачних поселень і 

районів; придбання і будівництво міськими жителями в селах 

житлових будинків як «другого житла»; будівництво котеджних 

містечок (селищ) і трансформація в них садівничих та дачних 

поселень і районів. Усі ці форми є реальним проявом використанням 

 
131 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of National Food Security / Food and agriculture 

organization of the United Nations. Rome, 2012. 40 р. URL: http://www.fao.org/3/ 

a-i2801e.pdf 
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права міських жителів на землю з метою реалізації своїх прав на 

продовольче самозабезпечення, рекреацію тощо, а також (і 

особливо) на вибір місця проживання і житло. Останнє ак-

туалізувалось у зв’язку з поширенням пандемії СOVID-19. 

Садівничі та дачні поселення – це території садівничих і дачних 

товариств та об’єднань, розташованих поза межами населених 

пунктів, а садівничі та дачні райони – відповідні території, 

розташовані в межах існуючих населених пунктів або безпосередньо 

прилягають і можуть бути приєднані до них. Дачні й садівничі 

поселення та райони – відносно давні поселенські утворення, 

сформовані міськими жителями для тимчасового проживання у 

сільській місцевості з метою відпочинку, оздоровлення, 

аматорського заняття садівництвом та городництвом тощо на 

індивідуальних і кооперативних засадах. Умови їх створення і 

функціонування врегульовані в основному ще в радянські часи. 

Вважалося, що дачні ділянки надаються громадянам на землях 

рекреаційного, а садові – на землях сільськогосподарського 

призначення, але насправді цього правила жорстко не 

дотримувалися.  

У 2014 р. була узаконена можливість переведення садівничих і 

дачних будинків, які відповідають державним будівельним нормам, 

у житлові будинки і реєстрації в них місця проживання громадян132. 

Відповідно міські жителі, які реєструються за місцем проживання у 

житлових будинках, розташованих у садівничих і дачних поселеннях 

та районах, за фактичним місцем проживання можуть оформити 

дитину у дитячий дошкільний заклад чи школу, отримати медичну 

допомогу, пенсію, кредит, матеріальну допомогу на поховання тощо 

і навіть проголосувати на виборах, зокрема голови і депутатів 

територіальної громади. Зазначене відкрило власникам садових і 

дачних ділянок можливість добудовувати і перебудовувати свої 

будинки, поліпшувати їх інженерне обладнання тощо, пере-

творюючи їх на повноцінне житло, та відповідно облаштовувати 

 
132 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в 

них місця проживання» № 1673-VII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1673-18#Text 
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вулиці й прилеглі території. Завдяки цьому деякі садівничі та дачні 

поселення трансформуються у котеджні селища (містечка). 

Упродовж тривалого функціонування садівничих і дачних 

поселень та районів їх мешканці більшою чи меншою мірою 

налагодили зв’язки з місцевими сільськими жителями і частково 

інтегрувалися у місцевий соціум; досвід показує, що наявність таких 

поселень поблизу чи у складі сіл виявилася позитивним чинником 

сільського розвитку. Активізувались місцеві продовольчі ринки; 

частина селян пристосувала виробництво сільськогосподарської 

продукції у своїх домогосподарствах до попиту на неї мешканців 

цих поселень, інші отримали нагоду надавати «дачникам» виробничі 

сільськогосподарські, будівельні, побутові послуги тощо. Взаємне 

спілкування збагачує знання одних про традиційні, а інших – про 

нові види і сорти сільськогосподарських культур та способи їх 

вирощування, ведення домашнього господарства, вирішення 

побутових і громадських проблем і т. ін. Надання власникам 

садівничих і дачних ділянок можливості реєструватися за фактичним 

місцем проживання (за умови реєстрації їхніх будинків як 

повноцінного житла сприятиме їхній тіснішій інтеграції у місцеві 

сільські спільноти.  

Поряд із формуванням та вдосконаленням садівничих, дачних 

поселень та районів практикується придбання міськими жителями 

садиб (земельних ділянок із розташованими на них житловими й 

іншими будівлями) у приміських селах. Особливо це поширилось із 

збільшенням кількості осіб (сімей) із високим рівнем доходів, які 

мають змогу перебудовувати чи заново забудовувати придбані 

садиби, перетворюючи їх на маєтки (друге житло) з високим рівнем 

інженерного облаштування та благоустрою. Інколи на території 

таких садиб виокремлюється своєрідна «виробнича» зона, де 

вирощуються фруктові дерева, ягідні й городні культури тощо. Такі 

маєтки нерідко сусідять зі звичайними селянськими садибами, а їх 

мешканці взаємодіють між собою у той чи інший спосіб.  

Вагома частка «другого житла» міських жителів у приміських селах 

чинить позитивний вплив на їх стан і розвиток. За сприяння, а також 

особистої фінансової, матеріально-технічної, організаційної участі їх 

власників тут будуються сучасні дороги, влаштовуються локальні 

системи водопостачання і водовідведення, оновлюються мережі 
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електропостачання тощо. Зазвичай активізується розвиток сфери 

соціально-культурного і комунально-побутового обслуговування, 

починає зростати чисельність мешканців села (включаючи його нових 

«міських» членів), поліпшується їх демографічна і соціально-

професіональна структура.  

Котеджне містечко з поселенських позицій характеризується як 

елемент приміського розселення: таким вважається приміський або 

заміський сільський житловий комплекс, створений відповідно до 

Генерального плану забудови, що складається з домоволодінь, тобто 

земельних ділянок та розташованих на них будинків, придатних для 

проживання. Статус котеджних містечок в Україні законодавчо не 

визначений: вони не є самостійними населеними пунктами і або 

прив’язані до існуючих поселень, або не мають поштового коду. 

Котеджні містечка будуються з урахуванням вимог функціонального 

зонування території, зокрема передбачають наявність житлової, 

громадської, рекреаційної та інших зон. Вони мають загальну 

адміністрацію (управлінську компанію, що вирішує організаційні 

питання), спільну транспортну, інженерну, соціально-побутову 

інфраструктуру та комунально-експлуатаційну службу, централі-

зовану охорону, контрольно-пропускний пункт. Серед їх ключових 

недоліків називають ізольованість від навколишнього світу та 

відсутність умов для соціалізації та спілкування молоді133.  

Дослідники виокремлюють декілька типів котеджних містечок. 

Серед них: столичний (у приміській зоні м. Київ); приморський 

(переважно приморське розміщення, рекреаційна спрямованість, 

орієнтація на людей з вищим соціальним статусом і доходами); у 

приміській зоні індустріальних центрів (орієнтовані на населення з 

високим рівнем доходів, віддалені від промислових зон, мають високу 

транспортну доступність); змішаний (орієнтований на різні соціальні 

групи населення, зі значною часткою містечок економ-класу, що мають 

мінімальну соціально-побутову інфраструктуру)134. Сайт Vsekottedzhi 

повідомляє про наявність в Україні майже 1 тис. котеджних містечок. 

 
133 Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія / за 

ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ: Видавництво 

«Фенікс», 2017. С. 274. URL: www.Geokyiv.org/pdf/Urban_Ukraine.pdf 
134 Там само. С. 275–278.  
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Понад половину з них (565) розташовано в Київській області, 118 – у 

Львівській, 49 – в Одеській, 36 – у Рівненській, 29 – у Харківській, 

по 28 – у Вінницькій та Дніпропетровській областях. Ще у семи 

областях кількість котеджних містечок коливається в межах 11–19, а 

в решті інших не досягає й 10 одиниць135. 

Щодо зв’язку котеджних містечок зі сталим розвитком сільських 

територій дослідники насамперед звертають увагу на те, що їх 

жителі формують окремий територіальний соціум, який 

об’єднується спільністю інтересів, приналежністю до одного 

соціального класу, бажанням відокремитися від різнорідного 

соціуму великого міста136. Водночас вони не надто взаємодіють із 

жителями сіл, на території яких (або поблизу яких) розташовані 

котеджні містечка. Правда, будівництво цих містечок, як і інші 

форми освоєння заможними міськими жителями сільських 

територій, сприяє поліпшенню інженерної інфраструктури цих 

територій, збереженню приміських сіл, збільшенню місць 

прикладання праці тощо. Разом із цим наявність котеджних містечок 

створює низку проблем для сільських територій та сільського 

населення. Серед них – перекривання доступу до річок, озер, лісів, 

інших природних ресурсів, коли між останніми та існуючими 

поселеннями розташовують огороджені високими парканами 

котеджні містечка; намивання піску на берегах річок для 

будівництва котеджів, що змінює гідрологічний режим прибережних 

територій, призводить до знищення нерестилищ риб, підмивання 

протилежних берегів, зникнення рідкісних рослин тощо; збільшення 

антропогенного навантаження на довкілля та його забруднення. 

Таким чином, у підсумку слід наголосити, що просторова 

справедливість у землекористуванні передбачає дотримання права 

на землю громадян, які виробляють чи бажають виробляти 

сільськогосподарську продукцію та обирають сільську місцевість як 

місце проживання, використовуючи своє право на житло. Реалізація 

цих прав для селян пов’язана зі збереженням сільських населених 

 
135 Котеджні містечка України. URL: https://vsekottedzhi.com.ua/ua 
136 Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія / за 

ред. К.Мезенцева, Я.Олійника, Н.Мезенцевої. Київ: Видавництво «Фенікс», 

2017. С. 275. URL: www.Geokyiv.org/pdf/Urban_Ukraine.pdf  
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пунктів, де вони можуть займатися сільськогосподарською 

діяльністю за місцем проживання (сімейне селянсько-фермерське 

господарювання), для міських жителів – з можливістю придбання 

земельної ділянки із житловим будинком чи для зведення житла у 

сільській місцевості. 

У процесі ринкових трансформацій в аграрному секторі України 

перевагу в землекористуванні отримали не сімейні селянські та 

фермерські господарства, а корпоративні сільськогосподарські 

підприємства, які не відіграють визначальної ролі у формуванні та 

забезпеченні функціонування низових ланок системи сільського 

розселення, яку свого часу виконували колективні сільсько-

господарські підприємства. З реформуванням місцевого самовря-

дування та адміністративно-територіального устрою держави 

організаційною основою виконання зазначеної ролі мали би стати 

об’єднані територіальні громади. Проте є підстави вважати, що під 

час затвердження нинішнього (станом на початок 2021 р.) складу 

територіальних громад особливості сільського розселення в 

контексті просторової справедливості в землекористуванні не були 

враховані належним чином. 

У нинішній мережі адміністративно-територіальних утворень 

базового рівня майже 69% сільських населених пунктів, де проживає 

понад 61% сільського населення, входять до територіальних громад 

із центрами в міських поселеннях – містах та селищах міського типу 

(СМТ). При цьому майже 36% міських і понад 34% селищних 

громад налічують у своєму складі понад 25 і навіть понад 50 сіл, тоді 

як у сільських громадах частка таких територіальних утворень не 

досягає 8%. Загалом же до надмірно великих територіальних громад 

входить понад 51% сільських населених пунктів, серед яких багато 

малолюдних. 

Значна розповсюдженість територіальних громад із великою (25–

50) і надвеликою (понад 50) кількістю сіл у регіонах корелює із 

переважанням у них корпоративних форм організації сільсько-

господарського виробництва. Це, а також сумнівність інституційної 

спроможності таких громад забезпечувати поступальний розвиток 

усіх сільських поселень, зокрема створювати умови для ефективного 

господарювання їх жителів у аграрній сфері, свідчить, що в них 

існують підвищені ризики реалізації прав селян на землю.  
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Науковими дослідженнями, світовою та вітчизняною господарською 

практикою доведено, що характер подальших трансформацій у 

сільському розселенні визначальним чином залежить від 

співвідношення між індустріалізованим типом сільського господарства, 

який ґрунтується переважно на корпоративному господарюванні, та 

зрівноваженим (екологічним, сталим) типом, основу якого становить 

сімейне господарювання. Перший веде до руйнації сіл, другий сприяє їх 

збереженню. В інтересах українського суспільства – забезпечувати 

пріоритетний розвиток зрівноваженого і водночас сімейного 

селянського та фермерського господарювання, що позитивно вплине на 

заселеність сільських територій. 

Одним із позитивних чинників розвитку поселенських процесів є 

використання просторового ресурсу сільських територій міськими 

жителями для реалізації свого права на житло у формі тимчасового 

чи постійного проживання в садівничих та дачних поселеннях і 

районах, придбаних чи збудованих у селах житлових будинках, 

котеджних містечках. Поселення міських жителів у селах чи поблизу 

них сприяє збереженню сільських населених пунктів, поліпшенню 

демографічної ситуації в них, розвитку людського капіталу, 

виробничої та соціальної сфер, інфраструктури. Щоправда, це 

супроводжується й деякими негативними явищами, в основному 

підвищенням антропогенного навантаження на довкілля і 

погіршенням традиційного доступу корінних сільських жителів до 

природних ресурсів, а запобігання та усунення таких явищ можливе 

передусім на рівні територіальних громад. 

2.2. Реалізація прав селян на землю при використанні 

сільськогосподарських земель приватної власності 

2.2.1. Просторові нерівності у розподілі земель 

сільськогосподарського призначення  

30 січня 1992 р. із ухваленням Закону України «Про форми 

власності на землю»137, яким запроваджувалися колективна та 

приватна форми власності на землю, що поряд із державною 

визнавалися рівноправними, було змінено монопольне право 

 
137 Закон України «Про форми власності на землю» від  30.01.1992. № 2073-XII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2073-12 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2073-12
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держави на землю. Ще до цього на виконання Постанови «Про 

земельну реформу»138 від 18.12.1990 р. державні та місцеві органи 

влади мали забезпечити низку заходів для підготовки запуску 

земельної реформи в Україні, ключовими з яких були: 

інвентаризація земель усіх категорій; реєстрація громадян, які 

виявили бажання організувати фермерське господарство, розширити 

особисте підсобне господарство, отримати в користування ділянки 

для городництва, сінокосіння тощо; визначення потреби у земельних 

ділянках сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, 

які мали такі землі станом на 1.11.1990 р. Були визначені граничні 

розміри ділянок, що надавалися громадянам для: ведення 

фермерського господарства – до 50 га с.г. угідь і 100 га усіх земель; 

особистого підсобного господарства – до 2 га; сінокосіння та випасу 

худоби – до 1 га і т. ін. 

Упродовж 1991–1992 рр. було створено земельний запас площею 

у 4 млн га, включаючи 2,2 млн га, передбачених для цілей розвитку 

фермерських господарств в Україні на виконання Постанови ВРУ 

«Про порядок введення в дію Закону України «Про селянське 

(фермерське) господарство»»139. 

Таким чином, були сформовані дві базові моделі відчуження 

земель державної власності, в результаті реалізації яких реальними 

власниками землі мали стати селяни: 1) передача сільсько-

господарських угідь із земель запасу та земель резервного фонду 

громадянам у приватну власність для ведення селянського 

(фермерського) господарства; 2) здійснення комплексу заходів для 

надання членам сільськогосподарських підприємств статусу 

власників земель, що перебували у користуванні цих підприємств140. 

 
138 Постанова ВР УРСР «Про земельну реформу» від 18.12.1990 № 563-ХІІ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/563-12 
139 Постанова ВРУ «Про порядок введення в дію Закону України «Про 

селянське (фермерське) господарство»» від 20.12.1991 № 2010-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2010-12#Text 
140 Національна доповідь щодо завершення земельної реформи / за наук. ред. 

Л.Я. Новаковського. Київ: Аграр. наука, 2015. 48 с. С. 19. URL: 

http://naas.gov.ua/upload/iblock/4be/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0

%B2%D1%96%D0%B4% 

https://zakon.rada.gov.ua/go/563-12


Розділ 2. Справедливість землекористування і просторового… 

115 

Надання членам сільськогосподарських підприємств права 

власності на земельні та майнові ресурси здійснювалося шляхом 

паювання земель та майна. Указом Президента України від 

10.11.1994 р. «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної 

реформи у сфері сільськогосподарського виробництва»141 було 

запущено процес паювання сільськогосподарських угідь, переданих 

у колективну власність. Землі, що використовувалися 

сільськогосподарськими підприємствами, активно передавались у 

колективну власність: станом на 1.01.1996 р. 96% (9,3 тис.) 

господарств оформили таке право.  

У підсумку 6,7 млн громадян України отримали сертифікати на 

земельну частку (паї). Пізніше Указом Президента України від 

03.12.1999 р. «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектора економіки»142 було запущено 

реорганізацію колективних агропідприємств у господарства 

ринкового типу та прискорено процес отримання їхніми власниками 

державних актів на право приватної власності на земельні ділянки. У 

результаті було розпайовано 27,5 млн га сільськогосподарських 

земель, а приватна власність на землю в Україні стала домінуючою 

формою: якщо у 1990 р. уся сільськогосподарська земля перебувала 

у державній власності, то з початком ринкових реформ частка 

приватної власності на землю поступово зростала й у 2000 р. 

становила вже близько 50%, а у 2015 р. ⅔ сільськогосподарських 

угідь (31,09 млн га, 2015 р.) перебували у приватній власності. 

Близько 90% сільськогосподарських угідь, що перебувають у 

приватній власності, становлять земельні частки (паї). Вперше 

поняття «земельна частка (пай)» в земельному законодавстві 

України було зафіксовано Указом Президента України «Про 

 
D1%8C_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D

1%84%D0%B8%D1%8F.pdf 
141 Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 

10.11.1994  № 666/94. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666/94#Text 
142 Указ Президента Україна «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектора економіки» від 03.12.1999 № 1529/99. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1529/99#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666/94#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1529/99#Text
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невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 

сільськогосподарського виробництва». Зокрема в п. 2 зазначеного 

вище нормативно-правового акта зауважується про те, що 

організаціям землеустрою необхідно здійснити поділ земель, які 

передано у колективну власність, на земельні частки (паї) без 

виділення їх у натурі (на місцевості), а в п. 3 закріплюється норма 

про те, що право на земельну частку (пай) може бути об’єктом 

купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави. Указом 

Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у 

колективну власність сільськогосподарським підприємствам і 

організаціям»143 при паюванні земель було передбачено визначення 

розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю 

кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства 

(КСП), сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського 

акціонерного товариства без виділення земельних ділянок у натурі 

(на місцевості). 

Розмір земельної частки (паю) залежить від загальної площі 

сільськогосподарських угідь  та кількості членів КСП, що мали 

право на таку частку. Враховуючи регіональні особливості розмі-

щення сільськогосподарських земель, а також демографічну специ-

фіку різних регіонів, що впливало на кількість членів КСП, розмір 

земельних часток (паїв) сильно варіює у регіональному вимірі: 

зменшення розміру земельної частки прослідковується зі сходу та 

південного сходу країни на захід. Від розміру земельної частки (паю) 

залежить потенційний дохід від його використання. Іншим 

важливим чинником, від якого залежить дохід від використання 

землі, є якісні характеристики ґрунту, що виражено нормативно-

грошовою оцінкою (НГО). Це ті чинники, які обумовлюють «розпо-

дільчу або інституційну несправедливість» приватної власності на 

сільськогосподарські землі, що не залежить від власника земельної 

частки та способу її використання (рис. 2.2.1.1). 

 
143 Указ Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у 

колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 

8.08.1995 № 720/95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/720/95 
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Рис. 2.2.1.1. Розподільча несправедливість у вартості земельних 

ділянок (паїв) у регіональному вимірі 
Джерело: розраховано за даними: Земельний довідник України. 2020.  

URL: https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy-dovidnyk-ukrainy-2020 

З рис. 2.2.1.1 видно, що в Україні спостерігається певна 

розподільча несправедливість у грошовій вартості отриманих в 

результаті паювання земель КСП (НГО паю на рис. 2.2.1.1): 

відхилення значень від нуля показує різницю із середніми значеннями 

по країні, розділяючи всі регіони на дві групи – регіони-аутсайдери та 

регіони-лідери. Зокрема, в Івано-Франківській області – як регіоні-

аутсайдері – має місце найнижчий рівень НГО паю й при цьому це 

обумовлено, головним чином, суттєвими відмінностями у розмірі паю 

(його малим розміром). Більшість регіонів-аутсайдерів (із значеннями 

НГО паю, нижчими за середнє по країні як, зокрема, Волинська, 

Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська області) мають 

такі ж особливості, як Івано-Франківська область. На відміну від цієї 

групи регіонів-аутсайдерів в Житомирській області низьке значення 

НГО паю обумовлено головним чином відставанням НГО від 

середньої по країні та меншою мірою площею самого паю. З-поміж 

групи регіонів-аутсайдерів виділено підгрупу регіонів (Вінницька, 

Київська, Хмельницька, Черкаська і Чернівецька області) з 

різновекторним впливом аналізованих чинників (НГО землі та 

розміру паю) на загальну НГО паю: розмір паю має негативний вплив, 

натомість НГО-землі – позитивний. 
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Серед регіонів – лідерів за НГО паю (Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська й 

Херсонська області) відслідковується залежність від чинника 

«розмір паю» як основного (за винятком АР Крим, де вплив обох 

чинників зрівноважений). 

Загалом просторові нерівності у розмірі отриманого паю 

виступали обмежуючим чинником розвитку аграрного 

підприємництва та фермерства. Середній розмір паю у східних та 

південних регіонах надає більше можливостей для ведення 

сільськогосподарської діяльності, ніж у західних (рис. 2.2.1.2). Із 

цього можна зробити висновок про більш сприятливі стартові 

передумови в процесі розпаювання державних земель для 

використання отриманих земельних ділянок селянами шляхом 

аграрної самозайнятості та розвитку фермерства. 

 
Рис. 2.2.1.2. Просторові нерівності у розмірі земельної ділянки 

(паю) 
Джерело: розраховано за даними: Земельний довідник України. 2020.  

URL: https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy-dovidnyk-ukrainy-2020 

Справедливий розподіл земельних ресурсів серед селян не був ціллю 

земельної реформи, оскільки забезпечити його неможливо з об’єктивних 

причин, таких як: природно-географічні обмеження придатності земель 

для сільськогосподарського використання, демографічна ситуація в 

регіонах та розселення населення тощо. Натомість реформа мала сприяти 
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формуванню ефективного землекористувача – власника землі. Проте 

лише наприкінці 1994 р. Указом Президента «Про невідкладні заходи 

щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського 

виробництва» було передбачено можливість виділення земельної ділянки 

(паю) в натурі (на місцевості). Власники земельних ділянок могли 

створювати будь-які сільськогосподарські підприємства, включаючи ФГ, 

на основі належних їм земельних ресурсів. Проте на практиці процес 

виділення земельної ділянки в натурі був ускладнений різними 

бюрократичними процедурами, організаційною непідготовленістю 

(зокрема, відсутністю планів розмежування земельних масивів, 

організації під’їздів тощо), обмеженістю стимулювання підприємницької 

активності та певним тиском з боку землекористувачів – 

правонаступників колективних підприємств. Тож у підсумку для 

більшості регіонів характерним є використання земельних ділянок (паїв) 

на умовах оренди сільськогосподарськими підприємствами. Лише в 

західних регіонах, яким притаманні невеликі розміри земельних масивів 

(полів) та земельних паїв, частка орендованих паїв суттєво нижча, ніж у 

середньому по країні. Зокрема, найнижча частка паїв, переданих в 

оренду, в Закарпатській області (12,5%), Волинській, Івано-Франківській 

та Чернівецькій областях (38–42%) та Рівненській (53,2%). Натомість у 

більшості регіонів ця частка становить 60–80% (рис. 2.2.1.3). 

 
Рис. 2.2.1.3. Оренда земельних ділянок (паїв), 2019 р. 

Джерело: розраховано за даними: Земельний довідник України. 2020. URL: 

https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy-dovidnyk-ukrainy-2020 
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Дещо активніше розвивався процес формування ефективного 

землекористувача-землевласника шляхом передачі сільськогоспо-

дарських угідь із земель запасу та земель резервного фонду громадянам у 

приватну власність для ведення селянського (фермерського) 

господарства. 

Сегмент фермерських господарств в Україні представлений 

виробниками, різними за способом утворення, площею землі в 

обробітку, використанням праці членів господарства, найманих 

працівників. В.Ф. Заяць виділяє три типи ФГ за способом їх 

утворення: 1) господарства, утворені активними фахівцями 

колективних підприємств за рахунок земель запасу, у користуванні 

яких, як правило, перебуває від 10 до 100 га; 2) господарства, 

утворені працівниками колективних підприємств та членів їхніх 

родин у порядку виходу з них, які представляють, як правило, 

найбільш чисельну групу ФГ із середнім розміром землі до 20 га;  

3) ФГ – правонаступники колишніх колективних підприємств, які у 

більшості випадків представлені середніми та великими господ-

дарствами (понад 500 га)144. На нашу думку, саме перші два типи ФГ 

найбільше відповідають цілям земельної реформи щодо утворення 

ефективного приватного власника-землекористувача, а також цілям 

сталого сільського розвитку щодо розвитку самозайнятості 

сільського населення із використанням земельних ресурсів. 

Відповідно до Закону України «Про селянське (фермерське) 

господарство» від 20.12.1991 р. № 2009-ХІІ для ФГ, утворених з земель 

запасу, було передбачено норму про перехід до 100 га 

сільськогосподарських угідь у власність із правом відчуження після 

шести років їх незмінного використання. З 1990 р. ФГ активно 

збільшували загальну площу використовуваних сільськогосподарських 

земель (рис. 2.2.1.4). 

Проте новоутворені ФГ зазнавали тиску щодо справедливого 

доступу до земельних ресурсів – з боку, як правило, підприємств – 

правонаступників КСП. Керівники таких підприємств, підтримувані 

державними органами на місцях, створювали різного роду бар’єри 

на шляху отримання якісних земельних ресурсів для ведення ФГ: 

 
144 Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: монографія. 

Київ: ННЦ «ІАЕ», 2012. 390 с. 
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наприклад, до земель запасу відводили (у тому числі з «подання» 

керівників КСП), як правило, малопродуктивні землі, які потім 

ставали основним джерелом земельного фонду для ФГ. 
 

 
Рис. 2.2.1.4. Динаміка землекористування та кількості ФГ 

Джерело: побудовано автором за даними: Сільське господарство України за 

відповідні роки / Державна служба статистики України.  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm 

Таким чином, упродовж першого десятиліття від проголошення 

незалежності України поставлені цілі щодо формування сегмента ФГ, 

для яких на початку 1990-х років було виділено 2,2 млн га земель 

держаного запасу, формально були досягнуті, незважаючи на існуючі 

бар’єри. 

Упродовж другого десятиліття з початком 2000-х років згідно з 

Указом Президента України від 03.12.99 р. № 1529/99 «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 

сектора економіки» відбулася масова реорганізація колективних 

сільськогосподарських підприємств у приватні формування 

ринкового типу, що супроводжувалось активізацією обміну 

сертифікатів на право приватної власності на землю на акти 

приватної власності та виділення паїв у натурі як окремих земельних 

ділянок приватної власності. Проте аграрна політика в державі не 

сприяла розвитку дрібнотоварного сімейного господарювання в 

сільському господарстві. Хоча формально селяни та малі 

підприємницькі структури, зокрема, ФГ, отримали доступ до 

земельних ресурсів (рис. 2.2.1.5), проте обмеження їх доступу до 

засобів виробництва, технологій, нових знань та ринків збуту 
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продукції не давало шансів успішно розвивати власне господарство, 

що обмежувало формування сегмента ринково сильних дрібних ФГ 

сімейного типу. 
 

 
Рис. 2.2.1.5. Розподіл земельних ресурсів між основними 

землекористувачами 
Джерело: розраховано на основі даних: Сільське господарство України за 

відповідні роки / Державна служба статистики України.  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm 

Натомість дедалі більшої економічної та фінансової сили 

набирали крупні землекористувачі, діяльність яких посилювала 

негативні наслідки недосконалої системи державної підтримки. Такі 

тенденції відзначаються і зараз. Вони свідчать про загрозу 

поступового витіснення дрібнотоварного сільськогосподарського 

виробництва з ринку, зокрема, внаслідок концентрації ресурсів під 

тиском дії економічних законів. Наприклад, ефект масштабу 

виробництва стимулює до концентрації земельних ресурсів та 

витіснення дрібних виробників. Так, упродовж 2005–2019 рр. 

кількість найменших ФГ зменшилася на понад 8 тис. одиниць, а ФГ 

із земельним банком 20–50 га – на майже 5 тис. одиниць. Натомість 

збільшилася кількість середніх (100–500 га) та великих (понад 500 

га) ФГ, які розширили свій сукупний земельний фонд на понад 1,3 

млн га (2.2.1.6). 
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Рис. 2.2.1.6. Зміна кількості ФГ та земельного банку  

за період 2005–2019 рр. 
Джерело: розраховано на основі даних: Сільське господарство України за 

відповідні роки / Державна служба статистики України.  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm 

Укрупнення господарств та концентрація активів, зокрема земельних, 

в Україні загалом узгоджується з глобальними та європейськими 

трендами. А в умовах запровадження вільного ринку землі може суттєво 

посилитися. Це веде до поглиблення соціальної та просторової 

несправедливості, що загрожує втратою продовольчої й національної 

незалежності, соціальними негараздами у сільському соціумі. 

2.2.2. Фінансово-економічні аспекти реалізації  

прав селян на землю 

Реалізація прав землевласників на отримання доходу від землі 

Як уже зазначалося вище, у процесі розпаювання сільсько-

господарських земель колективних підприємств земельні частки (паї) 

отримали майже 7 млн українців. Хоча розпаювання землі 

здійснювалося з метою встановлення ефективного власника-

землекористувача, проте для більшості українців використання 

отриманих сільськогосподарських земель зводилося до отримання 

пасивного доходу – тобто здачі їх в оренду. Стратегія отримання 

пасивного доходу для певної незначної частини власників земельних 

часток в багатьох випадках була виправданою та прийнятною, зокрема: 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

124 

для пенсіонерів, зацікавлених в отриманні додаткового доходу до 

мізерної пенсії; найманих працівників, які мали стабільне джерело 

доходів; спадкоємців, які проживають не за місцем розміщення 

земельної ділянки та ін. Крім того, у свідомості новоутворених 

землевласників та колективній свідомості ще панувала ідея спільного 

землекористування, хоч і на засадах приватної власності. Таким чином, 

хоча на законодавчому рівні в сільському господарстві приймались 

рішення про стимулювання ринкової економіки, формально тривалий 

час зберігалися монопольні розподільчі відносини, за яких 

новоутворені сільськогосподарські підприємства отримували «у 

спадок» земельні активи колишніх КСП. Із середини 2000-х років ця 

тенденція почала змінюватись і наразі понад половину договорів 

оренди укладаються з іншими суб’єктами господарювання, а не 

правонаступниками колишніх КСП. Надмірна пропозиція земельних 

ресурсів та монопольне становище на локальних рівнях 

сільськогосподарських виробників обмежували можливості отримання 

справедливого доходу для власників земельних часток (паїв). 

На законодавчому рівні ухвалювалися нормативно-правові акти 

для захисту прав землевласників. Зокрема, Указом Президента 

України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування 

аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 р. було передбачено 

запровадження обов’язкового укладання договорів оренди земельної 

частки (паю) з виплатою орендної плати у натуральній або грошовій 

формах на рівні не менше 1% визначеної відповідно до законодавства 

вартості земельної частки (паю). Згодом Указом «Про додаткові 

заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок 

та земельних часток (паїв)» від 2 лютого 2002 р. граничний розмір 

орендної плати було встановлено на рівні не менше 1,5% вартості 

земельної частки (паю), а Указом «Про невідкладні заходи щодо 

захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 

19 серпня 2008 р. – у розмірі не менше 3%. Проте законодавчі норми 

щодо мінімального розміру орендної плати грубо порушувалися на всіх 

етапах нововведень. Зокрема, станом на 2015 р. лише в семи областях 

України розмір орендної плати перевищував встановлені норми, а 

саме: Полтавській (3,9%), Житомирській (3,6%), Черкаській (3,5%), 

Харківській (3,2%), Рівненській (3,1%), Хмельницькій та Вінницькій 

(3,0%). Аутсайдерами за рівнем орендної плати були Закарпатська 
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(1,4%), Донецька (1,7%), Запорізька і Херсонська (1,8%) та 

Тернопільська (1,9%) області145. 

Орендарі також досить часто використовували своє монопольне 

становище на локальному ринку, використовуючи натуральну форму 

оплати за договорами оренди земельних часток (паїв). Так, зокрема, 

на початку 2000-х років частка договорів із натуральною формою 

оплати (продукцією, – як правило, зерновими, цукром тощо) 

перевищувала ¾. При цьому, вартість продукції, виданої як оплата за 

договорами оренди, завищувалася, тим самим збільшуючи частку 

орендної плати у структурі собівартості виробленої продукції 

сільськогосподарськими підприємствами та знижуючи реальний 

дохід власників земельних часток. Поступово використання 

натуральної форми оплати знижувалося, хоча частка таких договорів 

іще залишалася досить високою (56%, 2015 р.). Деякою мірою це 

було пов’язано зі зростанням рівня життя українців, у тому числі 

сільського населення, та зі зміною власників земельних часток, для 

яких натуральна форма оплати стала неприйнятною (наприклад, 

міських жителів, які отримали земельні ділянки у спадок; тих, хто не 

веде аграрну діяльність та не потребує сільськогосподарської 

продукції у господарській діяльності домогосподарства тощо). 

Станом на 2014 р. 1,26 млн земельних паїв змінили власників 

унаслідок успадкування. З іншого боку, натуральна форма оплати за 

договорами оренди для власників домогосподарств, що ведуть 

сільськогосподарську діяльність, в багатьох випадках є більш 

прийнятною за умов адекватного цінового вираження продукції, 

переданої в рахунок сплати за оренду. Це пов’язано з можливістю 

для власників земельних ділянок отримати необхідну їм продукцію, 

що використовується переважно для годівлі худоби та птиці, без 

додаткових витрат на транспортування при її купівлі на ринку. 

Також права власників земельних ділянок на отримання достойної 

оплати при здаванні землі в оренду можуть порушуватися внаслідок 

 
145 Національна доповідь щодо завершення земельної реформи / за наук. ред. 

Л.Я. Новаковського. Київ: Аграр. наука, 2015. 48 с. С. 24.  

URL: http://naas.gov.ua/upload/iblock/4be/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE

%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8 

C_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84

%D0%B8%D1%8F.pdf 
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недосконалості механізму нормативної грошової оцінки (НГО) землі. 

Вперше НГО земель сільськогосподарського призначення було 

проведено станом на 01.07.1995. В основу розрахунку покладено 

рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і 

визначається за даними економічної оцінки земель. Нормативна 

грошова оцінка сільськогосподарських угідь (ріллі та перелогів, 

багаторічних насаджень, природних сіножатей та пасовищ) 

здійснювалася в цілому по Україні, АР Крим та областях, 

сільгосппідприємствах. У 2016 р. Кабінет Міністрів України (КМУ) 

прийняв нову методику НГО сільськогосподарських земель146. У  

2018 р. із прийняттям Постанови КМУ «Про проведення 

загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення» від 7 лютого 2018 р.  

№ 105 було проведено природно-сільськогосподарське районування 

земель України і створено карту природно-сільськогосподарського 

районування земель та сформовано відповідний електронний портал. У 

результаті проведення всеукраїнської оцінки землі у 2018 р. були 

усунені певні проблеми, пов’язані з недосконалістю та інколи 

свідомими діями чиновників, щодо заниження нормативної оцінки 

земельних ділянок, відсутності оцінки близько 2 млн га земель та інші. 

Це посприяло отриманню більш справедливого доходу від 

використання землі. На початку 2021 р. Кабінет Міністрів України вніс 

зміни до Порядку від 2018 року, дозволивши власникам і 

землекористувачам земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення замовляти проведення оцінки конкретної ділянки147. Така 

послуга платна і стартує від 700 грн за ділянку площею до 1 га. Але 

наявність ринкової оцінки земельної ділянки дозволяє відстоювати 

права землевласників (приватних і комунальних земель) на 

справедливий дохід. Адже в Україні найнижча в Європі вартість оренди 

сільськогосподарських земель. Дохід від здавання земельних ділянок в 

 
146 Постанова КМУ «Про затвердження Методики нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 16.11.2016 №831 зі 

змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text 
147 Постанова КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 

7 лютого 2018 р. № 105» від 05.01.2021 №6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/6-2021-%D0%BF#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text
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оренду залежить, з одного боку, від розміру паю та НГО, а з іншого – 

від розвиненості конкурентного середовища та ефективності 

землекористування. Наразі в Україні відслідковується виражена 

просторова нерівність у розмірі доходу від здавання в оренду 

земельного паю – фактична просторова нерівність (рис. 2.2.2.1). 

 
Рис. 2.2.2.1. Фактична просторова нерівність у доходах від 

здавання в оренду земельних ділянок (паїв), 2019 р. 
Джерело: розраховано за даними: Земельний довідник України. 2020. URL: 

https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy-dovidnyk-ukrainy-2020 

Разом із тим відзначається, що відмінність (виміряна як стандартне 

відхилення) між розподільчою (рис. 2.2.1.1) та фактичною  

(рис. 2.2.2.1) нерівністю (0,56 та 0,53 відповідно) свідчить про те, що в 

реальних ринкових умовах в Україні нерівність частково пос-

лаблюється. Це можна пояснити невідповідністю НГО земельних 

ділянок фактично отримуваним на них доходам та, відповідно, 

попитом на земельні ресурси, що особливо виражено для Харківської, 

Полтавської, Сумської, Черкаської та Житомирської областей. 

Натомість для більшості східних та південно-східних регіонів 

фактичний дохід від земельних ділянок суттєво відрізняється від 

умовного доходу. Це є наслідком зниження цінності земельних 

ресурсів у цих регіонах під дією глобальних кліматичних змін. 

В умовах ринкової економіки справедлива ціна, в тому числі 

оренди, на земельні ресурси визначається на основі попиту та 
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пропозиції. При однакових якісних характеристиках земельної 

ділянки (родючості, площі, розташуванні, доступності тощо)148 

визначальним чинником формування ціни є попит. Останній у свою 

чергу залежить від конкуренції серед землекористувачів149. Проте в 

Україні ситуація на локальних ринках землі характеризується як 

монопсонія, що успадкована від адміністративної системи та 

характеризується ускладненим доступом до засобів виробництва для 

нових носіїв підприємницької ініціативи – малих фермерських 

господарств та приватних підприємств150. Підприємства – 

правонаступники КСП, «…залишаючись домінуючою групою, яка 

представляє попит на землі,… намагаються зберегти свої позиції на 

локальних ринках…» і, відповідно, «…предметом інтересу цих 

господарств залишається низька плата за землю…»151. Розвиток 

горизонтально та вертикально інтегрованих структур у сільському 

господарстві, що активно розпочався із середини 2000-х років, 

підтримував монопсонізм на локальних ринках землі. Тож, 

незважаючи на суттєві відмінності у величині НГО паю в різних 

регіонах, загалом рівень нерівності у розподілі орендної плати, 

виражений кривою Лоренца, в Україні далекий від критичних 

значень. Проте варто відзначити, що у динаміці все ж відбувається 

поступове поглиблення нерівності (рис. 2.2.2.2).  

На нашу думку, така ситуація цілком відповідає сформованій 

ситуації на ринку оренди землі: в умовах достатньої пропозиції 

земельного ресурсу, відсутності консолідованої позиції 

землевласників та неформальної змови між орендарями 

(монопсонізму) права землевласників на отримання достойного 

доходу не дотримуються. 

 
148 Factors Determining Land Rental Rates in 2017. URL: 

https://green.extension.wisc.edu/files/2010/05/Factors-Determining-Land-Rental-

Rates-in-2017-1.pdf 
149 Забезпечення конкуренції на ринку оренди землі.  

URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_ 

group/2003/S26_ukr.pdf 
150 Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: монографія. 

Київ: ННЦ «ІАЕ», 2012. 390 с. С. 180. 
151 Там само. С. 209. 
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Рис. 2.2.2.2. Нерівність (крива Лоренца) у розподілі доходів від 

здавання в оренду сільськогосподарських земель (паїв) 
Джерело: розраховано за даними: Звіт про основні економічні показники 

роботи сільськогосподарських підприємств (50-с.г.) / Державна служба 

статистики України. 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/ 

2018/2_03_07_15_2018.htm 

Крім того, інституційне середовище й бюрократичні процедури 

довкола земельного питання, що існують тривалий час, обмежують 

права землевласників. Яскравим підтвердженням тому є той факт, 

що в Україні, за експертними оцінками, близько 120 тис. 

невитребуваних паїв, якими можуть користуватися різні 

землекористувачі без нормативно-правового оформлення і сплати 

відповідних податків152. При цьому неформальні вигоди (у вигляді 

хабарів) тривалий час розподіляються між чиновниками різного 

рангу. У процесі реалізації земельної реформи й підготовки до 

уведення ринку землі законодавець формально передбачив 

перехідний період для набуття прав власності на землю. Відповідно 

до чинного законодавства України, до 1 січня 2025 року всі власники 

нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок або їхні 

спадкоємці повинні оформити право власності на свої паї. Якщо 

 
152 «Безхазяйний» пай: оформи або віддай. Укрінформ. 2021. URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212995-bezhazajnij-paj-oformi-abo-

viddaj.html 
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вимогу не буде виконано, вважатиметься, що власники ділянок 

автоматично відмовилися від землі, тоді вона перейде у комунальну 

власність територіальної громади. Власник паю може звернутися до 

суду за визначенням додаткового строку на оформлення права 

власності. Органам місцевого самоврядування протягом семи років з 

дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну 

ділянку, що сформована з невитребуваних часток, забороняється 

передавати ці паї у приватну власність іншим особам, крім 

власників153. Проте практичних кроків для відновлення справед-

ливості та встановлення законного власника не передбачено. 

Певні ризики щодо дотримання прав власників землі закладені 

нормами, що покликані врегулювати питання сталого землеко-

ристування в масиві сільськогосподарських земель шляхом консолідації 

земельних ділянок. У 2018 р. ухвалено Закон України №2498-VIII, яким 

закріплено пріоритетне право «осіб, яким належить право користування 

істотною частиною масиву земель сільськогосподарського 

призначення… орендувати інші земельні ділянки сільсько-

господарського призначення, розташовані у такому масиві, а у разі 

якщо інші земельні ділянки перебувають в оренді, – на одержання їх у 

суборенду…»154. Істотна частка визначена у розмірі понад 75% земель у 

масиві. Законопроєктом №5438 від 28.04.2021 р. пропонується 

розширити умови застосування положень про консолідацію земель155. 

Таким чином, орендарі, які володіють істотною часткою земель у 

 
153 Власники паїв до 1 січня 2025 року повинні зареєструвати право 

власності, щоб не втратити землю –Мін’юст. AgroPolit.com. Гаряча 

агрополітика. URL: https://agropolit.com/news/17200-vlasniki-payiv-do-1-

sichnya-2025-roku-povinni-zareyestruvati-pravo-vlasnosti-schob-ne-vtratiti-

zemlyu--minyust 
154 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 

10.07.2018 №2498-VIII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19#Text  
155 Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань консолідації земель» від 28.04.2021 №5438. URL: 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71783&pf35401=546

750 
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масиві, можуть у судовому порядку вимагати закріплення їх права 

приватної власності на земельну ділянку, що перебуває в обробітку, 

застосовуючи примусові норми щодо їх викупу або міни на іншу 

ділянку з аналогічною НГО (+/-10%). У цьому випадку наміри щодо 

встановлення ефективного власника землі порушують права 

землевласника, що мало би бути врегульовано у більш справедливий 

спосіб. 

Закріплення права власності на землю фермерських 

господарств 

Як зазначалося у п.п. 2.2.1, розвиток фермерських господарств був 

однією із двох основних моделей відчуження державної землі та 

формування ефективного власника-землекористувача. Законодавчо 

закріплені обмеження щодо надання земель у постійне користування 

ФГ (до 100 га) мали сприяти утворенню якомога більшої кількості 

малих агровиробників, наслідуючи кращі практики землекористування, 

зокрема європейські, де домінують малі сімейні ферми. 

Чимало ФГ стурбовані неготовністю інституційного середовища та 

відсутністю дієвих фінансових механізмів закріплення права власників і 

членів ФГ на оброблювані ними землі в умовах запуску ринку купівлі-

продажу сільськогосподарських земель. 

Формально в Україні наголошується на тому, що для ФГ і, зокрема, 

малих та середніх виробників, сформовано сприятливе інституційне 

поле та передбачені відповідні механізми для набуття прав власності на 

оброблювані ними землі. Зокрема, згідно із Законом України №2194156, 

«Громадяни, яким належить право постійного користування, право 

довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної 

та комунальної власності, призначеними для ведення селянського 

(фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які 

набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного 

користування щодо зазначених земельних ділянок, мають право на 

викуп таких земельних ділянок у власність із розстрочкою платежу до 5 

років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких 

 
156 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин» від 28.04.2021 № 1423-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1423-IX#Text 
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земельних ділянок, без проведення земельних торгів». Оскільки 

державні землі, з числа яких були утворені більшість ФГ, передані 

місцевим ТГ, то всі доходи від викупу земель надходитимуть до 

місцевого бюджету. Завдяки останнім законодавчим змінам, зокрема 

шляхом проведення оцінки конкретної ділянки, зацікавлені суб’єкти 

(ФГ та представники місцевого самоврядування) отримали механізм 

справедливої оцінки вартості конкретної земельної ділянки. Це сприяє 

захисту суспільних інтересів обох груп суб’єктів. Хоча у структурі 

земельного фонду ФГ переважають землі, що належать їм за правом 

власності чи оренди, а частка земель із правом постійного користування 

не перевищує 5%, все ж для окремих господарств викуп цих земель є 

вкрай гострою проблемою (рис. 2.2.2.3). На нашу думку, ТГ мають 

розуміти переваги й вигоди від збереження місцевих агровиробників, 

які тривалий час забезпечують місця прикладання праці, підтримують 

екологічну сталість та наповнюють місцеві бюджети. 

 
Рис. 2.2.2.3. Структура земельного фонду за типом власності  

у ФГ у розрізі їх груп за розміром землекористування 
Джерело: розраховано на основі: Земельний довідник України. 2020.  

URL: https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy-dovidnyk-ukrainy-2020;  

Звіт про основні показники господарської діяльності фермерського господарства, 

малого підприємства в сільському господарстві. Державна служба статистики 

України. 2016.  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/2_03_07_17_2017.htm 
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Значно вищі ризики фермери пов’язують із можливою необхідністю 

викупу виставлених на продаж орендованих ними земель приватної 

власності (паїв). Формально права фермерів захищає законодавча норма 

щодо першочергового права викупу орендованих земель. Крім того, 

законодавець передбачив спеціальний організаційно-фінансовий 

механізм для малих та середніх виробників як найбільш вразливих 

категорій шляхом запровадження Фонду гарантування кредитів для 

купівлі сільськогосподарських земель, що закріплено окремим 

законодавчим актом157. Проте прописані у цьому законопроєкті норми 

містять низку викликів, внаслідок чого викликають сумніви стосовно 

його ефективності та справедливого доступу до цих можливостей для 

всіх суб’єктів аграрної діяльності, на яких він поширюється. 

По-перше, вимога щодо необхідності обов’язкової застави 

земельної ділянки в разі кредитування її купівлі за умови 

державного гарантування кредитів може використовуватись як 

маніпулятивний інструмент позбавлення прав на земельні ресурси 

власників у разі невиконання взятих виробником кредитних 

зобов’язань.  

По-друге, в умовах об’єднання малих і середніх агровиробників в 

одну цільову групу суб’єктів підтримки зі встановленням єдиних 

граничних критеріїв, зокрема: 20 млн грн річного обороту, 500 га с.г. 

земель в обробітку, є ризик обмеження малих агровиробників (менше  

100 га) на тлі середніх господарств (100–500 га) у доступі до пільгових 

кредитних ресурсів. Підтвердженням цих висновків є аналіз кредитних 

продуктів ключових банківських установ, які здійснюють активне 

фінансування аграрних виробників, що полягає у встановленні 

граничних критеріїв доступу до банківського кредитування: переважно 

це 200–400 га земельного банку. 

По-третє, незважаючи на внесені Постановою НБУ №147 зміни про 

можливість спрощеної процедури кредитування агровиробників з 

площею землі до 100 га, суть якої полягає в оцінюванні нового клієнта 

на основі історії аграрних клієнтів банку, є ризик обмеження доступу до 

кредитів господарствам, у портфелі яких не домінують фінансово 

 
157 Проєкт Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському 

господарстві від 25.05.2020 №3205-2. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 

pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3205-2&skl=10 
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ліквідні види сільськогосподарської продукції. До позитивних наслідків 

такої ініціативи можна віднести усунення вимог щодо наявності 

кредитної історії у малих виробників та відсутності фінансової 

документації. 

По-четверте, для малих агровиробників зберігаються виклики щодо 

доступу до пільгових кредитів через обмеженість активів, що можуть 

бути використані як застава. Постановою НБУ №147 затверджено 

коефіцієнт ліквідності земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що становить лише 0,35. Тож для отримання кредиту для 

купівлі землі при використанні її як застави потрібно забезпечити 

додаткове майно чи активи як заставу на суму мінімум 65% (для 

високоліквідних активів, наприклад, коштів, розміщених на депозитних 

рахунках, коефіцієнт ліквідності становить 1,0) від суми кредиту. До 

того ж в умовах надмірної пропозиції землі, її ліквідна вартість може 

занижуватися. Для подолання цього виклику і передбачається 

впровадження механізму часткового гарантування за кредитами 

сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі. Проте є 

певний ризик його достатнього фінансового наповнення для покриття 

можливої потреби пільгового кредитування купівлі землі. 

Зазначені вище ризики підтверджуються негативним вітчизняним 

досвідом реалізації політики підтримки малих агровиробників у 

попередні роки. Зокрема, у 2018 р., незважаючи на те, що вперше було 

прийнято окрему програму підтримки ФГ та виділено для її реалізації 

значні фінансові ресурси (1 млрд грн), за підсумками року реально було 

використано лише 204 млн грн, 53% з яких було спрямовано для 

компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва. 

Програма пільгового кредитування також виявилася недоступною для 

малих ФГ (менше 500 га): у 2018 р. лише 247 ФГ скористалися 

пільговими кредитами (виділено 8,5 млн грн), а майже 500 млн грн, 

передбачених для цих цілей, за підсумками року було перерозподілено 

за іншими напрямами Державного бюджету. Варто зазначити, що 

кредитування ФГ через Укрдержфонд у 2018 р. було профінансовано 

майже на 100% (42,6 млн грн із запланованих 43,1 млн грн). 

У 2019 р. результативність програми «Фінансова підтримка 

розвитку фермерських господарств» була дещо вищою: фермерам було 

спрямовано 462,2 млн грн (майже 100% передбачених коштів). Крім 

того, 231,9 млн грн було спрямовано через Укрдержфонд за програмою 
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«Надання кредитів фермерським господарствам». Загалом у 2019 р. 

сільськогосподарськими виробниками було використано 4,34 млрд грн 

державної підтримки, якими скористалося 1667 суб’єктів господа-

рювання, 231 тис. фізичних осіб, близько 10 тис. фермерів та два 

сільгоспкооперативи. 

У 2020 р. на підтримку сільського господарства було спрямовано 

таку ж як у 2019 р. суму коштів – 4 млрд грн (при запланованих  

4,2 млрд грн), але за програмою «Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств» освоєно лише 132,9 млн грн (98,6%). 

Також меншу суму було спрямовано і за програмою «Надання 

кредитів фермерським господарствам» через Укрдержфонд – лише 

66,75 млн грн, якими скористалися лише 179 ФГ.  

Підсумки 2020 р. не відповідають задекларованим цілям розвитку 

фермерського укладу: частка коштів, спрямованих на підтримку ФГ 

(5%), практично вдвічі нижча за внесок ФГ у виробництво 

агропродукції (9,3%). Крім того, 40% усієї агропродукції все ще 

виробляють особисті селянські господарства, частина з яких (до 

25%) могла б потенційно перетворитися на комерційні сімейні 

фермерські господарства, але за діючої системи державної 

підтримки вони не отримують належної уваги, що загрожує їм 

витісненням внаслідок дискримінації в умовах вільного ринкового 

обігу земель сільськогосподарського призначення. В умовах 

сучасних глобальних кліматичних ризиків, пандемії та невиз-

наченостей держава має робити вибір на користь національних 

інтересів щодо гарантування внутрішньої продовольчої безпеки, 

слідування цілям сталого розвитку та збереження національного 

біорізноманіття, шо повною мірою забезпечується селянсько-

фермерським сектором аграрного виробництва. 

Варто згадати про програму «Доступні кредити 5–7–9%» та її 

користь саме для агровиробників. Аналітичні дані підтверджують тезу 

про те, що сільське господарство є основним реципієнтом програми: від 

старту програми банки-учасники видали 15 064 кредитів на загальну 

суму 38,2 млрд грн; із них 16,3 млрд грн – рефінансування раніше 

отриманих позик, 5,5 млрд грн підприємці отримали на капітальні 

інвестиції та 16,4 млрд грн – як антикризові кредити на поповнення 

оборотних коштів під 0%; найактивнішими учасниками програми є 

представники сільського господарства (50%), торгівлі та виробництва 
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(22%) і промислової переробки (15%); у регіональному вимірі лідерами 

залишаються Харківська, Львівська, а також Київська області158. Проте 

в більшості випадків учасниками програми є активні агровиробники – 

позичальники коштів у банківських установах в минулому, серед яких 

практично немає мікро- і малих господарств із земельним банком 

менше 200 га. І хоча представники окремих державних банків 

(Приватбанку, Укргазбанку) заявляють про можливість отримання 

кредитів навіть для фермерів із площею землі в обробітку менше за 100 

і навіть за 20 га, на практиці розгляд заявок затягується і більшості 

фермерів виконати вимоги банків не під силу159. 

Саме дрібні ФГ до 100 га є найбільш вразливими в умовах 

запровадження вільного ринку землі. Хоча для дрібних ФГ 

залежність від оренди сільськогосподарських земель є не такою 

критичною, як для великих господарств (понад 500 га): для ФГ з 

земельним банком до 20 га їх частка становить менше 30%, а для 

великих ФГ – понад 95%. Проте в окремих регіонах навіть для малих 

ФГ проблема високої частки орендованих земель є критичною: 

зокрема, у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Черні-

вецькій, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській та Черкаській 

областях вона становить 60–70%. При цьому загальна площа 

орендованих земель найбільша у Вінницькій, Черкаській, 

Житомирській, Чернігівській та Львівській областях (серед регіонів 

із найвищою часткою орендованих земель), рис. 2.2.2.4. 

На ринку оренди невеликі ФГ є неконкурентоспроможними, 

оскільки економічна результативність їх діяльності не дозволяє 

орендодавцям виплачувати таку ж орендну плату за землю, яку 

сплачують великі ФГ або сільськогосподарські підприємства, що 

входять до складу агрохолдингів. Зокрема, ФГ із земельним банком 

20–50 га сплачуть орендну плату, у 1,8 раза нижчу порівняно з 

великими (табл. 2.2.2.1). Частково це пояснюється нижчою якістю 

 
158 Програма 5–7–9%: половину кредитов берут аграрии. Agroportal. 2021.  

URL: http://agroportal.ua/news/vlast/programma-579-polovinu-kreditov-berut-

agrarii/ 
159 Аграрії: кредити за програмою 5–7–9% недоступні для фермерів. 

Останній Бастіон. 2020.  

URL: https://bastion.tv/agrariyi-krediti-za-programoyu-5-7-9-nedostupni-dlya-

fermeriv_n36779 

http://agroportal.ua/news/vlast/programma-579-polovinu-kreditov-berut-agrarii/
http://agroportal.ua/news/vlast/programma-579-polovinu-kreditov-berut-agrarii/
https://bastion.tv/agrariyi-krediti-za-programoyu-5-7-9-nedostupni-dlya-fermeriv_n36779
https://bastion.tv/agrariyi-krediti-za-programoyu-5-7-9-nedostupni-dlya-fermeriv_n36779
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орендованих малими ФГ земель, про що згадувалося у п 2.2.1. З 

огляду на це, виникають певні ризики щодо можливостей 

закріплення ними права власності на орендовані землі у разі бажання 

власника реалізувати своє право на продаж земельної ділянки. 

 

 
Рис. 2.2.2.4. Просторові відмінності площ орендованих земель 

різними ФГ (до 100 га – зверху, 100–500 га – знизу) 

Джерело: побудовано автором на основі: Звіт про основні показники 

господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства в 

сільському господарстві / Державна служба статистики України. 2016. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/2_03_07_ 17_2017.htm 
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Таблиця 2.2.2.1 

Економічний профіль окремих груп ФГ 

Показники у 

розрахунку  

на 1 ФГ 

Групи ФГ за площею с.г. угідь  

у користуванні 

< 20 га 20–50 га 
50–100 

га 

100–500 

га 
> 500 га 

1. Кількість ФГ у 

групі, од. 
2799 2897 2236 2431 1068 

2. Площа землі у 

користуванні, в т.ч.: 
8,6 34,3 66,2 231,6 723,9 

с.г. угідь, з них: 8,4 34,0 65,7 230,6 722,5 

Орендовані 2,4 11,9 38,8 209,6 693,8 

3. Кількість 

працівників, осіб 
1,6 1,6 1,9 3,7 6,3 

з них найманих 0,6 0,5 0,9 2,7 5,3 

4. Чистий дохід 

(виручка), тис. грн 
164,4 220,7 524,7 2604,1 8142,9 

5. Дохід, тис. грн 19,3 26,4 84,4 555,9 2047,3 

6. Орендна плата за 

паї, грн/га 
620,0 581,3 746,4 1012,3 1026,0 

7. Зарплата та 

соціальні 

відрахування, тис 

грн / 1 працівника 

25,2 28,7 28,9 30,7 34,5 

Джерело: розраховано автором на основі: Звіт про основні показники 

господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства в 

сільському господарстві / Державна служба статистики України. 2016. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/2_03_07_ 17_2017.htm 

Проте в малих ФГ розподіл вигід від аграрної діяльності більшою 

мірою відповідає цілям політики сільського розвитку на засадах 

справедливості: малі виробники господарюють переважно на власній 

землі; засновані на самозайнятості, власній праці та праці членів 

господарства; забезпечують місця прикладання праці для інших 

сільських мешканців (на кожного члена ФГ припадає 0,5–0,6 

найманого працівника); в результаті аграрної діяльності відбувається 

справедливий розподіл доходу між власником та найманою робочою 

силою (рис. 2.2.2.5). 
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Рис. 2.2.2.5. Розподіл вигід від ведення аграрної діяльності за 

бенефіціарами у розрізі типів господарств 

Джерело: розраховано автором на основі: Звіт про основні показники 

господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства в 

сільському господарстві / Державна служба статистики України. 2016. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/2_03_07_ 17_2017.htm 

Сегмент малих ФГ є надзвичайно вразливим і слабо захищеним 

від можливих втрат свого земельного банку в умовах відкриття 

незахищеного ринку купівлі-продажу сільськогосподарських земель. 

Збільшення присутності глобального капіталу, нарощування 

економічної міцності вітчизняних корпоративних підприємств, 

орієнтованих на експортні ринки, загрожує подальшому витісненню 

малих ФГ з галузі, що є важливим індикатором послаблення 

локальних ринків та внутрішньої продовольчої безпеки. 

2.2.3. Соціально-економічні нерівності сільськогосподарського 

землекористування 

Довготривалий тренд щодо зростання чисельності населення на 

планеті у третьому тисячолітті надзвичайно загострив проблему 

цінності земельних ресурсів для забезпечення доступу до 

продовольства. Незважаючи на можливості інтенсифікації та 

інноваційного розвитку аграрного виробництва (наприклад, через 

вертикальні ферми тощо), доступність значних площ сільсько-

господарських земель розглядається як конкурентна перевага не лише в 

країнах, що розвиваються, а й у країнах розвинених. Можливість 
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задоволення продовольчих потреб нації власними ресурсами підтримує 

національну безпеку країни тією же мірою (або навіть більшою), як і 

військова, енергетична, економічна та інші складові національної 

безпеки. У цьому зв’язку земля наразі розглядається насамперед не як 

товар, а як суспільна цінність, яка гарантує внутрішню продовольчу 

безпеку і засоби для існування значної частини населення країни – 

сільських мешканців. 

З позицій сталого сільського розвитку макроекономічний підхід до 

гарантування внутрішньої продовольчої безпеки (продовольчого 

самозабезпечення) повинен узгоджуватися з мікроекономічним, що 

ґрунтується на дотриманні права людини на продовольство, що 

трактується як право кожної людини окремо або спільно з іншими мати 

в будь-який час фізичний та економічний доступ до достатнього, 

адекватного і прийнятного з культурної точки зору продовольства, що 

виробляється і споживається у сталий спосіб, зі збереженням доступу 

до продовольства майбутнім поколінням. Індивіди можуть забезпечити 

собі доступ до продовольства шляхом: 1) отримання доходів від 

найманої праці чи самостійної трудової діяльності; 2) отримання 

соціальної підтримки; 3) виробництва власного продовольства за 

наявності доступу до земельних та інших виробничих ресурсів. 

В Україні сформувалася глибоко поляризована модель 

сільськогосподарського землекористування з (1) експортоорієн-

тованим корпоративним сектором та (2) переважно орієнтованим на 

продовольче самозабезпечення індивідуальним сектором. Не 

применшуючи ролі корпоративного сектора у забезпеченні 

продовольчої безпеки, варто відзначити критичні – з точки зору 

сталого розвитку – сільських територій, наслідки нарощування цим 

сектором виробничих потужностей, а саме: посилення екологічного 

тиску на природні ресурси, передусім земельні та водні; 

нарощування соціальної напруги на селі через скорочення місць 

прикладання праці; економічне визискування сільських територій 

через виведення рентних надприбутків та обмеження капітало-

вкладень (унаслідок політики податкової оптимізації) у розвиток 

сільської інфраструктури. У вимірі зазначеного вагомість експортної 

виручки (понад 40%) як аргумент на захист корпоративних 

агровиробників нівелюється. Як зазначає Олів’є де Шуттер, ринкова 

модернізація продовольчих ланцюгів у процесі реалізації аграрної 
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політики з акцентом на виробництво не товарів, а сировини, 

призвела до маргіналізації локальних продовольчих систем160, що є 

ваговим викликом як продовольчій безпеці, так і соціоекономічному 

розвитку окремих територій і країни загалом. Варто комбінувати 

різні типи продовольчих систем із тим, щоб за рахунок урізно-

манітнення підвищити їх еластичність, а також урізноманітнювати 

різні форми виробників. При цьому інтеграція малих виробників у 

агропродовольчі ланцюги, контрольовані корпоративними підприєм-

ствами, не гарантує справедливого розподілу вигід. Натомість 

глибока спеціалізація малих господарств на споживчих потребах 

місцевого населення та насичення локальних ринків здатна 

забезпечити більші економічні вигоди й гарантувати сталу основу 

для розвитку сільських територій загалом. Це підтверджує навіть 

досвід країн із великими латифундіями, як у Бразилії: із моменту 

запровадження спеціального механізму державних закупівель 

продовольства у місцевих фермерів у 2003 р. кількість виробників, 

які брали в ній участь, зросла із 46 тис. у 2003 р. до 185 тис. у 

2012 р., а прямі вигоди для доходів малих виробників доповнюються 

суспільними ефектами, вираженими покращенням якості харчування 

населення, підтриманням життєздатності сільських територій 

тощо161. 

В Україні у період кризових 1990-х років для аграрної галузі саме 

сектор індивідуальних виробників (домогосподарств), які отримали 

доступ до більшої кількості земельних ресурсів, став основою 

забезпечення продовольчої безпеки країни, а для значної частини 

домогосподарств земля перетворилась у єдиний доступний актив для 

виживання. Упродовж 2010-х років використання землі для само-

забезпечення продовольством у домогосподарствах поступово 

знижується. Кількість сімей із високою (понад 40%) часткою 

власноруч виробленого продовольства у загальних витратах на 

продовольчі цілі поступово скорочується й натомість збільшується 

 
160 Доклад специального докладчика по вопросу о праве на питание Оливье 

де Шуттера / Генеральная Ассамблея ООН, Совет по правам человека. 

A/HRC/25/57. URL: https://digitallibrary.un.org/record/766914?ln=ru 
161 Scale of Public Food Procurement in Brazil. Food and Social Policies Series.  

URL: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/research/ 

wfp2866 47.pdf 
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кількість тих родин, де вага самозабезпечення дещо менша (до 40%). 

Проте варто відзначити, що від виробництва власного продовольства 

повністю відмовляються не так і багато українських сімей, що може 

бути використано для відновлення продовольчого потенціалу в 

індивідуальному секторі. Серед сільських домогосподарств описані 

більш чітко виражені тренди. Проте варто відзначити одну важливу 

особливість: за аналізований період на 3,4% збільшилась кількість 

сільських ДГ, продовольче споживання в яких на понад 80% 

забезпечує власне виробництво (рис. 2.2.3.1, справа). 

 
 

Рис. 2.2.3.1. Розподіл всіх (зліва) та сільських (справа) ДГ за 

часткою спожитого продовольства, виробленого в господарстві 

Джерело: розраховано автором за: Вибіркове обстеження умов життя 

домогосподарств / Державна служба статистики України. 2017. 

Сільські ДГ є основними землевласниками та землекористу-

вачами в сегменті домогосподарств. Крім того, саме вони 

виробляють понад 80% аграрної продукції в секторі ДГ. З огляду на 

це сільські ДГ представляють основний науковий інтерес для 

дослідження нерівностей та основних тенденцій. 

За даними офіційної статистики у користуванні громадян 

перебуває майже 16 млн га земель, у тому числі близько 5 млн га 

земельних ділянок для ведення ОСГ та для будівництва й 

обслуговування житлових будинків та господарських будівель, 

понад 9 млн га – для товарного виробництва. Паралельно 

відзначається, що у користуванні ОСГ перебуває 2,6 млн га 
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земельних ділянок із цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства та ще 2,8 млн га – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (табл. 2.2.3.1).  

Таблиця 2.2.3.1 

Площа земельних ділянок у власності громадян за основними 

категоріями земель, тис. га, 2015 р. 

Категорії земель Громадяни у т.ч. ОСГ 

Для будівництва та обслуговування житлових 

будинків та господарських будівель 5056,4 
803,1 

Для ведення ОСГ 2606,3 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 
9286,7 2837,1 

Усього 15706,4 6307,2 

Джерело: Сільське господарство України: статистичний збірник / Державна 

служба статистики України. Київ, 2016. 360 с. С. 55, 67.  

Таким чином, згідно із представленими даними, із 9,3 млн га угідь, 

що використовуються громадянами України для ведення товарного 

сільсько-господарського виробництва, лише 2,8 млн га перебувають у 

користуванні ОСГ. Тобто йдеться про 6,5 млн га сільськогоспо-

дарських угідь із цільовим призначенням – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що перебувають у користуванні 

громадян, окрім тих, що обробляють ОСГ. На нашу думку, це ніщо 

інше, як маніпуляція та приховування масштабів «сірого» земельного 

банку, який у реальності використовують корпоративні підприємства 

й окремі ФГ, на які не оформлені договори оренди та, відповідно, всі 

потоки продукції й коштів перебувають поза офіційною 

документацією й статистикою. Певною мірою більш об’єктивну 

картину землекористування можна отримати на основі вибіркових 

обстежень ДГ, що дає змогу зробити висновки про нерівності у 

розподілі земельних ресурсів між сільськими ДГ. Майже 52% 

сільських ДГ мають у користуванні менше за 0,5 га землі, що 

становить менше 12% від усієї землі сільських ДГ. Разом із тим 3,3% 

ДГ користуються понад 5 га землі, а сукупна площа земель у цій групі 

становить 43% усієї землі у сільських ДГ (2017 р.162). Використовуючи 

 
162 Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській 

місцевості в 2017 році. Статистичний бюлетень / Державна служба статистики. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dsx_bl.htm 
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дані вибіркового обстеження домогосподарств, ми розрахували 

показники, що характеризують нерівності у розподілі земельних 

ресурсів, з яких сільські ДГ отримують аграрний дохід як суму 

спожитої власноруч виробленої продукції, безкоштовно наданої 

родичам та іншим особам та вартості реалізованої продукції, 

виробленої в ДГ (рис. 2.2.3.2). Розраховані індекси Джині для 2016 та 

2010 років свідчать про високий рівень нерівності у розподілі 

земельних ресурсів між сільськими ДГ: на 10% сільських ДГ припадає 

60% земель, що використовуються для виробництва продовольства чи 

отримання доходів від реалізації виробленої агропродукції. При цьому 

у досліджуваному періоді спостерігається його підвищення, що 

свідчить про поглиблення нерівності. 

 
Рис. 2.2.3.2. Нерівності у розподілі земельних ресурсів,  

що використовуються для отримання аграрного доходу,  

серед сільських ДГ 
Примітка: кількість землі – загальна площа землі в ДГ без зданої в оренду. 

Джерело: розраховано автором за: Вибіркове обстеження умов життя 

домогосподарств / Державна служба статистики України. 2017. 

Виробництво продовольства для власного споживання в українській 

сільській історії має давню традицію та тривалу історію. В умовах 

відносної бідності за рахунок цього досягається вищий рівень 

споживання окремих продовольчих товарів. Енергетична цінність 

раціону сільських родин загалом дещо вища, ніж міських. При цьому це 

досягається переважно за рахунок вищого рівня споживання білків. 

Варто зазначити, що сільські мешканці споживають більше молочних 



Розділ 2. Справедливість землекористування і просторового… 

145 

білків (на 20%), але значно менше м’ясного протеїну (майже на 

третину). Підвищення потреб у молочних білках задовольняється саме 

завдяки веденню власного господарства163. Упродовж 2010-х років 

спостерігається зниження ролі аграрної діяльності для домогосподарств 

унаслідок «…зростання загального рівня реальних доходів усіх 

прошарків населення; зменшення безробіття; економічної недоцільності 

виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції через її 

збитковість та високі затрати праці; високого рівня насиченості ринку 

сільськогосподарської продукції»164. Проте саме завдяки веденню 

домогосподарствами аграрної діяльності вітчизняні й зарубіжні вчені 

відзначають високий, порівняно із сільськогосподарськими 

підприємствами, рівень виживання сімейних господарств у 

екстремальних умовах165. 

Зниження ролі аграрної діяльності для сільських ДГ, зокрема у 

продовольчому самозабезпеченні, підтверджується кількісними 

показниками, описаними вище та зображеними на рис. 2.2.3.3. 

Так, близько 70% спожитого продовольства, виробленого в 

сільських ДГ, забезпечують 50% сільських домогосподарств. Хоча 

загалом нерівність у розподілі сільських ДГ за часткою спожитого 

продовольства, виробленого в господарстві, невисока (0,29 та 0,31 

для 2016 та 2010 років відповідно), проте простежується тенденція 

до її підвищення.  

Різні типи сільських ДГ скорочують частку спожитої продукції, 

виробленої в господарстві, з різних причин: зокрема, ДГ пенсіонерів 

відмовляються від виробництва тваринницької продукції через 

зниження працездатності за віком; частина молодих сімей також 

відмовляються від утримання худоби. Проведені нами вибіркові 

обстеження землекористування в сільських ДГ (67 одиниць) у трьох 

 
163 Шуст О.А. Соціально-економічні аспекти споживання продуктів 

тваринного походження населенням України. Економіка та управління 

АПК. 2012. Вип. 9. С. 115–120. 
164 Дмитрик О.В. Роль і місце особистого селянського господарства у 

формуванні доходів сільських домогосподарств. Економіка та держава. 2019. 

№ 9. С. 73–77.  
165 Шуст О.А. Соціально-економічні аспекти споживання продуктів 

тваринного походження населенням України. Економіка та управління 

АПК. 2012. Вип. 9. С. 115–120. 
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селах (із чисельністю населення 1100, 280 та 225 жителів) 

Житомирської області показали, що 2/3 із досліджуваних ДГ 

упродовж останніх 10 років відмовились від утримання худоби з 

різних причин. 

 
Рис. 2.2.3.3. Нерівності у споживанні виробленого в сільських  

ДГ продовольства 

Примітка: частка продовольства – частка спожитого продовольства, 

виробленого в ДГ. 

Джерело: розраховано автором за: Вибіркове обстеження умов життя 

домогосподарств / Державна служба статистики України. 2017. 

При цьому наявні для сінокосіння земельні ділянки (площею в 

середньому 0,3–0,7 га) в ДГ наразі використовуються по-різному: 

близько 45% ДГ віддали їх у неформальну оренду родичам або 

іншим ДГ, які використовують ділянки для заготівлі сіна, 

розраховуючись за користування землею переважно молочною 

продукцією та органічними добривами; 20% ДГ – віддали ці 

земельні ділянки в оренду, і вони використовуються для 

вирощування сільськогосподарської продукції (перейшли в 

категорію орних земель); близько 15% ДГ самостійно займаються 

заготівлею й реалізацією сінажу на цих ділянках; 15% самостійно 

використовують їх для вирощування іншої сільськогосподарської 

продукції (перейшли в категорію орних земель); у 5% ДГ ділянки 

пустують або використовуються (наприклад, для випасу 

сільськогосподарських тварин) періодично. При цьому в одному з 
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обстежуваних сіл є ДГ, яке займається вирощуванням худоби та 

виробництвом молока, утримуючи 12 голів худоби, і відчуває брак 

земельних ресурсів для заготівлі кормів. Голова ДГ домовився з 

п’ятьма господарями про використання вільних земельних ділянок 

для сінокосіння. Як оплата за їх використання пропонується молочна 

продукція та органічні добрива. Така співпраця вигідна обом 

залученим сторонам. Проте ініціативний господар стикається з 

низкою проблем. Насамперед – із браком фінансових ресурсів для 

підвищення рівня механізації процесів обробітку землі, заготівлі 

сіна, зберігання продукції. Як фізичній особі банківські установи 

можуть запропонувати йому лише стандартні послуги кредитування 

під заставу, наприклад, придбаної техніки, обладнання тощо, 

оскільки державні програми підтримки сімейних ферм 

поширюються лише на офіційно зареєстрованих юридичних осіб або 

ФОП. По-друге, у зв’язку з намаганням мінімізувати податки 

господар не зацікавлений у формалізації земельних взаємовідносин 

зі своїми неформальними орендодавцями. 

В умовах запуску ринку землі в України нове законодавство 

стимулює процеси витіснення дрібних землевласників, орієнтованих 

переважно на самозабезпечення продовольством і на локальні ринки. 

Такі загрози містяться у проєкті Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, де 

зафіксовано ініціативи щодо зменшення площ землі, з якої не 

сплачуються податки, – з 2 га до 0,5 га166. Незважаючи на те, що різні 

депутатські групи пропонують альтернативні до основного 

законопроєкту пропозиції щодо запровадження мінімального 

податкового зобов’язання (МПЗ) присутні у кожному з них167. У такий 

 
166 Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень» від 2.06.2021 №5600.  

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=72106 
167 Аграрний комітет рекомендує Верховній Раді встановити мінімальне 

податкове зобов’язання в рік з 1 га с/г землі, що перебуває у власності чи 

користуванні, в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки. URL: 

http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22056-agrarnij-komitet-

rekomendue-alternativnij-podatkovij-zakon-zamist-skandalnogo-5600.html 
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спосіб просувається сама ідея МПЗ як невідворотна, але пропонуються 

окремі, більш «м’які» сценарії його впровадження. 

Незважаючи на інституційні перешкоди для розвитку сектора малих 

агровиробників, варто відзначити певні тенденції щодо активізації 

агропродовольчого потенціалу в індивідуальному секторі. Обмеження, 

запровадженні в Україні на початку поширення пандемії COVID-19, 

посприяли розвитку прямих продажів місцевими малими виробниками 

агропродовольства. Як правило, взаємовідносини формуються між 

одним виробником агропродовольства та групою міських ДГ, що 

компактно проживають в одному мікрорайоні. Комунікація й 

формування замовлень відбувається переважно через засоби інтернет-

зв’язку в соціальних мережах і вайбер-групах. Асортимент 

пропонованої агропродукції не обмежується овочевою та фруктовою 

групами товарів, а часто покриває навіть тваринницьку продукцію 

(м’ясну й молочну). Важливим аспектом функціонування каналів 

постачання є можливість доставки продукції її виробником у зручний 

для покупців час, що має бути узгоджено завчасно та бути прийнятним 

для більшості учасників соціальної групи. 

Певні зміни у розміщенні конкурентних сил можуть відзначатися у 

контексті європейського вектора екологізації сільського господарства 

(Green Deal), що потенційно впливатиме на Україну і навіть може 

набути глобального характеру. Це продиктовано потребою адаптації до 

зміни клімату та зниження негативного впливу самого 

сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище. Green 

Deal передбачає низку змін у веденні сільськогосподарської діяльності 

(скорочення використання небезпечних пестицидів на 50%; скорочення 

використання антибіотиків у тваринництві на 50%; збільшення частки 

органічного виробництва до 25% від загального виробництва; 

зменшення використання добрив на 20% і винесення поживних 

речовин з ґрунту на 50%168), що розкривають певні можливості для 

індивідуального сектора агровиробників з великою кількістю робочої 

сили. Незважаючи на інтенсивне просування роботизації багатьох 

процесів у сільському господарстві, масової заміни людської праці в 

найближчому майбутньому очікувати не варто. Тому екологізація 

 
168 From Farm to Fork. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en 
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сільськогосподарського виробництва може створити стимул для 

відновлення попиту на аграрну діяльність у господарствах населення, їх 

об’єднань тощо. Цілком очікувано, що в умовах зростання вартості 

праці виробничі витрати в сільському господарстві зростатимуть, що 

вплине на кінцеві ціни на продовольство. У відповідь на це Організація 

Об’єднаних Націй пропонує поступово замінити політику, орієнтовану 

на зниження цін на продовольство, політикою соціального 

забезпечення належного рівня споживання через запровадження 

продовольчих субсидій169. 

На нашу думку, здійснювана земельна реформа та аграрна політика 

в Україні, що обмежує можливості реалізації земельного потенціалу 

домогосподарств, не є виправданою з позицій необхідності 

забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. Враховуючи 

посилення різного роду загроз (політичних, воєнних, кліматичних 

тощо) відмова від нерентабельних агровиробництв на користь 

високомаржинальних у недалекому майбутньому може обернутися для 

країни катастрофою. Аграрна політика в Україні має вибудовуватися 

так, щоб поєднати переваги різних моделей аграрного 

землекористування для досягнення цілей сталого сільського розвитку. 

Таким чином, на початку реалізації земельної реформи було 

сформовано дві базові моделі відчуження сільськогосподарських 

земель державної власності: 1) передача сільськогосподарських угідь із 

земель запасу та земель резервного фонду громадянам у приватну 

власність для ведення селянського (фермерського) господарства; 2) 

здійснення комплексу заходів для надання членам сільського-

подарських підприємств статусу власників земель, що перебували у 

користуванні цих підприємств. Для цілей розвитку фермерства, що 

визначалося ціллю аграрної реформи, було передбачено 2,2 млн га, які 

до кінця 1990-х років активно передавалися ФГ. Проте починаючи з 

середини 2000-х років цей процес набув нових рис, що було 

продиктовано процесами корпоратизації аграрного бізнесу та 

консолідації сільськогосподарських земель: з 2005 р. кількість ФГ 

почала скорочуватись, а загальна площа землекористування 

 
169 Доклад специального докладчика по вопросу о праве на питание Оливье 

де Шуттера / Генеральная Ассамблея ООН, Совет по правам человека. 

A/HRC/25/57. URL: https://digitallibrary.un.org/record/766914?ln=ru 
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збільшуватись. Реалізація другої моделі була дещо затягнута у часі й 

лише наприкінці 1990-х років було розпайовано 27,5 млн га земель, 

хоча дієвих інструментів для формування ефективних дрібних 

землевласників-виробників не було сформовано.  

До проголошення незалежності України всі землі перебували в 

державній власності. З ухваленням Закону України «Про форми 

власності на землю» було змінено монопольне право держави на 

землю, запроваджено колективну та приватну форми власності на 

землю, які визнавалися рівноправними поряд із державною. 

Справедливий розподіл сільськогосподарських земель між 

громадянами обмежувався як об’єктивними (обмеженістю землі, 

соціально-демографічними характеристиками тощо) так і 

суб’єктивними (тиск з боку керівників колишніх КСП, бюрократичні 

процедури тощо) чинниками, що призвело до високого рівня 

розподільчої нерівності між власниками сільськогосподарських 

земель за її вартістю та можливостями отримання доходу. 

Для більшості нових приватних власників сільськогосподарських 

земель за умов обмеження дієвих інструментів розвитку 

дрібнотоварного сімейного господарювання на землі основним 

механізмом отримання доходів від землі було її здавання в оренду. 

Проте отримання справедливого рівня доходів від землі обмежувалось 

як розподільчою нерівністю у вартості земельних активів селян, так і 

монопсонізмом на ринку орендних відносин, що підтримувався 

локальними орендарями в умовах обмеженості конкуренції. 

В умовах запуску вільного ринку землі в Україні права пасивних 

землевласників можуть обмежуватися ухваленими у 2021 р. 

законодавчими нормами, зокрема стосовно невитребуваних паїв, а 

також у процесі реалізації механізму консолідації орендованих земель 

сільськогосподарськими виробниками. 

Іншою вразливою категорією землевласників – активних 

землекористувачів є малі та середні ФГ. Формально на законодавчому 

рівні для підвищення соціальної справедливості передбачено 

спеціальний цільовий механізм кредитування під купівлю 

сільськогосподарських земель. Реально організаційні й фінансово-

економічні пастки перетворюють його на практично недоступний для 

цієї цільової групи землевласників. 
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Найбільш вразливими на ринку купівлі-продажу землі в Україні 

стали найменші за розмірами землекористування ФГ – до 100 га, 

питома вага яких у загальній кількості ФГ досить висока (66%). У 

земельному портфелі ФГ із земельним банком 50–100 га частка 

орендованих земель сягає понад 60%, ФГ із земельним банком 20–50 

га – майже 40%. Малі ФГ програють конкуренцію більшим ФГ та 

корпоративним підприємствам на земельному ринку, що 

підтверджено практично вдвічі нижчою орендною платою за 

орендовані ними земельні ділянки. Тобто потенційні ризики для 

малих фермерів втрати частини земельного активу та банкрутства 

досить високі. Ці ризики обумовлюються економічною слабкістю 

малих ФГ та фінансовою зацікавленістю власників-орендодавців у 

отриманні вищої ціни продажу та оренди за свою земельну ділянку. 

Місцеві органи влади також зацікавлені в отриманні вищих 

надходжень від податків та зборів, що створює додатковий тиск на 

малі ФГ та зменшує їхні можливості зберегти свої земельні банки.  

Дискримінація малих землевласників і землекористувачів, утиск 

прав цієї групи виробників через наступ корпоративних підприємств в 

умовах запуску ринку землі посилюватиметься, особливо з огляду на 

поглиблення глобальних ризиків (фінансових, кліматичних, 

геополітичних, демографічних та ін.). Ринкова орієнтація на експорті 

ринки та модернізація агропродовольчих ланцюгів як основна 

стратегія розвитку вітчизняного корпоративного бізнесу загрожує 

продовольчій безпеці країни й правам кожного індивіда на 

продовольче забезпечення.  

Запровадження вільного ринку землі в Україні супроводжується 

наступом на права селян та їхнє продовольче самозабезпечення. 

Незважаючи на низку перешкод, сільські домогосподарства наразі 

активно використовують власні земельні ресурси для виробництва 

продовольства, хоча з точки зору ринкової економіки загалом не досить 

ефективно. Вони володіють значним земельним потенціалом, хоч і 

фрагментованим, і ці землі стали об’єктом для загарбання шляхом 

нового податкового тиску з боку держави. Внаслідок одночасного 

уведення з ринком купівлі-продажу землі додаткового податкового 

навантаження на домогосподарства, податкових норм, які суперечать 

положенням Закону України «Про особисте селянське господарство», 

збільшується тиск на ОСГ для їх витіснення з числа виробників 
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сільськогосподарської продукції та підриву сімейної продовольчої 

безпеки домогосподарств, дискримінації та обмеженні у правах на 

самозадоволення продовольчих потреб. 

Певні зміни щодо покращення конкурентних можливостей 

вітчизняного дрібнотоварного сектора можуть мати місце у контексті 

підтримання Україною європейських ініціатив екологізації сільського 

господарства (Green Deal), що мають на меті збільшити частку 

органічного виробництва, зменшити екологічне навантаження на 

навколишнє середовище. Проте оптимізм екологічного шляху 

розвитку сільського господарства у секторі малих агровиробників 

може бути зруйновано практичними діями органів влади та сильною 

конкурентною позицією великих гравців аграрного ринку, що мають 

всі можливості (фінансово-економічні й інституційно-лобістські) для 

розширення своєї участі у нових екоорієнтованих сегментах аграрного 

виробництва. 

2.2.4. Екологічні імперативи використання приватних земель: 

правозахисні та просторові аспекти  

Дотримання екологічних прав людини є не єдиним, але 

абсолютно необхідним критерієм забезпечення просторової 

справедливості. Порушення таких прав та екологічні проблеми при 

використанні в Україні сільськогосподарських земель приватної 

власності значною мірою подібні до тих, що виникають при 

використанні комунальних земель. Проте у випадку приватних 

земель ситуація щодо дотримання екологічних засад 

ресурсокористування часто більш тривожна, особливо коли приватні 

земельні паї використовуються корпоративними користувачами на 

засадах оренди. Це зумовлено тим, що окремі селяни-орендодавці, 

дрібні землевласники часто незгуртовані, не можуть самостійно 

відстоювати власні інтереси ефективно, у них також відсутні 

належні можливості щодо контролю за станом використання їхніх 

земельних ділянок. 

При використанні орендованих сільськогосподарських земель 

приватної власності значною мірою порушуються екологічні права 

людини, дотримання яких є важливою умовою забезпечення 

просторово справедливого землекористування. Зокрема, має місце 

порушення прав, згаданих у статті 18 Декларації ООН «Про права 
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селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості»170, де 

зазначається, що селяни та інші особи, які працюють у сільській 

місцевості, мають право на збереження та охорону навколишнього 

середовища і родючості своїх земель і ресурсів, які вони 

використовують та якими управляють. Забезпечення реалізації цих 

прав приватних власників та усіх людей, які проживають у сільській 

місцевості, є важливою функцією держави, що перетворюється на 

особливо нагальну в умовах обмежених можливостей дрібних 

землевласників-орендодавців впливати на крупних орендарів-

землекористувачів. 

Останні законодавчі зміни є досить дискусійними у контексті 

необхідності посилення спроможності держави у реалізації зазначеної 

функції. Закон України171, який набув чинності 27 травня 2021 року, не 

тільки розглядає питання передачі земель державної власності за 

межами населених пунктів до комунальної власності сільських, 

селищних, міських рад, а й наділяє обласні державні адміністрації та 

виконавчі органи сільських, селищних і міських рад повноваженнями зі 

здійснення державного контролю за використанням та охороною 

земель. Багато аналітиків розцінюють зазначене як таке, що держава 

фактично певною мірою усувається від моніторингу та контролю за 

дотриманням екологічних норм у процесі землекористування. 

Через рік після набуття з 27 травня 2022 р. Законом України № 1423-

20 чинності, виконавчі органи місцевих рад отримують повноваження 

щодо здійснення державного контролю за використанням і охороною 

земель. З одного боку, функції державного контролю за використанням 

та охороною земель залишаються у територіальних органів Держ-

геокадастру, проте за умови схвалення ними відповідних рішень, ці 

функції також можуть здійснювати виконавчі органи місцевих рад. 

Якщо держава самоусунеться від виконання регулятивних функцій 

для забезпечення екологічно справедливого землекористування, це 

 
170 United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People 

Working in Rural Areas.  

URL: https://digitallibrary.un.org/record/1650694  
171 Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших 

законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у 

сфері земельних відносин» від 28.04.2021 р. №1423-IX.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

154 

поставить під сумнів можливості забезпечення реалізації багатьох 

довгострокових програмних цілей розвитку аграрного сектора та 

сільського розвитку, задекларованих у стратегічних документах та 

угодах, якими Україна бере на себе зобов’язання чи проголошує наміри 

щодо екологізації аграрного господарювання та природокористування 

загалом. 

Серед таких довгострокових цілей, реалізація яких значною мірою 

залежить від активної участі держави у регулюванні аграрного 

землекористування і землекористування загалом, є наміри долучення 

України до Європейського зеленого курсу (ЄЗК). Існує офіційна 

позиція України щодо цього питання. Український уряд у 2020– 

2021 рр. активно налагоджував діалог щодо цього з офіційними 

інституціями ЄС, а також здійснював певні активності в Україні в 

напрямі переходу до «зеленого» курсу. У майбутньому це має 

передбачати значні зміни в аграрному землекористуванні, а саме: 

зміну структури використання сільськогосподарських угідь, 

зменшення частки цих угідь у структурі земельного фонду, 

зменшення частки ріллі, перехід на «зелені» технології в 

агровиробництві тощо. Реалізація такого курсу і довгострокових цілей 

вимагає наявності у держави важелів впливу на землекористувачів, 

якими і були повноваження (зокрема контролюючі), від яких держава 

зараз фактично частково відмовляється, передаючи їх місцевим 

громадам, які внаслідок багатьох причин не можуть бути достатньо 

ефективним регулятором у цій сфері, а особливо – в частині 

координованого, комплексного планування та здійснення відповідних 

заходів для досягнення задекларованих на національному рівні цілей. 

Існують серйозні ризики щодо відсутності можливостей у місцевих 

громад повноцінно здійснювати, наприклад, агрохімічний контроль на 

приватних землях та деякі інші види державного контролю за 

використанням земель. 

При оцінці площ земель, які в Україні потребують консервації 

(рис.2.2.4.1), беруться до уваги деградовані й малопродуктивні землі, 

господарське використання яких є небезпечним для довкілля та 

економічно малоефективним, а також техногенно забруднені земельні 

ділянки, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а 

перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для 

їхнього здоров’я.  
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Рис. 2.2.4.1. Землі, що потребують консервації 

Джерело: побудовано на основі даних відповідного шару публічної 

кадастрової карти. 

Чисельні значення площ земель, які потребують консервації, за 

різними оцінками відрізняються у широкому діапазоні. Ще у 2020 р. 

при розробленні концепції Державної цільової програми розвитку 

земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових 

даних в Україні на період до 2030 року, зазначалося, що понад 500 тис. 

га деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель 

підлягають консервації, 143 тис. га порушених земель потребують 

рекультивації, 294 тис. га малопродуктивних угідь – поліпшення172. 

Проте вже через рік, у червні 2021 р. на Всеукраїнському форумі 

«Україна 30. Екологія» міністр аграрної політики та продовольства 

України Роман Лещенко заявив, що понад 6 млн га земель 

 
172  Проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної 

цільової програми розвитку земельних відносин та національної 

інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року». 

URL: https://zem.ua/rizne/zakonodavstvo/90-zakonoproekty/2823-proekt-

rozporyadzhennya-kmu-pro-skhvalennya-kontsepts-ji-derzhavnoji-ts-l-ovoji-

programi-rozvitku-zemel-nikh-v-dnosin-ta-nats-onal-noji-nfrastrukturi-

geoprostorovikh-danikh-v-ukrajin-na-per-od-do-2030-roku 

https://zem.ua/rizne/zakonodavstvo/90-zakonoproekty/2823-proekt-rozporyadzhennya-kmu-pro-skhvalennya-kontsepts-ji-derzhavnoji-ts-l-ovoji-programi-rozvitku-zemel-nikh-v-dnosin-ta-nats-onal-noji-nfrastrukturi-geoprostorovikh-danikh-v-ukrajin-na-per-od-do-2030-roku
https://zem.ua/rizne/zakonodavstvo/90-zakonoproekty/2823-proekt-rozporyadzhennya-kmu-pro-skhvalennya-kontsepts-ji-derzhavnoji-ts-l-ovoji-programi-rozvitku-zemel-nikh-v-dnosin-ta-nats-onal-noji-nfrastrukturi-geoprostorovikh-danikh-v-ukrajin-na-per-od-do-2030-roku
https://zem.ua/rizne/zakonodavstvo/90-zakonoproekty/2823-proekt-rozporyadzhennya-kmu-pro-skhvalennya-kontsepts-ji-derzhavnoji-ts-l-ovoji-programi-rozvitku-zemel-nikh-v-dnosin-ta-nats-onal-noji-nfrastrukturi-geoprostorovikh-danikh-v-ukrajin-na-per-od-do-2030-roku
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сільськогосподарського призначення потребують консервації173. 

Однією з основних причин деградації українських сільськогоспо-

дарських земель він назвав водну ерозію. За словами міністра, механізм 

для такої консервації було прописано у законопроєкті 2194, який було 

ухвалено з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням у квітні 

2021 р. 

Поряд із тим, законом 1423-IX174 визначено, що зміна цільового 

призначення земельних ділянок, які не належать до державної чи 

комунальної власності, тобто приватної власності, здійснюється 

сільською, селищною, міською радою за ініціативою власників цих 

земельних ділянок. Такі можливості переведення земель із однієї 

категорії в іншу означають узалежнення відповідних рішень 

насамперед від комерційного інтересу поточних землевласників, 

можливостей максимізації ними прибутку, перетворення земель у 

комерційний актив, що може суперечити принципам збалансованого та 

екологічного землекористування та супроводжуватись ігноруванням 

суспільної й соціальної функцій землі. 

Порушення корпоративним сектором господарств екологічних 

принципів аграрного землекористування  

У процесі використання приватних сільськогосподарських земель 

корпоративні товаровиробники орієнтуються на виробництво 

високотоварних та експортоорієнтованих зернових та технічних 

культур, які й домінують у сівозмінах цих користувачів. Така політика 

підприємств призводить до погіршення стану продовольчої безпеки в 

країні внаслідок скорочення посівів інших традиційних культур, адже 

Україна у досить значних обсягах імпортує як згадані традиційні для 

нас (наприклад, гречку), так і нішові культури з метою задоволення 

внутрішнього продовольчого попиту. Тенденції щодо зміни структури 

посівних площ на користь комерційних, експортоорієнтованих культур 

 
173 Лещенко Роман. 6 млн га земель сідьськогосподарського призначення 

потребують консервації. 7.06.2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ 

6-mln-ga-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya-potrebuyut-konservaciyi-

roman-leshchenko 
174 Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 р. №1423-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text 
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із витісненням нішових прослідковуються з 2005 р., коли процес 

корпоратизації та укрупнення землекористування в Україні 

активізувався (табл. 2.2.4.1). 

Таблиця 2.2.4.1 

Посівні площі сільськогосподарських культур у 

корпоративному секторі, 2005–2015 рр., тис. га 

Сільськогосподарські 

культури 
2010 2015 2021 

Абсолютне 

відхилення, 2021 р. 

до 2010 р. 

Зернові та 

зернобобові 
11320 10710 11741 421 

з них: пшениця 5101 5364 5432 331 

Кукурудза 2103 3157 4391 2288 

Ячмінь 2988 1580 1325 -1663 

Інші 1128 609 592 -536 

Технічні 6087 6993 7783 1696 

з них: соняшник 3512 3953 5405 1893 

Соя 1026 1992 1097 71 

Ріпак 864 668 996 132 

Цукровий буряк 459 213 213 -246 

Картопля та  

овоче-баштанні 
95 74 55 -40 

Усього: 18785 18528 20011 1226 

Джерело: розраховано авторами на основі даних175. 

За останні 10 років у корпоративному секторі відбулися значні зміни 

щодо використання угідь для виробництва сільськогосподарських 

культур. Перш за все суттєво збільшилися площі під технічними 

культурами: з 6,1 до 7,8 млн га. Це зростання обумовлене головним 

чином збільшенням площ під соняшником (1893 тис. га). Є й такі 

технічні культури, площі посівів яких за аналізований період 

зменшилися. Це цукрові буряки, зменшення площ посівів яких хоч і не 

таке значне в абсолютному вимірі (246 тис. га), проте у відносному 

вимірі суттєве – практично у 2 рази. 

У секторі зернового й зернобобового виробництва також мали місце 

істотні зміни, головні з яких такі: масштабне збільшення площ під 

 
175 Посівні площі під урожай 2010, 2015, 2021 рр. Статистичний бюлетень. 

Київ: Державна служба статистики України. 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

158 

кукурудзою (2288 тис. га); збільшення площ під пшеницею; загальне 

зменшення площ посівів інших зернових культур. 

Описані вище тенденції змін посівних площ у корпоративному 

секторі зумовлені тим, що більшість корпоративних агропідприємств 

орієнтується на зовнішній ринок, що диктує стабільно зростаючий 

попит на ключові зернові культури (як продовольчі, так і фуражні) 

та олійні культури. Орієнтація корпоративного сектора на 

виробництво комерційно привабливих культур часто призводить до 

порушення нормативів співвідношення культур у сівозміні, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 164 «Про 

затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у 

сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах від 11 

лютого 2010 року176. У цій постанові наведено нормативи опти-

мального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-

сільськогосподарських регіонах (табл. 2.2.4.2). Якщо обмеження 

максимальної частки зернових та зернобобових культур у сівозміні в 

різних природно-сільськогосподарських регіонах не надто жорсткі 

(від 60% у Передкарпатському регіоні до 95% у Лісостеповому), то 

для загальної частки технічних культур й окремих їх видів 

обмеження суттєвіші: наприклад, максимальна частка ріпаку у 

сівозміні може становити 10%, а соняшнику – 15%, при цьому для 

різних регіонів ці значення є ще нижчими. 

При обчисленні відхилень розміру посівних площ від встановлених 

нормативів за природно-сільськогосподарськими регіонами, дані щодо 

виробничої діяльності та географічної приналежності сільськогоспо-

дарських підприємств до відповідного регіону було узгоджено з картою 

природно-сільськогосподарського районування та довідником 

районування України177. Такий методичний підхід дозволяє отримати 

 
176 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів 

оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-

сільськогосподарських регіонах» від 11 лютого 2010 року № 164 (зі змінами). 

Законодавство України / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/164-2010-%D0%BF 
177 Схема природно-сільськогосподарського районування земель України / 

Головне управління держгеокадастру у Хмельницькій області. URL: 

http://khmelnytska.land.gov.ua/dovidnyk-ta-skhema-karta-pryrodno-

silskohospodarskoho-raionuvannia-ukrainy-dlia-vykorystannia-v-roboti-
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максимально точні оцінки, оперуючи наявними даними статистичних 

спостережень, проте він не позбавлений певних недоліків через 

відсутність у базах даних інформації про частки площ сільсько-

господарських угідь, які підприємства обробляють та які належать до 

різних природно-сільськогосподарських регіонів. 

Таблиця 2.2.4.2 

Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах 

у різних природно-сільськогосподарських регіонах 

Природно- 

сільсько-

господарський 

Регіон 

Структура посівних площ, % 

зернові та 

зерно-

бобові 

культури 

технічні культури 
картопля 

і овоче-

баштанні 

культури 

кормові 

культури 

чорний 

пар 
усього 

у тому числі: 

усього 

у тому 

числі 

багаторіч

ні трави 
ріпак 

соняш-

ник 

Поліський 35–80 3–25 0,5–4 0,5 8–25 20–60 5–20 - 

Лісостеповий 25–95 5–30 3–5 5–9 3–5 10–75 10–50 - 

Північно-

степовий 
45–80 10–30 10 10 до 20 10–60 10–16 5–14 

Південно-

степовий,  

у тому числі  

в умовах 

зрошення 

40–82 5–35 5–10 12–15 до 20 до 60 до 25 18–20 

Передкар-

патський 
25–60 5–10 5–7 - 8–20 25–60 25–40 - 

Джерело: побудовано авторами на основі: Про затвердження нормативів 

оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-

сільськогосподарських регіонах: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 

лютого 2010 року № 164 (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF. 

Проте, враховуючи незначні відмінності у граничних нормах для 

технічних культур у різних природно-сільськогосподарських регіонах, 

похибка у розрахунках не впливає суттєвим чином на загальний 

результат і не знижує достовірність наступного висновку: аналіз 

структури посівних площ за групами сільськогосподарських культур 

свідчить, що для всіх регіонів України є характерним порушення 

 
terytorialnymy-orhanamy/; Довідник та Схема (карта) природно-

сільськогосподарського районування України (для використання в роботі 

територіальними органами). URL: http://portal.land.gov.ua/wp-content/uploads/ 

2016/10/Довідник-районування-на-сайт.doc 
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граничних норм, про які йдеться у постанові про максимальну частку 

технічних культур (рис. 2.2.4.2). 

Очевидно, що розміри наявних посівних площ під технічними 

культурами не відповідають законодавчо встановленим нормам. Частка 

посівних площ під зерновими і зернобобовими культурами загалом у 

розрізі природно-сільськогосподарських регіонів перебуває в межах 

встановлених нормативів. Проте площі вирощування технічних культур, 

зокрема соняшнику, в рази перевищують норматив у кожній природно-

сільськогосподарській зоні. 

 
Рис. 2.2.4.2. Структура посівних площ основних груп 

сільськогосподарських культур у корпоративному секторі в 

регіональному розрізі, 2021 р. 
* Графічна карта розподілу областей України за природно-

сільськогосподарськими зонами178 

Джерело: розраховано авторами на основі даних: Посівні площі під урожай 

2010, 2015, 2021 рр. Статистичний бюллетень / Держстат України. 

Стратегія диверсифікації сільськогосподарських культур частково 

може допомогти у вирішенні проблеми просторової справедливості 

землекористування в частині дотримання вимог екологічно 

обумовленого використання сільськогосподарських земель. 

 
178 Мартин А.Г., Осипчук С.О., Чумаченко О.М. Природно-сіль-

ськогосподарське районування України. Київ: ЦП Компринт, 2015. 328 с. 
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Підприємства корпоративного сектора з вищим рівнем диверсифікації 

забезпечують роботою більшу кількість працівників, тим самим якісніше 

виконуючи соціальну функцію. Також за рахунок диверсифікації культур 

знижується екологічний тиск на ґрунти, тобто досягається певний 

екологічний ефект. При цьому виявлено, що порушення оптимального 

співвідношення культур у сівозмінах, рекомендованого законодавчими 

актами, притаманне майже всій території України. За останню декаду 

посівні площі чотирьох ключових комерційно привабливих культур 

(кукурудзи, соняшнику, сої, ріпаку) значно збільшилися. Питома вага 

інших культур у структурі посівних площ корпоративного сектора 

стрімко зменшується. Для усунення порушень нормативів у сівозмінах 

господарств корпоративного сектора необхідно змінити вирощувані 

культури на понад чверті площі орних земель. 

На завершення слід зазначити, що при використанні приватних 

земель в Україні часто порушуються екологічні права людини, 

дотримання яких є важливою умовою забезпечення просторово 

справедливого землекористування. Зокрема це стосується порушення 

означеного у Декларації ООН «Про права селян та інших людей, що 

працюють у сільській місцевості» права на збереження та охорону 

навколишнього середовища і родючості своїх земель і ресурсів, що 

використовують та ними управляють селяни та інші особи, які 

працюють у сільській місцевості, . 

Процес передачі повноважень контролю за використанням та 

охороною земель на місцевий рівень є позитивом при вірному 

збалансуванні функцій держави та місцевих органів самоврядування, 

проте, якщо при цьому держава усунеться від моніторингу та 

контролю за дотриманням екологічних норм у процесі 

землекористування, можуть виникати додаткові ризики, зокрема 

щодо ефективної реалізації багатьох довгострокових цілей сталого 

розвитку. 

Значна частина порушень екологічних принципів землеко-

ристування на приватних землях має місце в корпоративному секторі 

господарств, які орієнтуються на виробництво найбільш комерційно 

привабливої продукції, порушуючи нормативи оптимального 

співвідношення культур у сівозмінах. Стимулювання диверсифікації 

виробничих напрямів у цьому секторі може сприяти екологічно 

обумовленому використанню сільськогосподарських угідь. 
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2.3. Просторова справедливість у використанні 

комунальних земельних ресурсів для розвитку  

сільських територій 

2.3.1. Забезпечення базових одиниць самоврядування  

земельно-просторовими ресурсами комунальної власності 

Передача державних сільськогосподарських земель терито-

ріальним громадам 

Процес передачі земель із державної у комунальну власність 

територіальних громад – важливий елемент відновлення просторової 

справедливості у землекористуванні на місцевому рівні. Цей процес 

було розпочато на початку 2018 р., коли уряд ініціював та у січні 

прийняв відповідне рішення179, а у лютому розпочав передачу першим 

об’єднаним територіальним громадам державних земель 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. 

Процес рухався дуже повільно і використовувався як стимул для 

громад до об’єднання, оскільки «старі» органи місцевого 

самоврядування та громади не могли претендувати на передачу їм 

земель державної власності. Хоча спеціальний закон щодо передачі 

земель громадам був відсутній, на виконання цього розпорядження, за 

даними Держгеокадастру, територіальними органами цієї служби 

протягом 2018–2019 рр. у комунальну власність 788 об’єднаних 

територіальних громад було передано 1,7 млн га ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності. 

У жовтні 2020 р. Президент України підписав указ180, а на виконання 

цього указу у листопаді того ж року КМУ ухвалив чергову постанову181 

 
179 Розпорядження КМУ «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад» від 31 січня 2018 р. № 60. 

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-peredachi-1 
180 Указ Президента України «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у 

сфері земельних відносин» від 15 жовтня 2020 р. № 449/2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449/2020#Text 
181 Постанова КМУ «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-zahodi-shchodo-priskorennya-reform-u-sferi-

zemelnih-vidnosin-i161120-1113 
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для передачі сільськогосподарських земель усім без винятку 

об’єднаним територіальним громадам. Зазначений указ значною 

мірою був декларативним і не передбачав якогось нового механізму 

правового регулювання чи встановлення нових прав для місцевого 

самоврядування на отримання земель державної власності. Указом 

уряду давалися такі доручення: 

1) активізувати діяльність із передачі земель сільсько-

господарського призначення державної власності в комунальну 

власність; 

2) опрацювати питання щодо стимулювання оформлення 

тергромадами права власності на передані їм сільськогосподарські 

землі; 

3) врегулювати питання забезпечення набуття гарантованого 

права громадян на землю під час передачі у комунальну власність 

сільськогосподарських земель державної власності, щодо яких 

громадянам надано дозволи на розроблення документації із 

землеустрою; 

4) забезпечити супроводження законопроєктів щодо фінансової 

підтримки фермерських господарств, удосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земвідносин, встановлення 

прозорого процесу проведення електронних земельних аукціонів; 

5) вжити заходів щодо прискорення створення, функціонування 

та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних 

України. 

Забігаючи наперед, варто зазначити, що лише цей перелік завдань 

свідчить про видимість намагання вирішувати питання комплексно, 

але поєднання деякою мірою різнопланових і дискусійних пунктів 

свідчить про певну декларативність цього указу (положення якого 

значною мірою дублюються з іншими попередніми та більш пізніми 

нормативно-правовими актами), та про розмитість фокусу цього 

блоку земельної реформи, відсутність та невизначеність щодо чіткої 

основної мети процесу передачі земель громадам. 

Згаданою постановою уряд доручав Держгеокадастру прискорено 

провести інвентаризацію сільськогосподарських земель державної 

власності та передати їх у комунальну власність територіальних 

громад. Порядок такої передачі врегульовано статтею 117 

Земельного кодексу України. 
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За даними Кабміну, станом на кінець 2020 р. Держгеокадастр 

передав із державної власності у комунальну власність 1251 

територіальної громади понад 2 млн га земель сільсько-

господарського призначення182. Лідерами у цьому процесі були 

Одеська (171,29 тис. га), Вінницька (168,69 тис. га), Херсонська 

(140,16 тис. га), Кіровоградська (138,5 тис. га) області. Затримки у 

передачі земель на той час пояснювалися тим, що у частини громад 

ще не були проведені перші сесії з причин перевиборів голів, 

судових справ та інших причин. Вважалося, що у 2021 р. процес 

пришвидшиться. 

У квітні 2021 р. Верховна Рада ухвалила Закон183, який набув 

чинності 27 травня 2021 р. і який, серед інших питань, також 

розглядає і питання передачі земель державної власності за межами 

населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання 

її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських 

рад. Цей Закон встановлює механізм фіксування у Державному 

земельному кадастрі меж громад. Оприлюднена Держгеокадастром у 

2021 р. інформація про процес передачі землі територіальним 

громадам свідчить, що цей процес відбувався нерівномірно, а також 

мала місце значна диференціація територіальних громад за площами 

та структурою переданих земель. 

Інформація про перелік ділянок сільськогосподарського 

призначення, переданих із державної власності у комунальну 

власність громад, розміщується та постійно доповнюється на 

офіційному сайті Держгеокадастру. Частина таких документів не є 

оцифрованою, а інша частина містить попередні оціночні дані щодо 

земель, які можуть бути передані, але в реальності площі переданих 

земель є іншими. Все перелічене та незавершеність процесу передачі 

 
182 Держгеокадастр передав територіальним громадам у комунальну 

власність 2 млн га земель сільськогосподарського призначення. 31.12.2020. 

URL: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhgeokadastr-peredav-teritorialnim-

gromadam-u-komunalnu-vlasnist-2-mln-ga-zemel-silskogospodarskogo-

priznachennya 
183 Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 р. №1423-IX. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text 
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земель утруднює комплексний аналіз та оцінювання економічного 

потенціалу таких земельних ресурсів територіальних громад. Проте 

деякі попередні оцінки загальних тенденцій можливі. Зробимо це на 

прикладі Вінницької області, де значною є частка саме оцифрованих 

даних про передачу земель. 

Станом на початок жовтня 2021 р. було оприлюднено інформацію 

про передачу земель 63 територіальним громадам Вінницької 

області, проте навіть попередній перегляд наданої звітності для 

трьох із них дає підстави зробити висновок про недостовірність або 

суперечливість цієї інформації з іншими показниками. Тому 

розглянемо дані лише для 60 ТГ. 

Оприлюднені дані свідчать про значну нерівномірність між 

громадами у тому, які площі земель були їм передані – від 18 до 

14328 га, або в середньому 2688 га на громаду. Оскільки громади є 

дуже різними за розмірами, зрозуміло, що у більших з них загалом 

більшою є і площа переданих у комунальну власність земель  

(рис. 2.3.1.1). У середньому площа переданих земель від усієї 

території громади становила 5,9%, коливаючись від 0,2 до 11,9%. 

Рис. 2.3.1.1. Площа переданих у комунальну власність земель  

у різних за територією територіальних громадах Вінницької 

області 
Джерело: розроблено автором на основі даних Держгеокадастр. 
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Порівняння оприлюднених даних про передані станом на початок 

жовтня 2021 р. у комунальну власність землі та площ, які за 

попередніми оцінками громади планували отримати, свідчить, що 

через різні причини окремі з них значну частину таких земель 

недоотримали. Прикладом може слугувати Ямпільська міська 

територіальна громада, що об’єднала 19 колишніх місцевих рад на 

території колишнього Ямпільського району Вінницької області. 

Згідно з оприлюдненою Держгеокадастром інформацією, наприкінці 

2020 р. у комунальну власність цієї новоствореної громади 

планувалося передати 4070 га державних земель, проте у додатку до 

Акту приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, доступного на сайті Держгеокадастру станом на 

жовтень 2021 р., йшлося вже лише про 3770 га, тобто на 300 га або 

на 7,4% менше, ніж було заплановано раніше. 

Загалом процес передачі земель із державної у комунальну 

власність територіальних громад у 2021 р. супроводжувався багатьма 

невирішеними правовими, інституційними, організаційними та іншими 

проблемами. Як уже згадувалося, передача земель із державної у 

комунальну власність територіальних громад – елемент відновлення 

просторової справедливості у землекористуванні, проте недоско-

налість цього процесу сама по собі також створює підстави для 

різних проявів такої несправедливості, що формується як на 

національному рівні (прорахунки та недоліки у формуванні й 

реалізації видів загальнодержавної політики), так і на місцевому 

(відсутність необхідних компетенцій на місцях для супроводу та 

підтримки процесу, затягування громад з відповідними зверненнями 

щодо передачі їм земель тощо). 

Більшість проблем, що виникали у процесі передачі державних 

земель територіальним громадам, за причинами виникнення можна 

класифікувати як: правові, організаційні, інституціональні.  

Правові виникають унаслідок недосконалості правового поля, 

законодавства, суперечливості чи неконкретності нормативно-

правових актів. 

Організаційні проблеми є наслідком відсутності ефективних 

організаційних механізмів реалізації цілей та забезпечення процесу 

передачі земель. Прикладом такої проблеми може бути ситуація із 

висвітленням процесу передачі земель, інформуванням широкої 
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громадськості та забезпеченням її доступу до відповідної інформації, 

у тому числі для суспільного контролю тощо. Наприклад, створений 

для висвітлення стану передачі земель територіальним громадам 

спеціальний портал otg.land.gov.ua довгий час не діяв, аналогічні ж 

офіційні джерела (наприклад, вебсайт Держгеокадастру) не 

забезпечували комплексний та зручний доступ до систематизованої, 

оперативної та вичерпної інформації про стан справ у цій сфері, а 

функціонування гарячої лінії для оперативних консультацій від 

фахівців Держгеокадастру не могло задовольнити всі потреби у такій 

інформації. 

Інституціональні проблеми значною мірою перетинаються чи є 

дотичними до правових, організаційних та пов’язані з відсутністю, 

недостатнім розвитком чи неефективністю інститутів, що 

забезпечують процес передачі земель та їх використання на рівні 

територіальних громад. 

У червні 2021 р. співробітниками відділу економіки і політики 

аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» та ГС «Українська мережа сільського розвитку» було 

проведено опитування 148 представників органів місцевого 

самоврядування та активістів сільських громад щодо наявності проблем 

із передачею земель у комунальну власність їхніх громад. Респонденти 

представляли 136 ТГ. Представники 42 громад (30,8% представлених) 

зазначили наявність істотних проблем у процесі передачі земель, які 

мають як зовнішню, так і внутрішню стосовно самих громад природу. 

Насправді частка таких громад із проблемами у цій сфері вища, 

оскільки представники інших громад часто згадували факт наявності 

проблем, але зазначали, що їх швидко вдається вирішувати, у тому 

числі завдяки висококваліфікованим місцевим фахівцям, створенню у 

громадах спеціальних підрозділів тощо. Також значна частина 

опитаних просто заявила, що вони достатньою мірою не обізнані з 

процесами передачі земель у комунальну власність їхніх громад, тому 

не можуть напевно стверджувати про наявність чи відсутність проблем 

із передачею земель. 

Отже, проблеми виникали як на різних етапах процесу передачі 

земель у комунальну власність, так і в процесі організації 

подальшого використання отриманих ділянок. 
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Чинний порядок передачі передбачає, що спочатку місцева рада має 

прийняти рішення на сесії про звернення до територіального відділення 

Держгеокадастру, після чого виконавчий комітет або голова 

територіальної громади звертається туди із клопотанням про передачу 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність. Далі територіальний орган 

Держгеокадастру – за необхідності – видає наказ про інвентаризацію 

земель сільськогосподарського призначення державної власності на 

території відповідної громади для формування земельних ділянок, 

тобто визначення земельної ділянки як об’єкта цивільних прав, 

визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного 

земельного кадастру. Після розроблення та погодження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель здійснюється 

державна експертиза документації із землеустрою, реєстрація 

земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, затвердження 

відповідної документації із землеустрою Головним управлінням 

Держгеокадастру в області. Далі відбувається реєстрація права 

власності держави в особі територіального органу Держгеокадастру в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

якщо така реєстрація відсутня. Після цього територіальний орган 

Держгеокадастру видає наказ «Про передачу земельних ділянок із 

державної власності у комунальну власність ОТГ», складається та 

підписується акт приймання-передачі земельних ділянок за 

кадастровими номерами. Такий наказ чи додаток до нього містить 

чіткий перелік земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових 

номерів, місця розташування, площі, цільового призначення, 

відомостей про обтяження речових прав на земельні ділянки, 

обмеження у їх використанні. Далі відбувається державна реєстрація 

права комунальної власності на земельні ділянки за територіальною 

громадою в особі відповідної місцевої ради на підставі рішення органів 

виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу 

земельної ділянки у комунальну власність та акту приймання-передачі 

такої земельної ділянки. 

Чинний порядок передачі є логічним, але, через необхідність 

дотримання багатьох формальних процедур, недостатню компетенцію 

кадрів на місцях, їхнє завантаження такими чи іншими завданнями, 

може бути досить розтягнутим у часі. Так, наприклад, досвід громад, 
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які створили спеціальні служби для супроводу усіх земельних питань, 

свідчить, і відповіді респондентів це підтверджують, що більшість 

проблем, які виникали у процесі передачі земель та вирішення напрямів 

подальшого їх використання у таких громадах, вдавалося вирішувати 

досить оперативно. 

Узагальнення результатів опитування територіальних громад дає 

підстави виділити такі моменти, які респонденти вважали 

проблемними: 

– загалом недосконалість механізмів передачі земель із 

державної у комунальну власність; 

– у комунальну власність передавалися не всі земельні ділянки, що 

перебувають на території громади і відповідають критеріям для 

ділянок, які повинні бути передані. Цю проблему у більшості випадків 

можна пояснити організаційними, процедурними затримками, 

недостатньою кваліфікацією чи відсутністю відповідного досвіду у 

персоналу, відсутністю необхідних кадрів, хоча є й інші причини. Так, 

респонденти часто згадували про проблеми з інвентаризацією земель, 

затримки у реєстрації земельних ділянок державними реєстраторами, 

відсутність чітких меж і, навіть, про межові земельні конфлікти між 

сусідніми територіальними громадами, невідповідність відомостей про 

площі, про цільове призначення земель та невідповідність розташування 

земельних ділянок при здійснені заходів, що пов’язані з передачею земель 

та інші причини, що сповільнюють процес передачі. При цьому 

викликало занепокоєння те, що представники громад часто відзначали 

неефективну комунікацію обласних управлінь Держгеокадастру в 

питаннях реагування на офіційні звернення територіальних громад щодо 

проблемних питань у передачі земель; 

– Держгеокадастр продовжував роздавати громадянам землі, 

що мали бути передані громадам. Також респонденти відзначали як 

проблему наявність великої кількості проблемних і застарілих 

договорів оренди на передані землі, укладені ще до передачі; 

– частина представників місцевих громад відзначали складнощі 

та невизначеності щодо подальшого використання переданих їм 

земель – питання вибору найоптимальнішого напряму 

використання, проблеми з пошуком найкращих землекористувачів, 

забезпечення належних надходжень від землі до місцевого 

бюджету; 
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– в окремих громад викликали занепокоєння питання, пов’язані з 

можливостями майбутнього використання земель в умовах 

відсутності чітких стратегічних орієнтирів – власних генеральних 

планів розвитку територій; 

– у багатьох випадках респонденти згадували про надмірну 

концентрацію землекористування – передані їм землі перебували в 

оренді кількох великих землекористувачів, часто наближених до 

влади; 

– окремий блок проблем – обмежений доступ громадськості до 

інформації про передачу земель місцевим громадам, недостатнє 

інформування, слабка координація дій та відсутність співпраці органів 

місцевої влади з активістами та громадою в питаннях вирішення 

майбутніх напрямів використання земельних ресурсів; 

– важливою для багатьох громад пов’язаною із місцевим 

справедливим землекористуванням проблемою, що продовжує 

загострюватися в останні роки, залишалося зменшення площ 

громадських пасовищ. 

Існує ще ряд інших питань, пов’язаних із передачею земель у 

комунальну власність територіальним громадам та використанням 

цих земель, у тому числі – специфічних саме для конкретних громад, 

наприклад, такі, як: недосконала нормативно-грошова оцінка земель, 

фактичне використання земельних ділянок із розміщеними на них 

об’єктами нерухомості без договорів оренди, з ділянками із 

розміщеним на них безгосподарським майном, використання землі не 

за цільовим призначенням, із неоформленими земельними паями, 

формування масивів земель для передачі в комунальну власність із 

включенням приватних ділянок, невідповідність нормативно-

законодавчої бази практичній діяльності землевпорядників, 

неврегульованість містобудівної та землевпорядної документації, 

неправомірні дії різних сторін (сусідніх громад, землекористувачів), 

несплата землекористувачами земельного податку, самозахоплення 

земельних ділянок, розорення природоохоронних зон тощо. 

Таким чином, передача земель територіальним громадам – 

необхідний, але недостатній елемент системи забезпечення 

просторової справедливості у використанні земельних ресурсів. 

Передача державних земель у комунальну власність територіальних 

громад – важливий інструмент відновлення просторової 
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справедливості у землекористуванні та створення надійних 

передумов і можливостей забезпечувати таку просторову 

справедливість на місцевому рівні у майбутньому. Проте 

недосконалість цього процесу передачі сама по собі також 

створювала підстави для виникнення різних проявів такої 

несправедливості, що формувалась як на національному рівні 

(прорахунки та недоліки у формуванні й реалізації 

загальнодержавних політик), так і на місцевому (відсутність 

необхідних компетенцій на місцях для супроводу та підтримки 

процесу, затягування громад з відповідними зверненнями щодо 

передачі їм земель тощо). Навіть якщо усунути всі недоліки та 

негативні наслідки помилок у передачі земель громадам, то 

просторова несправедливість також може формуватися вже у 

процесі розпорядження та використання комунальних земель на 

місцях. 

2.3.2. Використання земель комунальної власності для 

забезпечення базових прав людини і просторової справедливості  

Для аналізу дотримання прав людини у процесі використання 

комунальних земель територіальних громад важливо чітко означити ті 

основні та пов’язані права чи пріоритети селян і місцевих сільських 

громад, на реалізацію яких повинні бути спрямовані управління, 

розпорядження та користування комунальними землями. 

Поняття «права людини» в теорії та на практиці розкривають та 

висвітлюють переважно в контексті прав окремих індивідів. Концепт 

«права громади» є не таким поширеним, а коли використовується, то 

часто йдеться про ту ж сукупність прав окремих індивідів, що є 

членами певної громади чи суспільної групи. Проте права людини та 

права громад – не тотожні, хоча і тісно взаємопов’язані категорії, які 

органічно доповнюють одна одну у сприянні реалізації вищих цілей 

сталого розвитку окремих індивідуумів та людських спільнот. 

Якщо права окремих осіб розглядаються та ідентифікуються у 

прив’язці до майна, нематеріальних активів та вигід від них 

приватних осіб, то права громад безпосередньо пов’язані із благами 

від використання спільних ресурсів, необхідністю задоволення 

суспільних благ. Землі комунальної власності територіальних громад 

– є одним із найважливіших видів таких ресурсів. 
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Серед засадничих міжнародних документів, що визначають права 

людини чи окремих груп184, у контексті сталого розвитку сільських 

територій одним із найважливіших є Декларація ООН «Про права 

селян та інших людей, які працюють в сільській місцевості»185. У 

статті 5 Декларації зазначається, що селяни та інші особи, які 

працюють у сільській місцевості, мають право на доступ до 

природних ресурсів, які знаходяться в їхніх громадах, на 

використання та на участь в управлінні цими ресурсами. При цьому 

держави мають вживати заходів, спрямованих на захист прав селян. 

Зазначене щодо державного захисту прав селян повною мірою 

повинно стосуватися і сільських спільнот, які володіють земельними 

ресурсами, тобто місцевих сільських громад. 

Порушення прав селян та сільських громад у процесі 

використання комунальних земель та, як наслідок, виникнення 

просторової несправедливості у землекористуванні має багато-

факторну природу. Розглядаючи роль держави у недопущенні 

порушення прав та забезпеченні принципів просторової 

справедливості, слід констатувати, що в процесі використання 

муніципальних земель на місцевому рівні державне регулювання є 

неефективним у частині тих функцій, які передбачені, зокрема, 

Декларацією ООН «Про права селян та інших людей, які працюють у 

сільській місцевості». Це стосується заходів держави, спрямованих 

на те, щоб дозволи на використання природних (земельних) ресурсів, 

що традиційно перебувають у розпорядженні чи користуванні селян 

та інших осіб, які працюють у сільській місцевості, надавалися на 

основі: 

а) належним чином здійсненої оцінки соціального впливу та 

впливу на навколишнє середовище; 

б) добросовісних консультацій; 

 
184 Загальна декларація прав людини, Міжнародна конвенція про ліквідацію 

всіх форм расової дискримінації, Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права, Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації жінок, Конвенція про права дитини, Конвенція про захист 

прав усіх трудящих-мігрантів та членів їхніх родин, Декларація про право 

на розвиток, Декларація про права корінних народів тощо. 
185 United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People 

Working in Rural Areas. URL: https://digitallibrary.un.org/record/1650694  
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в) режиму справедливого та рівного розподілу доходів від такого 

ресурсокористування, що визначається на взаємно узгоджених 

умовах тими, хто використовує ресурси, та селянами. 

Важливою функцією держави є забезпечення екологічної охорони та 

сталого використання земель усіх форм власності, у тому числі – 

комунальної. Така функція також передбачена Декларацією ООН про 

права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості. 

Держава повинна забезпечувати умови для відтворення біологічних та 

інших природних ресурсів за допомогою стимулювання реалізації 

агроекологічних та інших підходів, використання фінансових та інших 

механізмів. 

У Декларації та інших міжнародних документах за державою також 

закріплюється роль, що полягає у здійсненні аграрної реформи для 

реалізації зазначеної вище функції, а також для забезпечення широкого і 

справедливого доступу до земельних ресурсів, необхідних для того, щоб 

селяни могли користуватися належними умовами життя, а також для 

обмеження надмірної концентрації земель і контролю над ними з 

урахуванням соціальної функції. В Україні здійснення земельної 

реформи не тільки не сприяє вирішенню перелічених проблем, а навіть 

навпаки – призводитиме до загострення соціально-економічних 

суперечностей між аграрними землекористувачами та місцевими 

сільськими громадами. Одним із прикладів такої ситуації, що може мати 

далекосяжні негативні наслідки, є декларована передача повноважень на 

місця, а фактично – відмова держави від здійснення моніторингу і 

контролю за землекористуванням у процесі та після передачі земель у 

комунальну власність. 

У статті 17 Декларації зазначається, що селяни та інші особи, які 

проживають у сільській місцевості, індивідуально і/або колективно 

мають право на землю, включаючи право на доступ до землі та 

розміщених там водойм, прибережних морських акваторій, 

риболовних угідь, пасовищ та лісів, на їх стале використання та 

управління ними для досягнення достатнього рівня життя, створення 

місця для життя в умовах безпеки, миру та гідності та розвитку 

власної культури. Захист цих прав та створення умов для їх реалізації 

через різноманітні механізми також є функцією держави. У Декларації 

особливу увагу приділено визнанню і захисту державами систем 

колективного володіння землею та властивих їм принципів 
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колективного землекористування та управління. Прикладом колек-

тивного використання членами громади земель є випасання худоби 

населення на громадських пасовищах. У цьому контексті одним із 

видів порушень принципів просторової справедливості є так зване 

«успадковане», коли після повернення земель у комунальну власність 

громади отримали також і вже укладені договори оренди на ці землі зі 

зміненим цільовим призначенням. Прикладом може бути Терпінівська 

територіальна громада у Запорізькій області, та багато інших. В 

результаті такої зміни цільового призначення повсюдно фіксуються 

непоодинокі випадки переведення у ріллю та розорювання колишніх 

громадських пасовищ і сінокосів. Крім втрати доступу селянами до 

використання цих земель у багатьох таких випадках має місце також і 

порушення принципів екологічного землекористування, оскільки 

часто такі землі розташовані у заплавах річок, на схилах із крутизною, 

що робить їх розорювання небезпечним з точки зору збереження 

родючого шару грунту від змивів та водної ерозії тощо. 

Відповідно до вже згаданої статті 17 Декларації про права селян, 

якщо останні були незаконно позбавлені своїх земель чи можливостей 

землекористування, то вони мають право, індивідуально і/чи 

колективно, разом з іншими чи в рамках громади, на повернення своїх 

земель, яких вони були незаконно позбавлені, на відновлення доступу 

до земельних ресурсів, що використовуються в їхній (селян) діяльності, 

і які є необхідні для забезпечення належних умов життя – в тих 

випадках, якщо це можливо, або на отримання справедливої та законної 

компенсації в тих випадках, коли таке повернення земель та 

відновлення прав користування не є можливим. В Україні аналогічні 

обмеження селян у правах відбувалися як у рамках чинного правового 

поля (коли місцеві ради спочатку були позбавлені права 

розпоряджатися землями на своїй території, а потім їм ці землі 

повернули, або частину, зі зміненим цільовим призначенням та 

чинними зобов’язаннями перед новими землекористувачами, 

орендарями), так і з порушенням чинного законодавства, коли, 

наприклад, мало місце самозахоплення та розорювання 

агропідприємствами заплавних лук. В обох випадках державі слід 

знайти відповідні механізми відновлення просторової справедливості та 

прав місцевих сільських громад на доступ до місцевих земельних 

ресурсів. 
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Екологічні аспекти використання земель у контексті дотримання 

прав громад та просторової справедливості є особливо важливими. 

Згідно зі статтею 18 Декларації про права селян, останні мають право на 

збереження та охорону навколишнього середовища та родючості своїх 

земель і ресурсів, які вони використовують та якими вони управляють. 

Проте в Україні екологічне законодавство, екологічні права людей та 

громад широко порушуються в ході використання земель комунальної 

власності, а також державних земель, які згідно з чинним 

законодавством повинні бути передані територіальним громадам, але у 

2021 р. ними все ще розпоряджалися територіальні підрозділи 

Держгеокадастру. 

Одним із розповсюджених видів порушень екологічних прав є 

порушення щодо цінних та особливо охоронюваних природних 

територій. Фахівці Української природоохоронної групи виконали 

аналіз відкритих даних щодо земельних ділянок, які виставлені 

регіональними відділеннями Держгеокадастру на торги186 у п’яти 

областях (Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Сумській, 

Чернігівській)187 та виявили, що серед цих земель – значна частка 

цінних та природних територій особливого природоохороного 

інтересу (табл. 2.3.2.1). Основними видами таких територій є 

природні степи та долини річок, території Смарагдової мережі, 

території природно-заповідного фонду. 

Природні степи та долини річок охороняються в Україні 

відповідно до резолюції 4 Бернської конвенції. Значна частина таких 

ділянок має ухил понад 5%, що забороняє їх розорювання – 

відповідно до Закону України «Про охорону земель», а також 

прибережних захисних смуг річок, які заборонено розорювати 

Водним кодексом України. 

Смарагдова мережа включає так звані «Території особливого 

природоохоронного інтересу» (Areas of Special Conservation Interest) та 

проєктується в державах, які є сторонами Бернської конвенції (всього 

 
186 Земельні аукціони. URL: https://land.gov.ua/zemelni-auktsiony/ 
187 Дніпропетровщина: на земельні торги виставлені 750 га з 20 заказників. 

URL: https://uncg.org.ua/dnipropetrovshchyna-na-zemelni-torhy-vystavleni-750-

ha-z-20-zakaznykiv/; Заповідні території на земельних торгах: Чернігівська, 

Сумська, Київська, Полтавська. URL: https://uncg.org.ua/zapovidni-terytorii-

na-zemelnykh-torhakh-chernihivska-sumska-kyivska-poltavska/  

https://uncg.org.ua/dnipropetrovshchyna-na-zemelni-torhy-vystavleni-750-ha-z-20-zakaznykiv/
https://uncg.org.ua/dnipropetrovshchyna-na-zemelni-torhy-vystavleni-750-ha-z-20-zakaznykiv/
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26 держав). У країнах Європейського Союзу на виконання Бернської 

конвенції створюється мережа «Натура 2000», яка проєктується за 

аналогічними принципами, що і Смарагдова мережа, але використовує 

юридичні та фінансові інструменти ЄС. 

Слід зазначити, що при виставленні територій природно-

заповідного фонду на торги в усіх згаданих регіонах щодо обмежень 

стосовно використання земельних ділянок не було вказано про 

належність до природно-заповідного фонду (ПЗФ). 

Таблиця 2.3.2.1 

Види екологічних порушень у ході розпорядження (виставлення 

на торги) земельними ділянками Держгеокадастром 

Види територій 

щодо яких були 

порушення 

Регіони 

Природні 

степи та 

заплави 

річок* 

Території 

Смарагдової 

мережі** 

Території природно-

заповідного фонду*** 

Додаткові 

порушення 

Дніпропетров-

ська 

Майже 59% 

(3677 га) 

всього, що 

виставлено 

на торги в 

області. 

18 ділянок 

загальною площею 

215 га, або майже 

6% усіх природних 

територій, 

виставлених на 

торги, та 3% всіх, 

що виставлені на 

Дніпропетровщині. 

31 ділянка загальною 

площею 750 га 

 

Київська 68% (1963 

га) всього, 

що 

виставлено 

на земельні 

торги в 

області. 

15 ділянок 

загальною площею 

229 га, або 11% усіх 

природних 

територій, 

виставлених на 

торги, та 8% усіх, 

що виставлені на 

Київщині. 

Одна ділянка входить 

до складу Гідроло-

гічного заказника 

загальнодержавного 

значення «Усівський-

1», дві ділянки є 

територіями 

проєктованого 

Національного 

природного парку 

«Дівички». 

 

Полтавська Майже 47% 

(675 га) 

всього, що 

виставлено 

на земельні 

торги в 

області”. 

11 ділянок 

загальною площею 

264 га, або 39% усіх 

природних 

територій, 

виставлених на 

торги, та 18% усіх, 

що виставлені на 

Полтавщині. 

Одна ділянка 

площею 0,56 га 

входить до складу 

ландшафтного 

заказника місцевого 

значення «Мужева 

Долина», проте 

ділянка вже є 

розораною. 

1 ділянка 

виставлен

а на торги 

разом із 

лісосмуго

ю 
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Закінчення табл. 2.3.2.1 
Види територій 

щодо яких були 

порушення 

Регіони 

Природні 

степи та 

заплави 

річок* 

Території 

Смарагдової 

мережі** 

Території природно-

заповідного фонду*** 
Додаткові 

порушення 

Сумська Майже 33% 

(836 га) 

всього, що 

виставлено 

на торги в 

області. 

Дві ділянки 

загальною площею 

36 га, або 4% усіх 

природних 

територій, 

виставлених на 

торги, та 1% усіх, 

що виставлені на 

Сумщині. 

Три ділянки 

загальною площею 

18 га входять до 

складу 

Регіонального 

ландшафтного парку 

«Сеймський». 

 

Чернігівська 90% (946 га) 

всього, що 

виставлено 

на земельні 

торги в 

області. 

П’ять ділянок 

загальною площею 

125 га, або 13% усіх 

природних 

територій, 

виставлених на 

торги, та 12% усіх, 

що виставлені на 

Чернігівщині. 

П’ять ділянок 

загальною площею 

198 га є територіями 

Мезинського 

національного 

природного парку та 

кількох 

гідрологічних 

заказників місцевого 

значення («Широкий 

лог», «Чорне 

болото», 

«Білоуський»). 

 

Джерело: побудовано на основі даних Української природоохоронної групи. 

Напрями подальшого використання комунальних земель пов’язані із 

цільовим призначенням цих ділянок. Аналіз оприлюдненої 

Держгеокадастром інформації про процес передачі державних земель у 

комунальну власність свідчить, що серед найпоширеніших типів 

земельних ділянок за цільовим призначенням є такі: 

– 01.01 – землі сільськогосподарського призначення; 

– 01.02 – землі для ведення фермерського господарства; 

– 01.03 – землі для ведення особистого селянського господарства; 

– 01.04 – землі для ведення підсобного сільського господарства; 

– 01.08 – землі для сінокосіння і випасання худоби; 

– 01.13 – землі для іншого сільськогосподарського призначення; 

– 16.00 – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам); 
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– 17.00 – землі резервного фонду (землі, створені органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі 

приватизації сільсько-господарських угідь, які перебували у 

постійному користуванні відповідних підприємств, установ та 

організацій). 

У процесі планування використання місцевих земельних ресурсів 

комунальної власності слід брати до уваги, що в найближчій 

перспективі територіальні громади будуть обмежені в можливостях 

розпорядження значною частиною переданих їм земель, оскільки 

щодо них існують певні обтяження. Насамперед це стосується 

земель, на які попередніми розпорядниками уже були укладені 

договори оренди із землекористувачами. Переважно таких земель 

може бути до половини і більше від усіх, що передаються у 

комунальну власність. Наприклад, по Ямпільській територіальній 

громаді Вінницької області із 273 переданих земельних ділянок 139 

перебуває у користуванні різних землекористувачів на підставі 

укладених договорів оренди. Значна частина цих договорів укладена 

на тривалий термін, який завершується через десятки років, і це 

означає, що протягом цього періоду територіальна громада може 

мати зиск від цих земель лише у вигляді орендної плати, але не може 

планувати використання цих земель для реалізації якихось інших 

власних пріоритетів розвитку. Важливим є стратегічне планування 

використання місцевих земельних ресурсів з урахуванням таких 

особливостей та наявних обтяжень. 

Можливості для посилення просторової справедливості у місцевому 

землекористуванні перебувають у площині усунення передумов, причин 

виникнення просторової несправедливості та мінімізації її негативних 

наслідків. Передумови для виникнення основних проявів просторової 

несправедливості у комунальному землекористуванні на місцевому рівні 

виникають на двох етапах: по-перше, у процесі формування комунальних 

землеволодінь і, по-друге, у процесі використання комунальних земель 

громадами. Якщо у першому випадку причини такої несправедливості є 

екзогенними, тобто зумовлені недосконалістю формування та реалізації 

державної політики центральними органами влади, то у другому випадку 

причини ендогенні, тобто формуються на рівні місцевих політичних та 

соціально-економічних систем територіальних громад.  
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На екзогенному рівні просторова несправедливість полягає 

насамперед у тому, що можуть закладатися необґрунтовані нерівно-

мірності при формуванні ресурсного потенціалу місцевого розвитку, 

або ж формальні правила (у законодавстві, правовому полі), які не 

сприяють збалансованому місцевому розвитку сільських територій. 

На ендогенному ж рівні просторова несправедливість найчастіше 

негативно проявляється щодо нецентральних, периферійних терто-

рій, віддалених населених пунктів громади та їхніх мешканців. 

Особливістю проблем ендогенної проблеми формування просторової 

несправедливості є те, що на рівні громади їх наявність часто може 

не усвідомлюватися, на відміну від екзогенних, які органи 

самоуправління та мешканці територіальних громад відчувають та 

усвідомлюють краще, оскільки вони не є безпосередньою причиною 

неусвідомленого формування таких проблем. 

Розуміння природи виникнення проблем із забезпеченням 

просторової справедливості, дотриманням прав сільських громад та 

селян у місцевому землекористуванні є важливим з огляду на те, що 

проблеми різного типу можна і слід вирішувати насамперед на тих 

рівнях, на яких вони виникли. Якщо у першому випадку основний 

напрям до посилення просторової справедливості полягає у 

вдосконаленні видів державної політики, то на рівні територіальних 

громад необхідною первинною передумовою виступає усвідомлення 

місцевими елітами та громадянським суспільством суті та принципів 

просторово справедливого місцевого розвитку для принципової 

можливості реалізації такого підходу. При цьому – як на екзогенному, 

так і на ендогенному рівнях важливими є системність та послі-

довність у здійсненні відповідних заходів, інтеграції нової для багатьох 

територіальних громад філософії просторово справедливого та 

збалансованого місцевого сільського розвитку. 

Таким чином у результаті дослідження доведено, що «права 

громад» є взаємопов’язаною та похідною від прав людини категорією, 

проте не тотожною останній, а взаємодоповнюючою у розкритті 

змісту та суті комплексної реалізації цілей сталого розвитку окремих 

індивідуумів та людських спільнот. Основними пріоритетами у 

забезпеченні прав селян і місцевих сільських громад при 

землекористуванні є такі: забезпечення їхнього доступу до земельних 

та інших, просторово пов’язаних, ресурсів, використання та участі в 
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управлінні ними; повноцінна реалізація державою функції забез-

печення екологічної охорони та сталого використання земель; 

обмеження надмірної концентрації земель; захист державою систем 

колективного володіння землею та властивих їм принципів 

колективного землекористування та управління та інші. 

Хоча землі комунальної власності – важливий ресурс місцевого 

розвитку, проте територіальні громади будуть обмежені в 

можливостях щодо розпорядження частиною найцінніших власних 

земельних ресурсів у найближчій перспективі. На значну частину 

найродючіших, вигідно розташованих та найпривабливіших з точки 

зору агровиробництва переданих громадам угідь (до 40%) діють 

обтяження речових прав (оскільки вони перебувають у постійному 

користуванні, в оренді тощо). 

Покращення забезпечення базових прав людини і просторової 

справедливості у місцевому землекористуванні можливе в площині 

усунення екзогенних (зумовлених недосконалістю формування та 

реалізації державної політики центральними органами влади) та 

ендогенних (формуються на рівні місцевих політичних та соціально-

економічних систем територіальних громад) причин її виникнення та 

мінімізації її негативних наслідків. Як на екзогенному, так і на 

ендогенному рівнях важливими є системність та послідовність при 

здійсненні заходів для впровадження на місцевому рівні нових для 

громад підходів просторово справедливого та збалансованого 

місцевого сільського розвитку. 

Можливості підвищення потенціалу використання земель 

комунальної власності для посилення просторової справедливості у 

землекористуванні на екзогенному та ендогенному рівнях пов’язані із 

реалізацією таких пріоритетів188: 

– вирішенням проблем, що супроводжують процес передачі 

земель у комунальну власність територіальних громад, та усуненням 

негативних наслідків, зумовлених недосконалістю цього процесу;  

– вдосконаленням інформаційного забезпечення місцевого 

землекористування як складової системи інформаційного забезпечення 

земельних відносин в Україні;  

 
188 Детальніше про механізми реалізації цих пріоритетів – у розділі 4. 
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– забезпеченням повноцінного функціонування системи держав-

ного моніторингу земельних відносин та її вдосконаленням у частині 

відображення даних про використання комунальних земель; 

– стимулюванням напрямів використання комунальних земель у 

способи, які найбільше сприяють просторовій справедливості у 

землекористуванні (солідарне сільське господарство, відновлення 

громадських пасовищ як бази розвитку тваринництва в індиві-

дуальному секторі, створення на місцевому рівні земельного резерву 

для створення нових фермерських господарств сімейного типу тощо); 

– вдосконаленням організаційного забезпечення використання 

комунальних земель на рівні територіальних громад (забезпечення 

вільного та повноцінного доступу до інформації про використання 

комунальних земель для усіх мешканців громади, підвищення рівня 

участі членів громади у визначенні стратегічних напрямів та 

посилення впливу на рішення щодо використання комунальних 

земель на засадах просторової справедливості тощо). 
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ЗОВНІШНІ РУШІЙНІ СИЛИ  

СПРАВЕДЛИВОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

ТА ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

3.1. Можливості та загрози справедливому просторовому 

розвитку сільських територій від лібералізації земельного 

ринку: глобальний контекст 

3.1.1. Вплив глобальних процесів та глобального капіталу на 

розвиток національних фермерських господарств, розподіл 

доходів та доступ до земельних ресурсів  

З 1980-х років у світі спостерігався надзвичайно стрімкий роз-

виток процесів глобалізації економіки, який досяг апогею наприкінці 

1990-х років. Його наслідком стало становлення глобального 

капіталу як провідного структуроутворюючого фактора, що чинив і 

наразі продовжує чинити величезний вплив на динаміку і 

характеристики розвитку національних економік. 

Звичайно, цей вплив не є однаковим стосовно різних секторів 

національної економіки і специфічно проявляється в різних сферах: є 

максимальним у т. зв. глобальних галузях (секторах енергетики, 

інформаційно-комунікаційних технологій, фармацевтики та 

виробництва складної медичної техніки, автомобілебудування, галузі 

фінансових, інформаційних, туристичних послуг, зв’язку та ін.), та 

дещо меншою мірою – у сферах, безпосередньо пов’язаних із 

задоволенням повсякденних базових потреб населення. В останніх 

попит значною мірою формується під впливом національно або 

регіонально визначених модусів споживання, які, своєю чергою, 

утворювалися та консолідувалися в рамках відповідних культурних 

моделей тих чи інших суспільств. Сфера агровиробництва, безумовно, 

належить саме до зазначеної другої групи, де вплив транснаціональних 

структур, як правило, є порівняно меншим і де національний капітал 

посідає здебільшого провідні позиції. 
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Водночас слід мати на увазі, що останніми роками проявився 

виразний спадний тренд в міжнародних інвестиціях. Якщо у 2016 р. 

річні обсяги припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) становили у 

світі величину понад 2 трлн дол. США, то лише чотири роки потому 

(2020 р.) вони скоротилися більш ніж удвічі – до 999 млрд дол. – до 

рівня, який на 20% нижчий за річний рівень інвестицій у період виходу 

в 2009 р. із глобальної фінансово-економічної кризи та нижчий за 

рівень 2005 р.189. Цей вражаючий спад лише частково можна пояснити 

коронакризою; він має більш глибинний характер і відображає, по суті, 

кризу самої моделі неоліберальної глобалізації, за якої зростання 

торгівлі тривалий час випереджало зростання ВВП, а зростання 

міжнародних інвестицій збільшувалося за зростання міжнародної 

торгівлі. Цей тренд вже не діє: навпаки, падіння міжнародних 

інвестицій у період коронакризи істотно випереджає скорочення 

оборотів торгівлі та ВВП.  

Ці нові тренди значною мірою пов’язані з істотним посиленням 

національного регулювання міжнародних інвестицій. Якщо ще 

кілька років тому розподіл заходів національної політики стосовно 

міжнародних інвестицій був явно на користь заходів із лібералізації 

інвестиційних режимів, то нині ситуація змінюється. Лише 59% усіх 

заходів національної інвестиційної політики в 2020 р. були 

спрямовані на заохочення іноземного інвестування, тоді як 41% 

(рекордно високий показник за всі роки спостережень) – на їх 

обмеження або регулювання: їх загальна кількість в 2020 р. зросла 

більш ніж удвічі, причому головним драйвером стали міркування 

впровадження механізмів скринінгу на предмет дотримання 

національної безпеки в т. зв. чутливих секторах190, до яких, 

безперечно, відносяться і галузі, дотичні до національної 

продовольчої безпеки. 

Зважаючи на зазначені новітні тренди дедалі частіше говорять 

про процес деглобалізації як процес зменшення економічної 

взаємозалежності. Ці думки настільки поширилися, що навіть 

 
189 World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery / UNCTAD. 

Geneva: United Nations, 2021. P. 2. URL: https://unctad.org/system/files/official-

document/wir2021_en. pdf 
190 Там само. P. XI. 
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закріпилися на рівні відповідного теоретичного концепту у 

«Вікіпедії»191. Ці концепти опрацьовуються і в цілій низці 

фундаментальних наукових досліджень, опублікованих останніми 

роками192. Водночас слід підкреслити, що багатьма дослідниками 

цей процес розглядається не стільки як дійсно усталений 

деглобалізаційний тренд, скільки як еволюція самого процесу 

глобалізації193. 

На відзначеному тлі скорочення абсолютних обсягів перетікання 

капіталів відбуваються істотні структурні зрушення в потоках 

міжнародних інвестицій. З позиції предмету цього дослідження 

інтерес представляють насамперед деякі зміни у процесі злиттів та 

поглинань, оскільки саме цей процес пов’язаний не стільки зі 

створенням власності, скільки з її перерозподілом (зміною 

власників). Так, дані ЮНКТАД свідчать про такі зрушення у цьому 

аспекті (табл. 3.1.1.1). 

Галузь з виробництва харчових продуктів, навіть зазнавши 

помітного скорочення загальної кількості угод із транскордонного 

придбання активів за їх вартісними обсягами, стала у 2020 р. лідером 

за загальною сумарною вартістю операцій, випередивши такі 

глобальні галузі, як інформаційно-комунікаційна, фармацевтика, 

електроніка та електричне обладнання, фінансові послуги і страху-

 
191 Deglobalization. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Deglobalization 

(дублюється німецькою, іспанською, французькою, португальською та низкою 

східних мов).  
192 Peter A.G. van Bergeijk. On the Brink of Deglobalization: An Alternative 

Perspective on the Causes of the World Trade Collapse. Edward Elgar, 2010.  

192 p. URL: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/on-the-brink-of-deglobalization-

9781849804110.html; Alicia García-Herrero and Junyu Tan. Deglobalisation in 

the context of United States-China decoupling. Policy Contribution. 2020.  

Nо. 21. 16 p. Bruegel. URL: https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/ 

2020/12/PC-21-2020-211220.pdf; Balsa-Barreiro José, Vié Aymeric, Morales 

Alfredo J., Cebrián Manuel. Deglobalization in a hyper-connected world. 

Palgrave Communications. 2020. Is. 6, No. 28. 4 p. https://doi.org/10.1057/ 

s41599-020-0403-x 
193 Gunalan Palanivelu. Deglobalization or an Evolution of Globalization? / 

Austraalian Institute of International Affairs. 2020. URL: 

https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/deglobalisation-or-an-

evolution-of-globalisation/ 
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вання. Це може видатися парадоксальним, але насправді нічого 

дивного тут немає. Адже в умовах прискорення кардинальних 

технологічних змін (четверта промислова революція) 

високотехнологічні глобальні галузі розвиваються головним чином 

не через придбання вже існуючих активів, а шляхом формування 

нових активів – на новій технологічній основі, а отже, через 

вкладання капіталу в утворення нових підприємств, а не придбання 

старих активів.  

Таблиця 3.1.1.1 

Чисті транскордонні злиття та поглинання по секторах та 

окремих галузях, 2017–2020 рр. 

Сектор/галузь 
Вартість, млрд дол. США Кількість угод 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Загалом 694 816 507 475   7118 6201 

Сировинний сектор 24 39 37 25   433 658 

Обробна 

промисловість 
327 307 243 228   1633 1136 

Послуги 343 470 227 221   5052 4407 

Галузі з найвищими вартісними обсягами операцій (2020) щодо злиттів 

та поглинань 

Галузі першої десятки в 2020 р. 

Харчові продукти, 

напої та тютюн 
88 55 20 86 227 205 193 136 

Інформаційно-

комунікаційна 

галузь 

39 116 25 80 611 1173 1312 1248 

Фармацевтика .. 58 98 56 .. 182 186 211 

Електроніка та 

електричне 

обладнання 

26 42 21 40 307 257 279 165 

Комунальні 

послуги* 
54 38 12 33 171 191 190 190 

Зв’язок .. .. 6 29 .. .. 84 61 

Фінансові послуги та 

страхування 
59 108 49 28 617 599 619 562 

Добувна 

промисловість 
23 38 35 24 466 329 354 527 

Операції з 

нерухомістю 
.. .. 37 22 .. .. 436 327 

Торгівля 12 35 16 18 486 501 575 496 
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Закінчення табл. 3.1.1.1 

Сектор/галузь 
Вартість, млрд дол. США Кількість угод 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Галузі, що входили до першої десятки в 2017–2018 рр. 

Ведення бізнесу 107 87 66 .. 1817 1327 1156 .. 

Хімічна 

промисловість 65 119 35 .. 198 158 152 .. 

Транспорт та 

зберігання 23 46 20 .. 306 229 249 .. 

* У 2017–2018 рр. – «виробництво та постачання електроенергії, газу та 

води». 

Джерело: складено на основі даних UNCTAD (2019–2021): World 

Investment Reports 2019 (с. 9), 2020 (с. 17), 2021 (с. 12). 

Висунення на перше місце за обсягами злиттів та поглинань 

харчової галузі – феномен зовсім іншого походження, який не має такої 

тісної прив’язки до технологічних трансформацій. Він, скоріше, 

свідчить про наростаючий дефіцит продовольства у світі, й не стільки в 

поточному моменті (хоча пандемія COVID-19 зіграла у цьому аспекті 

негативну роль), скільки на перспективу – у зв’язку з виходом на 

світовий ринок багатьох нових країн-імпортерів зі зростаючими 

доходами (насамперед зі Східної Азії та, до певної міри,  країн Африки 

та Близького Сходу) та – головним чином – із наростаючими 

кліматичними змінами, що загрожують суттєвим загостренням проблем 

стабільності аграрного виробництва. Зважаючи на останнє, міркування 

продовольчої безпеки, з одного боку, та можливості отримання 

додаткових прибутків внаслідок дефіциту продовольства – з іншого 

боку, диктують наростання інтересу до придбання активів у цій сфері. 

Зрозуміло, що такий зростаючий інтерес стосується усього 

агроподовольчого сектора в широкому сенсі, а не лише галузі з обробки 

сільськогосподарської сировини, оскільки в сучасному світі важко 

уявити ефективні бізнес-стратегії поза формуванням стабільних 

ланцюгів створення доданої вартості.  

Слід відзначити, що до останнього часу транснаціональні 

економічні структури (багатонаціональні корпорації – БНК, за 

сучасним визначенням ЮНКТАД) не відігравали помітної ролі серед 

найбільших світових корпорацій, що оперують транскордонно. 

Проте під впливом новітніх мотивацій та інтересів, що виникають та 

посилюються в сучасному кризовому світі, така ситуація може 
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змінюватися. При цьому як у міжнародних масштабах загалом, так і 

всередині окремих країн, скоріше за все простежуватиметься 

тенденція до посилення ролі великих компаній із розгалуженими 

міжнародними зв’язками та напрямами діяльності. Тобто діятимуть 

певні чинники в напрямі посилення концентрації агропродовольчого 

виробництва та бізнесу і збільшення ролі великих корпорацій у цій 

сфері. Зазначена тенденція вже простежується, причому демонструє 

провідну роль великих компаній США (табл. 3.1.1.2).  

Таблиця 3.1.1.2 

Топ-10 найбільших агрокомпаній* світу, 2020 р. 

Мі-

сце 

Назва 

компанії 

Дохід 

(млрд. 

дол. 

США) 

Місце 

розташування 

штаб-квартири 

Показники 

транснаціоналізації** 

Профіль діяльності в 

аграрному секторі 

1 Cargill 114,69 Міннетон

ка, штат 

Міннесот

а, США 

Філії в 66 країнах, 25% 

сукупного зернового 

експорту США 

Сільськогосподарські 

послуги, рослинництво та 

тваринництво, 

продовольство, охорона 

здоров’я та фармацевтика, 

управління промисловими 

та фінансовими ризиками, 

сировина 

2 The Archer-

Daniels-

Midland 

Company (A

DM) 

64,34 Чикаго, штат 

Іллінойс, США 

270 підприємств та 420 

об’єктів заготівлі врожаю 

в усьому світі 

Кукурудзяний сироп, 

кукурудзяний сироп з 

високим вмістом 

фруктози, корми, етанол, 

біоенергія та харчові 

продукти 

3 Bayer 51,18 Леверкузен, 

Німеччина 

616 філій, присутність у 

111 країнах. 

Одна з провідних 

компаній у галузі 

рослинництва у світі: 

понад 35 дослідницьких 

пунктів та 175 пунктів 

розведення в усьому світі  

Ветеринарні препарати, 

пестициди, насіння, 

біотехнології рослин. 

У 2018 придбала Monsanto 

- провідного виробника 

генно-інженерних 

культур, за 63 млрд дол. 

США.  

Bayer CropScience 

розробляє генетично 

модифіковані культури 

та пестициди 

4 John Deere 37,35 Moline, 

Іллінойс, США 

 Сільське господарство, 

будівництво, лісове 

господарство, споживче та 

комерційне обладнання, 

дизельні двигуни, 

автомобілі 

 

http://adm.com/
http://adm.com/
http://adm.com/
http://adm.com/
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Закінчення табл. 3.1.1.2 

Мі-

сце 
Назва 

компанії 

Дохід 

(млрд. 

дол. 

США) 

Місце 

розташування 

штаб-

квартири 

Показники 

транснаціоналізації** 
Профіль діяльності в аграрному 

секторі 

5 CNH 

Industrial 

28,1 Лондон, 

Велика 

Британія 

Корпоративні офіси в 

Амстердамі та Базілдоні  

Сільськогосподарське 

обладнання (Case IH, New 

Holland), будівельне 

обладнання, вантажні 

автомобілі та комерційний 

транспорт, автобуси, 

спеціальний транспорт 

6 Syngenta 23 Базель, 

Швейцарія 

Третє місце у світі за 

продажами насіння та 

біотехнологій. Має вісім 

основних товарних ліній, 

які розробляє, продає та 

продає по всьому світу 

Геномні дослідження. Його 

п’ять лінійок пестицидів – це 

селективні гербіциди, 

неселективні гербіциди, 

фунгіциди, інсектициди та 

догляд за насінням. Три лінійки 

продуктів для насіння 

включають кукурудзу та сою, 

інші польові культури та овочі 

7 DuPont 21,57 Вілмінгтон, 

Делавер, 

США 

277 філій з присутністю в 

58 країнах. 

DuPont – одна з 

найбільших у світі 

хімічних компаній за 

обсягами продажів 

Хімікати для агросектора 

8 Nutrien 19,6 Саскатун, 

Саскачеван, 

Канада 

Найбільший виробник 

калійних речовин і третій 

за величиною виробник 

азотних добрив у світі 

Виробництво добрив 

9 Yara  

Inter-

national 

12,9 Осло, 

Норвегія 

 Хімічна компанія з 

виробництва азотних добрив, 

нітратів, аміаку, сечовини та 

інших хімічних речовин на 

основі азоту  

10 BASF 6,8 Людвіг-

сгафен, 

Німеччина  

666 філій, присутність в 

93 країнах. 

Найбільший виробник 

хімічних речовин у світі.  

Управління шістьма інтег-

рованими виробничими 

майданчиками та 390 ін-

шими виробничими 

центрами в Європі, Азії, 

Австралії, Америці та 

Африці 

Виробництво хімічних 

речовин, пластмас, хімічних 

речовин, каталізаторів, 

покриттів, технологій 

рослинництва 

* У наведеній таблиці, відповідно до підходу ОЕСР, термін «агрокомпанія» трактується 
розширено і включає не лише компанії, що оперують безпосередньо в сфері 
сільськогосподарського виробництва, але й у пов’язаних із сільським господарством галузях.  
** Враховано дані бази даних ОЕСР – OECD-ADIMA-FY2019-Indicators. URL: 
https://www.oecd.org/sdd/its/measuring-multinational-enterprises.htm (станом на 03.06.2021). 
Джерело: BizVibe. URL: https://blog.bizvibe.com/blog/largest-agricultural-compani 
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Як видно з наведеної табл. 3.1.1.2, абсолютна більшість із 

присутніх у цьому топ-списку міжнародних компаній уже активно 

оперують на ринку України. Вони стають реальним суб’єктами із 

формування відповідних міжнародних виробничих систем, із 

включенням у глобальні та макрорегіональні мережі створення 

доданої вартості відповідних українських активів, які можуть 

посилити глобальну конкурентоспроможність та забезпечити 

максимізацію прибутків. Абсолютно зрозуміло, що серед цих активів 

найбільшу цінність для міжнародного капіталу представляє 

українська земля, що, незважаючи на багаторічне варварське 

використання, все ще має видатні показники природно даної 

родючості порівняно з багатьма іншими країнами світу. 

Реально можливе посилення ролі великого транснаціоналізованого 

капіталу в розвитку агропродовольчого сектора матиме істотний вплив 

на місце і можливості розвитку менших за розміром учасників 

агропродовольчого виробництва, включаючи насамперед фермерські 

господарства, і створюватиме загрозу обмеження їх ролі в аграрному 

виробництві, їх витіснення з ринку під впливом цінових конкурентних 

переваг, сформованих або посилених під впливом кращого глобального 

доступу до ресурсів виробництва.  

Накопичений у світі досвід діяльності ТНК (БНК) свідчить про те, 

що їх стратегії в багатьох випадках не лише не підтримують 

національні пріоритети розвитку, а навпаки – можуть істотно 

коригувати національне економічне середовище та його структуру, 

зчиняючи істотний вплив на формування потоків товарів та послуг, 

капіталів, робочої сили, а також на розмір та структуру джерел 

утворення доходів. При цьому, як правило, міжнародні корпорації не 

прагнуть розвивати конкурентні переваги приймаючої країни, а 

експлуатують уже наявні порівняльні переваги, які, якщо йдеться про 

регіони менш розвинених країн, пов’язані насамперед із наявністю 

відносно дешевих природних ресурсів або ресурсів робочої сили. 

Політика цих компаній у побудові глобальних мереж доданої вартості 

спрямована на закріплення за країнами базування ТНК (БНК) найбільш 

вигідних ланок цих мереж, де продукується основна маса доданої 

вартості. Як наслідок, економічне зростання в приймаючих країнах у 

більшості випадків прискорюється, але таке зростання далеко не завжди 

супроводжується відповідною диверсифікацією структур національ-
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ного виробництва та виходом на більш високі щаблі продукування 

доданої вартості. Звідси виникає парадоксальна модель зростання без 

розвитку, що призводить до збільшення відставання від найбільш 

розвинених країн світу. І лише ті країни, які здатні проводити активну 

структурну політику розвитку (як проводили і нині проводять, 

наприклад, країни Східної Азії), здатні використовувати діяльність ТНК 

(БНК) на своїй території на користь довгострокових національних 

стратегій розвитку.  

Показовим у цьому сенсі є розвиток органічного сільського 

господарства, що спирається на новітні аграрні технології і може 

надавати можливості реалізовувати продукцію за значно вищими 

цінами, а отже – приносити доходи, істотно вищі за середні. 

Країнами-піонерами у цій сфері виступають європейські держави з 

високим рівнем доходів, в яких частка площ, зайнятих під органічне 

сільське господарство, в 2018 р. становила: у Німеччині – 7,34%, 

Данії – 10,45%, Швейцарії – 10,60%, Фінляндії – 13,09%, Швеції – 

20,24%, Австрії – 24,09%, тоді як в Україні, яка заявляє, що 

претендує на роль «житниці Європи», ця частка становила лише 

0,75%194. У перелічених вище європейських країнах – лідерах у 

галузі поширення органічного сільського господарства досягнуті 

успіхи визначають аж ніяк не великі транснаціоналізовані аграрні 

компанії. Адже ці технології потребують високої кваліфікації, а 

зовсім не дешевих ресурсів; вони є працемісткими, потребують 

перманентного нагляду за процесами виробництва.  

Не можна заперечувати, що ставка на великі аграрні корпорації 

може мати тимчасовий економічний ефект у вигляді припливу 

капіталів, зростання обсягів продажів за кордон та збільшення тим 

самим доходів. Проте слід мати на увазі, що створювані ТНК (БНК) 

у багатьох країнах «третього світу» мережі інтернаціоналізованого 

виробництва та збуту мали властивість утворювати своєрідні 

анклави в національній економіці. Доходи, які генеруються в цих 

анклавах, значною мірою замикаються в їх межах і розподіляються 

насамперед на користь бенефіціарних власників міжнародних 

корпорацій. Вони дуже незначною мірою піддаються дифузії на 

користь більш широких кіл суб’єктів національної економіки – 

 
194 FAOSTAT databank / FAO.URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data.  
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внаслідок того, що власникам цих компаній здебільшого не дуже 

цікаві національні виробники товарів та послуг (окрім виробників 

інфраструктурних послуг загального користування: постачання 

енергії, води, газу).  

Саме тому розвиток цих міжнародних структур створює т. зв. 

ефект подвійної економіки195, «завдяки» якому процвітає обмежене 

коло власників великих експортоорієнтованих, інтернаціоналізованих 

компаній, тоді як великі маси малих та середніх виробничих структур, 

де задіяна більша частина населення країни, можуть деградувати або 

стагнувати, консервуючи архаїчні соціально-економічні структури.  

Поширення ТНК (БНК) у менш розвинених ареалах може мати 

наслідком зовсім не прискорення розвитку економіки, як 

наголошують адепти неолібералізму, а розщеплення економіки в 

технологічному та соціально-економічному вимірах на якісно 

неоднорідні сектори, які дуже слабко взаємодіють один з одним. У 

такій подвійній, структурно розщепленій економіці в принципі не 

може бути ефективного накопичення і ринкового розподілу ресурсів, 

оскільки чисто ринкові критерії штовхатимуть до інвестицій лише в 

більш розвинених, більш інтернаціоналізованих районах і секторах, 

тоді як відсталі регіони і сектори взагалі не зможуть забезпечувати 

 
195 Концепція (або модель) подвійної економіки (dual economy) 

відштовхується від наявності в економіці країни двох різних секторів, які 

істотно різняться за рівнями розвитку, технологій та структурами попиту. 

Ця концепція первісно була розроблена ще в 1950-ті роки в рамках 

досліджень економіки розвитку (development economics). Одним з її 

фундаторів вважають Юліус Герман Буке (Boeke J.H. Economics and 

Economic Policy of Dual Societies. – New York: Institute of Pacific Relations, 

1953), який у своїй роботі  на прикладі Індонезії описав модель 

співіснування сучасного та традиційного секторів в економіці 

колоніального типу. Ці вихідні положення були розвинені майбутнім 

Нобелівським лауреатом (1979 р.) Артуром Льюісом (Lewis W.A. Economic 

development with unlimited supply of labour. The Manchester School. 1954. No. 

22 (2). Р. 139-91. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x), який 

сформував постулати моделі двосекторної економіки (dual-sector model). І 

хоча наступні емпіричні дослідження не завжди підтримували наявність 

такого ефекту, саму можливість такої парадигми не можна заперечувати, 

якщо національна політика розвитку є слабкою, а уряд країни спирається 

виключно на «невидиму руку ринку». 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

192 

будь-яких істотних заощаджень. Цей феномен має загально-

економічний характер, і він повною мірою стосується аграрної 

сфери. 

Таким чином, політика залучення іноземного капіталу та великих 

багатонаціональних корпорацій має бути гранично виваженою та 

вбудованою у національні пріоритети соціально-економічного 

розвитку і надійно вмонтованою у національні механізми, які 

забезпечують пріоритет національних стратегічних інтересів.  

3.1.2. Глобальні чинники умовно позитивного впливу лібералізації 

земельного ринку на вітчизняне аграрне виробництво та процес 

справедливого просторового розвитку сільських територій 

Лібералізація земельного ринку – незалежно від намірів авторів 

цієї реформи – створює можливості для концентрації земельних 

угідь у руках великих аграрних корпорацій, орієнтованих на експорт. 

Це підтверджується практичним досвідом багатьох країн світу, і 

навряд чи Україна становитиме тут виняток. Як наслідок, ці великі 

корпорації отримуватимуть істотний за обсягом додатковий ресурс 

для нарощування експорту сільськогосподарської продукції на 

зовнішні ринки, формування усталеної сільськогосподарської 

спеціалізації України в рамках світового господарства. Специфікою 

України, однак, є те, що якщо в абсолютній більшості випадків у 

світі формування таких аграрних експортоорієнтованих моделей 

відбувалося у контексті переходу від архаїчних традиційних 

структур общинної, або родово-племінної економіки країн «третього 

світу», в Україні це відбувається у контексті деіндустріалізації – 

реверсивного руху від індустріальної до аграрної економіки. Для 

більшості країн «третього світу», навіть затиснутих в обмежувальні 

рамки моделі «подвійної економіки», така структурна еволюція все 

ж означала певний прогрес, оскільки вела до відкриття зовнішньому 

світу стагнуючих та нездатних розвиватися традиційних структур 

організації економіки, накопиченню в окремих з них ресурсів, які 

могли бути згодом використані для ривка в розвитку (про це 

свідчить приклад країн Східної Азії, тієї ж Індонезії, на матеріалах 

якої була первісно сформульована концепція подвійної економіки). 

Для України ситуація виглядає зовсім в іншому ракурсі: аграризація 

міжнародної спеціалізації країни, що колись належала до світової 
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еліти країн, здатних виробляти літаки та ракетно-космічну техніку, 

демонструє процес структурного спрощення та зменшення 

потенціалу накопичення ресурсів для розвитку – через що країна 

стає хронічним клієнтом (пацієнтом) міжнародних фінансових 

організацій. 

Безумовно, відкриття земельного ринку матиме певні позитивні 

макроекономічні ефекти тимчасового характеру. Адже посилення 

процесу формування аграрної спеціалізації створює підґрунтя для 

забезпечення зростаючих валютних надходжень в економіку України і 

діє загалом у напрямі досягнення та підтримання зовнішньої рівноваги 

економіки, стабільності її платіжного балансу. Адже саме 

агропродовольчі компоненти українського експорту останніми роками 

стали його найголовнішими драйверами і до певної міри поки що 

компенсують втрату ринків по інших позиціях (рис. 3.1.2.1).  

Рис. 3.1.2.1. Динаміка товарного експорту України,  

2005–2020, млн дол. США 

Джерело: складено за даними статистики НБУ щодо платіжних 

балансів України за відповідні періоди. URL: 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 

Становлення в Україні моделі експортоорієнтованого агропро-

довольчого зростання спирається головним чином саме на тандем 

великого агробізнесу –  великі агрохолдинги українського походження 

та іноземні транснаціональні компанії, що діють в аграрній сфері та 
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збільшують інвестиції в український агросектор. Про масштаби їх 

домінування дають уявлення дані табл. 3.1.2.1.  

Таблиця 3.1.2.1 

Топ-10 українських агрохолдингів-експортерів, 2018 р. 

Місце Назва 

Земель-

ний 

банк, 

тис. га 

Продуктова 

спеціа-

лізація 

Обсяг 

експорту 

2018 р., млрд 

дол. США 

Частка в 

агроекспор-

ті України, 

% 

Власники та 

їхні статки 

 

1 KERNEL 600 Олія 

соняшника, 

зернові, 

кукурудза 

2,5 12,5 Андрій 

Веревський  

(420 млн дол.. 

США) Віталій 

Хомутинник  

(390 млн дол. 

США) 

2 AДM 

ТРЕЙДИНГ 

Україна 

немає 

даних 

Кукурудза, 

олійні 

культури 

1,2 6,0 Archer Daniels 

Midland 

Company 

(США) 

3 BUNGE 

UKRAINE 

немає 

даних 

Зернові, 

кукурудза, 

соя, олійні 

культури 

1,1 5,7 Bunge 

(США)196 

4 CARGILL 

UKRAINE 

 

немає 

даних 

Соя, олійні 

культури, 

зернові 

1,1 5,3 Cargill (США) 

5 АГРОІНДУ-

СТРІАЛЬНИЙ 

ХОЛДИНГ 

МХП (МІРО-

НІВСЬКИЙ 

ХЛІБО-

ПРОДУКТ) 

370 М’ясо 

птиці, 

зернові, 

олійні 

культури 

1,0 5,1 Юрій Косюк  

(908 млн дол. 

США) 

6 COFCO  

AGRI 

UKRAINE 

немає 

даних 

Олійні 

культури, 

зернові, 

кукурудза 

1,0 4,9 COFCO 

International 

(Китай) 

7 НІБУЛОН – 

NIBULON 

83 Зернові, 

кукурудза 

0,9 4,7 Олексій Вада-

турський 

(549 млн дол. 

США) 

Андрій 

Вадатурський 

 
196 Ринкова вартість компанії на початок 2021 р. становила 9,159 млрд дол. 

США.  
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Закінчення табл. 3.1.2.1 

Місце Назва 

Земель-

ний 

банк, 

тис. га 

Продуктова 

спеціа-

лізація 

Обсяг 

експорту 

2018 р., млрд 

дол. США 

Частка в 

агроекспор-

ті України, 

% 

Власники та їхні 

статки 

8 GLENCORE 

AGRICULTU

RE UKRAINE 

немає 

даних 

Кукурудза 0,6 2,8 GLENCORE 

(Швейцарія) 

9 LOUIS 

DREYFUS 

COMPANY 

UKRAINE 

немає 

даних 

Зернові, 

кукурудза 

0,6 2,7 Louis Dreyfus 

Company 

Holdings 

(Нідерланди) 

10 АГРОПРО-

СПЕРИС 

396 Зернові, 

кукурудза 

0,4 1,9 NCH Capital 

Inc. (США) 

Примітка: сірим фоном виділені компанії, які входять до провідної десятки 

світових багатонаціональних корплорацій (БНК) в аграрній та агропромисловій 

сферах.  

Джерело: за даними Dragon Capital, компаній Latifundist, Landlord, «Новое 

время». URL: https://biz.nv.ua/markets/reyting-50040122.html. 

Безумовно, в разі опори на дрібні фермерські господарства досягти 

такого зовнішнього (валютного) ефекту в короткі терміни неможливо, 

адже для більшості фермерських господарств вихід на зовнішні ринки 

пов’язаний зі значними додатковими витратами і ризиками, особливо в 

умовах відсутності або крайньої обмеженості в Україні цивілізованих 

форм підтримки експортної діяльності на нових ринках та відповідних 

інститутів кредитування і страхування. Часу та значних первісних втрат 

вимагає і створення та впровадження сучасних екологічно стійких 

технологій аграрного виробництва. Такий шлях привабливий лише для 

тих, хто здатний мислити та діяти на перспективу, а не женеться за 

швидкими прибутками. 

На жаль, в Україні, де гостро відчувається брак стратегічно 

орієнтованої бізнес-поведінки, саме зазначені вище позитивні 

макроекономічні ефекти від зростання експорту, доповнені ефектами 

надходження капіталу в економіку з метою придбання контролю над 

земельною власністю197, вже в близькій перспективі можуть 

 
197 Існуюча в нинішньому варіанті законодавства формальна заборона на 

придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

іноземцями і відстрочення можливості такого придбання для українських 

юридичних осіб не повинні вводити в оману. Лише люди, які не знають 

особливостей сучасної мережевої економіки й не усвідомлюють наявності 

розгалуженого арсеналу засобів контролю над економікою з боку сучасного 
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відігравати роль основного чинника. І ці поверхневі та тимчасові за 

своїм характером надбання можуть маскувати реальні втрати 

можливостей розвитку у більш довгостроковому періоді, які будуть 

зумовлені структурним спрощенням та обмеженням і фрагментацією 

економічного простору в українському селі. Така модель може бути 

тимчасово прибутковою, але не забезпечить сталого розвитку та 

зростання.  

Під впливом формування викривленої моделі експорторієнтованого 

великого аграрного бізнесу, що перебуває у гіпертрофованій залежності 

від зовнішніх ринків та зовнішнього капіталу, в Україні відбувається 

зростаюча деформація самої структури виробництва в аграрній сфері, 

яка перетворюється на виразно сировинну (рис. 3.1.2.2). Так, якщо в 

середині першого десятиліття 2000-х років частка проміжних товарів у 

групі агропродовольчих товарів не досягала і 60% (хоча і цей показник 

є занадто високим як для країни, що претендує на місце «житниці 

Європи»), то зусиллями наших агрореформаторів цей індикатор був 

доведений до рівня 83%. Це переконливо свідчить про перетворення 

агросектора України на сировинну ланку глобальних ланцюгів 

виробництва продовольства, керованих великими транснаціо-

налізованими структурами. 

Рис. 3.1.2.1. Частка товарів проміжного споживання в сукупному 

експорті товарів агропродовольчої групи в Україні, 2005–2020 рр. 

Джерело: складено за даними статистики НБУ щодо платіжних балансів 

України за відповідні періоди. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-

external/data-sector-external#1 

 
капіталу, можуть думати, що тим самим ставиться непрохідний бар’єр для 

концентрації реального контролю над землею з боку великих 

корпоративних структур українського та іноземного походження.  
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Фактично йдеться про створення всередині економіки України 

своєрідного сировинного анклаву транснаціоналізованого 

виробництва, який лише номінально пов’язаний з економікою в 

цілому. Номінально – тому що за всіма своїми основними 

компонентами він виразно виділяється і відділяється від внутрішньо 

орієнтованих секторів національної економіки: 

•  його основні фактори виробництва (сільськогогосподарські 

машини, комбайни, добрива, хімікати, посівний матеріал) переважно 

імпортуються; 

•  його левова частина продукції – експортується як сировина;  

•  доходи операторів цього сегмента ринку виразно вищі, ніж у 

середньому по економіці та чималою мірою утримуються в іноземній 

валюті, у т. ч. за межами України (насамперед у т. зв. офшорних 

юрисдикціях), а іноземними БНК виводяться з України як доходи на 

вкладений капітал198.  

Саме з огляду на це торговельно-економічні ефекти від відкриття 

ринку землі в Україні якщо і можуть мати позитивний ефект, то він 

має розглядатися виключно як умовно позитивний, оскільки його 

будуть обмежувати та нейтралізовувати негативні ефекти 

структурного характеру.  

3.1.3. Основні ризики та загрози для українського фермерства та 

сільських територій з боку глобального капіталу та 

транснаціональних корпорацій  

Оцінюючи ефекти від запровадження вільного ринку землі, ми не 

повинні розглядати це питання виключно у вузькому економічному 

контексті. Воно має значно ширший соціально-економічний 

контекст і може істотно впливати на загальне соціально-

інституційне середовище розвитку країни загалом та сільських 

територій зокрема.  

 
198 Загалом у 2020 р., згідно з даними статистики платіжного балансу НБУ, 

по цій статті було переведено за кордон доходів на суму 7775 млн дол. 

США, а роком раніше – 11351 млн дол. США (що в декілька разів більше за 

ті суми, що Україна випрошує в МВФ). І хоча далеко не вся ця сума 

припадає на зарубіжний агробізнес, присутній в Україні, зрозуміло, що він 

володіє досить вагомою часткою у цих репатрійованих прибутках.  
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У цьому контексті ми повинні розуміти, що світ нині увійшов у дуже 

складний період своєї еволюції, який характеризується значним 

загостренням протиріч та необхідністю здійснення суттєвих 

трансформацій системного характеру. Ці неминучі зміни істотно 

підвищують ступінь невизначеності розвитку українського села та 

економіки загалом і перетворюють їх на особливо вразливі, зважаючи 

на асиметричність існуючих залежностей: мінімальний вплив 

економіки України на глобальні процеси при величезному впливі 

глобальних процесів на українську економіку. У цьому контексті слід 

звернути особливу увагу на наведені нижче ризики. 

По-перше, ідеться про суттєві зрушення в напрямі посилення 

боротьби у світі з тіньовими потоками капіталів та ухиленням від 

оподаткування. Ці тенденції значено посилилися в контексті 

боротьби з соціально-економічними наслідками пандемії COVID-19, 

оскільки провідні держави інтенсивно шукають джерела покриття 

безпрецедентно великих державних витрат. Провідними країнами 

світу (G20 та G7), міжнародними організаціями (насамперед ОЕСР) 

вживаються дедалі жорсткіші заходи в напрямі забезпечення більшої 

прозорості торговельних операцій та операцій з капіталом, 

наведення порядку в діяльності світових фінансових центрів та 

обмеження негативних впливів т. зв. офшорних зон. Варто згадати у 

цьому контексті хоча би проєкт BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting) – щодо розроблення заходів протидії розмиванню 

податкової бази та виведенню прибутку з метою уникнення 

оподаткування. Або ж прийняте Великою Британією рішення з 

вимогою до своїх заморських територій (таких як Кайманови 

острови та Британські Віргінські острови) відкрити секретну 

інформацію про власність компаній, зареєстровану в цих офшорних 

юрисдикціях.  

Це становить значний виклик для багатьох власників капіталів, 

нажитих незаконним шляхом і утримуваних «в тіні», у т. ч. в 

закордонних офшорних юрисдикціях. Зрозуміло, що власники таких 

активів стикаються із серйозними ризиками викриття незаконності (а, 

можливо, й арешту чи конфіскації) своїх активів, а отже – зацікавлені 

у переведенні своїх офшорних валютних авуарів у більш захищений 

актив.  
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До цього ризику додається і валютний ризик, пов’язаний із 

майбутнім долара США, якому кидає виклик не лише китайський юань, 

а й плани розгортання альтернативних систем розрахунків, пов’язаних 

не лише із зростаючою цифровізацією, а й укладенням регіональних 

розрахункових угод (як, наприклад. між Росією та Китаєм). 

Земля є ідеальним варіантом для таких випадків «реструк-

туризації» незаконно нажитих статків, а також захисту від 

курсових ризиків і знецінення активів. Зростаючі світові потреби у 

продовольстві, з одного боку, та посилення негативних кліматичних 

впливів на аграрне виробництво – з іншого, перетворюють 

сільськогосподарську землю на дефіцитний ресурс економічного 

розвитку, що демонструватиме довгостроковий підвищувальний 

ціновий тренд. Це перетворює інвестиції в землю (саме в землю і не 

обов’язково в розвиток аграрного виробництва)199 надзвичайно 

цікавим об’єктом операцій для численних власників грошових 

активів та операторів ринків капіталів. 

Держава може надати істотну підтримку цій групі власників щодо 

конвертації їх сумнівних активів через механізми «амністії капі-

талів», «нульові декларації» та інші механізми, які останнім часом 

запроваджені в законодавстві України та дадуть можливість 

безперешкодно вкладати тіньові кошти в абсолютно легальну 

земельну власність. 

 
199 У цьому контексті логіка нинішніх українських земельних реформаторів не 

базується на реальних фактах. Показовими у цьому аспекті є висновки доповіді 

Світового банку ще від 2010 року (Deininger, Klaus and Byerlee, Derek et al. 

Rising Global Interest in Farmland. Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? 

Washington, D.C.: World Bank, 2010. 266 p.), яка узагальнила результати 

комплексного дослідження, проведеного в багатьох менш розвинених країнах 

світу (передусім у країнах Африки), щодо масштабного придбання 

сільськогосподарських земель та інвестування в них. У передмові до цієї 

доповіді зокрема відзначалося (Юргеном Фьогеле, директором департаменту 

сільського господарства та сільського розвитку Світового банку, с. xiv), що у 

багатьох випадках оголошені угоди щодо придбання земель ніколи не були 

реалізовані через великі ризики, нереальні цілі, зміни цін та неадекватну 

інфраструктуру, технологій та установ: фактично ведення сільського 

господарства було розпочато лише у 21% оголошених угод. Більше того, навіть 

деякі прибуткові проєкти «не забезпечували задовільних переваг для місцевого 

розвитку».  
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У разі реалізації цього сценарію зростання ефективності 

українського аграрного сектора не відбудеться. Скоріше, ми станемо 

свідками прискореного формування в Україні латифундистської 

системи – із відповідними жахливими соціальними наслідками, про які 

дає уявлення «досвід» деяких латиноамериканських країн, зокрема 

Бразилії200.  

По-друге, відкриття земельного ринку створює нові ризики в 

аспекті посилення простору для проведення спекулятивних ринкових 

операцій зі ставкою на зростання цін на земельні ділянки, що 

повинно виникнути у результаті відкриття земельного ринку. Про це 

переконливо свідчать різноманітні статистичні дані та розрахункові 

індекси, що складаються на цій основі. 

Так, зокрема, табл. 3.1.3.1 переконливо демонструє, що в умовах 

здійснення лібералізації внутрішніх ринків у поєднанні із входженням 

до єдиного європейського простору ЄС для всіх без винятку країн – 

нових членів ЄС стало реальністю істотне зростання середніх цін на 

сільськогосподарську землю: в період з 2011 р. (100%) для Латвії індекс 

цін становив у 2019 р. 168%, Польщі – 226%, Угорщини – 233%, 

Болгарії – 255%, Естонії – 326%, Литви – 327%, Румунії – 391%, Чехії – 

441%. І це при тому, що, на відміну від України, зазначені країни не 

становлять великого стратегічного інтересу для світових аграрних 

корпорацій-експортерів та земельних інвесторів.  

Дані у більш широкому глобальному контексті, що випливають з 

розрахунків т. зв. глобального індексу сільськогосподарських угідь 

(Global Farmland Index), засвідчують, що саме в регіоні країн 

 
200 У цій країні проведення земельної реформи стимулювало експансію 

експорторієнтованого виробництва (зокрема виробництва сої), проте призвело 

до масового обезземелення селян, їхньої міграції до великих міст та розселення 

у т. зв «фавелах» – осередках наркоманії та організованої злочинності. Це стало 

наслідком провалів у земельній політиці та масштабними програмами 

субсидування великих виробників, що стимулювало поширення 

механізованого, а не працемісткого виробництва, – і зумовило (у поєднанні з 

факторами низької якості записів у земельних реєстрах та низького рівня 

захисту прав на землю) вихід з ринку малих ферм та концентрацію землі у 

господарствах, що володіли понад 1 тис. га землі. Дуже негативними були й 

екологічні наслідки: прискорене вирубування тропічних лісів у басейні 

Амазонки (це висновки згаданої доповіді Світового банку 2010 р., с. 17).  
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Центральної Європи спостерігалося найбільш істотне зростання цін 

на сільськогосподарську землю (рис. 3.1.3.1). 

Таблиця 3.1.3.1 

Середньонаціональні ціни на сільськогосподарську землю  

в країнах – членах ЄС, євро за гектар 

Країна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бельгія … … 36591 38496 … … … … … 

Болгарія 2 112 2 843 3 175 3 620 3 891 4 131 4 622 5 011 5 382 

Чехія 1 836 3 264 3 662 4 282 4 775 5 463 6 448 7 594 8 095 

Данія 17 476 17 562 15 708 17 209 18 752 17 584 17 328 17 724 17 580 

Естонія 1 062 1 265 1 865 2 426 2 567 2 735 2 890 3 174 3 461 

Ірландія ... ... 26 366 23 449 23 594 18 141 19 903 27 457 28 068 

Греція 15 393 14 968 13 907 13 276 12 633 12 272 12 264 12 387 12 604 

Іспанія ... 12 005 11 910 12 192 12 574 12 522 12 827 13 023 12 926 

Франція 5 390 5 440 5 770 5 940 6 000 6 070 6 030 6 020 6 000 

Хорватія ... ... ... ... 2 726 2 835 3 005 3 282 3 395 

Італія 34 257 39 342 32 532 39 247 40 153 33 193 31 731 30 569 34 156 

Латвія 2 336 4 475 4 980 2 552 2 654 2 917 2 975 3 856 3 922 

Литва 1 212 1 527 2 009 2 330 3 089 3 516 3 571 3 890 3 959 

Люксембург 23 648 24 230 26 621 27 438 27 738 26 030 35 590 35 110 37 300 

Угорщина 2 089 2 380 2 709 3 042 3 356 4 182 4 368 4 662 4 862 

Нідерланди 50 801 52 716 54 134 56 944 61 400 62 972 68 197 70 320 69 632 

Польща 4 855 6 080 6 275 7 723 9 220 9 083 9 699 10 414 10 991 

Румунія 1 366 1 666 1 653 2 423 2 039 1 958 2 085 4 914 5 339 

Словенія ... ... 15 545 16 009 16 071 17 136 16 876 18 460 18 752 

Словаччина 11 375 9 650 5 575 11 442 24 175 28 217 3 009 3 432 3 789 

Фінляндія 8 210 8 047 8 461 8 090 8 138 8 326 8 718 8 380 8 686 

Швеція 6 811 7 043 6 797 7 408 7 751 7 921 8 708 8 842 9 019 

Велика Британія 18 885 21 905 23 283 26 634 30 292 25 730 23 450 23 412 ... 

Джерело: Eurostat database. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/ 

data/database (станом на16.04.21). 

Зрозуміло, що в сучасній економіці, де очікування відіграють 

надзвичайно велику роль у моделюванні ринкової поведінки, саме 

очікування тривалого та істотного підвищувального тренду 

створюють дуже сприятливе підґрунтя для здійснення 

спекулятивних операцій. Такі операції були ускладнені в умовах 

завуальованої купівлі-продажу земельних ділянок, яка була 

поширена в Україні в умовах мораторію на купівлю-продаж 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Але ж 

зрозуміло, що саме в умовах повністю легалізованого, нічим не 

обмеженого (реальна ефективність контрольних процедур у країні, 
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ураженій корупцією, є мінімальною) права купівлі-продажу землі 

можна проводити достатньо масштабні спекулятивні операції – ігри 

на підвищення вартості землі.  

 
Рис. 2.1.3.1. Динаміка глобального індексу 

сільськогосподарських угідь (Global Farmland Index),  

2002–2016 рр. 
Примітка: складено на основі даних щодо 15 країн (Аргентини, 

Австралії, Бразилії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Угорщини, 

Ірландії, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, Великої Британії, США та 

Уругваю).  

Джерело: Savills World Research Global Farmland. Global Farmland Index. 

URL: https://pdf.euro.savills.co.uk/uk/rural---other/global-farmland-index-

2018.pdf (станом на 03.06.2021).  

Теза прибічників вільної торгівлі землею, що при цьому будуть 

формуватися «ринкові ціни на землю», породжує серйозні сумніви, 

оскільки базується на гранично абстрактних економічних моделях, 

які мають мало спільного із реальною практикою недосконалої 

конкуренції на олігополістичних ринках. Адже в умовах наявності 

олігополії, поєднаної з політичною владою (а саме це в Україні, на 

жаль, є «нормою»), великі гравці отримають значні можливості 

формувати цінові тренди у вигідному для них напрямі. Замість 

«ринкових цін» ми, скоріш за все, отримуємо монопольно високі ціни 

на землю. І такий феномен не сприятиме розвитку сільського 

https://pdf.euro.savills.co.uk/uk/rural---other/global-farmland-index-2018.pdf
https://pdf.euro.savills.co.uk/uk/rural---other/global-farmland-index-2018.pdf
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господарства, адже норма прибутку для тих, хто займається 

виробництвом, при цьому падатиме.  

Можливості земельних спекуляцій можуть навіть зрости, якщо 

будуть створені відповідні передумови на ринках похідних цінних 

паперів (ф’ючерсів, опціонів), які, як відомо, є не лише інструментами 

хеджування ринкових ризиків, а й важливим осередком спекуля-

тивних фінансових операцій. Як тільки буде запроваджено вільний 

обіг земель, з’явиться можливість стандартизації відповідних ринко-

вих трансакцій, а отже, й випуску відповідних цінних «земельних» 

паперів як нового виду фінансових деривативів. У такому разі не 

виключене зростання ліквідності, що в макроекономічному вимірі 

матиме відверто інфляційний вплив, а в мікроекономічному вимірі 

стимулюватиме зростання цін на земельні ділянки.  

Лібералізація торгівлі сільськогосподарською землею може 

створити передумови, коли спекулятивний капітал братиме гору над 

капіталом, безпосередньо задіяним у сільськогосподарському виробни-

цтві. Зазначений процес напевно стане підґрунтям для істотного 

зростання вартості сільськогосподарського виробництва, а отже – й 

цін на продовольство. Неминуче подальше посилення експортної 

орієнтації українського аграрного сектора діятиме в тому ж напрямі. 

Але в умовах наявності в країні численного прошарку бідного 

населення такий шлях створює величезні соціально-політичні ризики. 

Нарешті слід відзначити, що в умовах лібералізації ринку землі 

сільськогосподарського призначення реальне істотне посилення 

ризику переходу контролю над земельними ресурсами України до 

іноземців. Імовірність цього 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 або Росії.  

Так, в Україні чистий поточний прибуток/змішаний дохід в 

сільському господарстві, відповідно до даних Держстату за 2018 р. 

(останні доступні дані)201, становив 247 млрд грн, що за середнім 

 
201 Економічні рахунки сільського господарства (рахунок виробництва та 

рахунок утворення доходу) / Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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курсом гривні 2018 р. дорівнювало приблизно 9,1 млрд дол. США. Ця 

сума включає сукупний дохід усіх суб’єктів, включаючи насамперед 

дохід великих агрокомпаній від високоприбуткових статей 

агроекспорту. Величина потенційного фінансового ресурсу для цілей 

придбання земельних ділянок звичайно може складати лише певну 

частину цього сукупного доходу. Але навіть всі 9 млрд дол. США – це 

лише трохи більше 1% від середнього розміру активів десяти 

найкрупніших у світі суверенних фондів добробуту (табл. 3.1.3.2), 

більшість з яких розташована в багатих країнах Близького Сходу та 

Східної Азії, що мають значний інтерес до питання забезпечення 

продовольством і можуть бути реальними учасниками ігор на 

земельному ринку України – якщо не прямо (закон нині цього не 

дозволяє), то опосередковано, через залежних від них осіб-резидентів. 

Увесь річний дохід усього українського агросектору жодним чином 

не можна порівняти із річним доходом американських Cargill та ADM, 

які в 2020 р. отримали, відповідно, 115 та понад 64 млрд дол. США. І це 

не якість потенційні учасники операцій на ринку України, а його 

сьогоденні фактичні лідери, що, безумовно, прагнуть до зміцнення 

майнових гарантій свої присутності в Україні.  

Таблиця 3.1.3.2 

Найбільші світові суверенні фонди добробуту 

Місце 
Назва суверенного фонду 

добробуту 

Сукупні активи, 

млн дол. США 

Кількість 

філій 
Регіон і країна 

1 
Norway Government Pension 

Fund Global 
1 289 460 21 Європа, Норвегія 

2 
China Investment 

Corporation 
1 045 715 33 Азія, Китай 

3 
Abu Dhabi Investment 

Authority 
649 176 49 

Близький Схід, 

ОАЕ 

4 

Hong Kong Monetary 

Authority Investment 

Portfolio 

580 535 21 
Азія, Гонконг 

(Китай) 

5 Kuwait Investment Authority 533 650 9 
Близький Схід, 

Кувейт 

6 GIC Private Limited 453 200 89 Азія, Сінгапур 

7 Temasek Holdings 417 351 121 Азія, Сінгапур 

8 
Public Investment Fund of 

Saudi Arabia 
399 451 10 

Близький Схід, 

Саудівська Аравія 

9 

National Council for Social 

Security Fund of the People’s 

Republic of China (NSSF) 

372 068 4 Азія, Китай 
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Закінчення табл. 3.1.3.2 

Місце 
Назва суверенного фонду 

добробуту 

Сукупні 

активи, 

млн дол. США 

Кількість 

філій 
Регіон і країна 

10 
Investment Corporation of 

Dubai 
301 527 19 Близький Схід, ОАЕ 

11 Qatar Investment Authority  65 Близький Схід, Катар 

12 Turkey Wealth Fund  2 
Близький Схід, 

Туреччина 

13 
Mubadala Investment 

Company 
 34 Близький Схід, ОАЕ 

Джерело: Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets. 

URL: https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund 

Формальна заборона придбання земельних ділянок іноземцями не 

може розглядатися як надійний заслін для переходу реальної власності 

на землю на користь іноземних осіб. Про це однозначно свідчить досвід 

здійснення тіньових операцій із земельними ділянками в Україні у 

період формального існування мораторію. Підвищена схильність 

державних чиновників до корупції при загальній слабкості державних 

інститутів контролю за дотриманням законодавства, підтримана 

сучасними можливостями утворення неформальних мереж економіч-

них відносин, відкривають широкі можливості ефективного обходу 

існуючих заборон. 

Для оцінки можливих наслідків від запровадження вільного 

ринку землі в Україні досить показовим прикладом може слугувати 

досвід Європейського Союзу в цій сфері відносин. Він становить тим 

більший інтерес, що Україна імплементує право ЄС у своє 

законодавство. І, як свідчать офіційні документи Євросоюзу, цей 

досвід далеко не безпроблемний. 

Так, у 2015 р. Європейський соціально-економічний комітет, який 

слугує консультативним органом ЄС, видав документ під назвою 

«Захоплення земель – сигнал тривоги для Європи та безпосередня 

загроза для сімейного фермерського господарства»202. У цьому 

документі відзначалося, що в 2013 р. у 27 країнах – членах ЄС лише 

3,1% усієї кількості ферм контролювали 52,2% усіх сільськогоспо-

 
202 Land Grabbing – a Wake-up Call for Europe and an Imminent Threat to Family 

Farming / European Economic and Social Committee. 21 January 2015. URL: 

https://www.accesstoland.eu/Land-grabbing-a-wake-up-call-for-Europe-and-an-

imminent-threat-to-family 
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дарських угідь в Європі, тоді як на 76,2% ферм припадало лише 11,2% 

угідь. Комітет при цьому відзначав, що такий тренд концентрації 

землі «суперечить європейській моделі сталого і багатофункці-

онального сільського господарства, в якій сімейні ферми є важливим 

компонентом». Керуючись цим документом, Європейський Парла-

мент у квітні 2017 р. ухвалив відповідну резолюцію, спрямовану на 

полегшення доступу до земельних ділянок для фермерів203. При цьому 

він, зокрема, послався на прийняте ще 12 січня 1967 р. рішення 

Конституційного суду Німеччини (1 BvR 169/63, BVerfG 21, 73-87), 

що «торгівля сільською землею не повинна бути такою ж вільною, як 

торгівля будь-якими іншими капітальними активами, оскільки земля є 

невідновлюваним необхідним ресурсом, і справедливий правовий та 

соціальний порядок вимагає врахування суспільних інтересів щодо 

землі набагато більше, ніж у випадку з будь-яким іншим майном». 

Але якщо навіть в Європейському Союзі, з його розвиненими 

соціальними інституціями і стандартами прозорості, за величезних 

обсягів фінансової підтримки фермерського господарства виникають 

такі проблеми, то чого варто очікувати в Україні? Різні дослідження, 

проведені на прикладах різних країн, показують реальну небезпеку 

широкомасштабного захоплення земельних ділянок невеликою 

кількістю власників, у т. ч. за участю багатонаціональних фірм204. І 

ця проблема має бути чітко усвідомлена в Україні й стати основою 

 
203 European Parliament Resolution of 27 April 2017 on the State of Play of 

Farmland Concentration in the EU: How to Facilitate the Access to Land for 

Farmers (2016/2141(INI)). Official Journal of the European Union. 23.8.2018. 

URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca6e62b4-a6a0-

11e8-99ee-01 aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
204 AGTER – Large Scale Land Grabbing: The Role of Multinational Firms. 

2012. URL: www.agter.org/bdf/es/corpus_ chemin/fiche-chemin-366.html 

(приклад Еквадору); Burja Vasile, Tamas-Szora Attila and Dobra Iulian 

Bogdan. Land Concentration, Land Grabbing and Sustainable Development of 

Agriculture in Romania. Sustainability. 2020. No. 12. P. 2137. 

https://doi.org/10.3390/su12052137. URL: https://www. mdpi.com/2071-

1050/12/5/2137; Jürgenson Evelin and Rasva Marii/ The Changing Structure and 

Concentration of Agricultural Land Holdings in Estonia and Possible Threat for 

Rural Areas. Land. 2020. No. 9. P. 41. https://doi.org/10.3390/land9020041. 

URL: https://www.mdpi.com/ 2073-445X/9/2/41 (містить огляд по 

Центрально-Східній Європі). 
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для вироблення низки запобіжних механізмів, які не дозволять 

реалізуватися тим ризикам, що випливають з процесу лібералізації 

земельних відносин в умовах далеко не завжди сприятливого і дуже 

невизначеного, неоднозначного глобального середовища. 

У результаті процеси глобалізації зумовлюють посилення 

концентрації агропродовольчого виробництва та бізнесу і збільшення 

ролі великих транснаціоналізованих корпорацій, які не прагнуть 

розвивати конкурентні переваги приймаючої країни, а експлуатують 

уже наявні порівняльні переваги, зумовлюючи становлення в багатьох 

приймаючих країнах моделі подвійної економіки, розщепленої в 

технологічному та соціально-економічному вимірах на якісно 

неоднорідні сектори, які дуже слабко взаємодіють. Зважаючи на це, 

політика щодо залучення іноземного капіталу та великих 

багатонаціональних корпорацій має бути гранично виваженою та 

вбудованою в національні пріоритети соціально-економічного 

розвитку. 

Лібералізація земельного ринку створює передумови для концентрації 

земельних угідь у руках великих аграрних корпорацій, орієнтованих на 

експорт. При цьому відбуватиметься перетворення агросектора України 

на сировинну ланку глобальних ланцюгів виробництва продовольства, 

керованих великими транснаціоналізованими структурами, створення 

всередині економіки України своєрідного сировинного анклаву 

транснаціоналізованого виробництва. Хоча це може мати певні позитивні 

макроекономічні ефекти тимчасового характеру, ці вигоди 

нейтралізуватимуться негативними ефектами структурного характеру і 

маскуватимуть реальні втрати можливостей розвитку в більш 

довгостроковому періоді. 

Придбання землі є ідеальним варіантом для «реструктуризації» 

незаконно нажитих статків, а також захисту від курсових ризиків і 

знецінення активів. Це перетворює інвестиції в землю на надзвичайно 

привабливий об’єкт операцій для численних власників грошових 

активів та операторів ринків капіталів, які зовсім не обов’язково будуть 

зацікавлені в розвитку аграрного виробництва.  

Відкриття земельного ринку розширює простір для проведення 

спекулятивних ринкових операцій зі ставкою на зростання цін на 

земельні ділянки, що стане реальністю в умовах поширення очікувань 

щодо тривалого та істотного підвищувального тренду цін на земельні 
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ділянки. За таких умов спекулятивний капітал братиме гору над 

виробничим аграрним капіталом, що може призвести до істотного 

зростання вартості сільськогосподарського виробництва і цін на 

продовольство. 

В умовах лібералізації ринку землі сільськогосподарського 

призначення зростають ризики переходу контролю над земельними 

ресурсами України до іноземців (суверенних фінансових фондів 

держав, провідних міжнародних корпорацій), зважаючи на їх 

кардинальне переважання в обсязі доступних фінансових ресурсів для 

придбання землі, порівняно з тими, які мають резиденти України. 

В Україні необхідно впровадити на системній основі заходи 

політики щодо регулювання операцій на земельному ринку, 

відштовхуючись від принципів збереження та управління 

сільськогосподарськими угіддями та регулювання ринкової передачі 

земель, яка склалася в Європейському Союзі та відображена в 

синтезованому вигляді у відповідній резолюції Європейського 

Парламенту 2017 року. 

3.2. Вплив інвестицій в аграрний бізнес України  

на забезпечення просторової справедливості  

у землекористуванні 

3.2.1. Динаміка, обсяги, джерела й основні напрями використання 

інвестиційних потоків у сільське господарство України 

Інвестиції у сільське господарство протягом останнього 

десятиліття загалом збільшувалися, хоча їх частка у загальному 

обсязі інвестицій усе ще залишається малою. Водночас в останні два 

роки обсяги внутрішніх капітальних інвестицій і їх частка у 

загальному обсязі інвестицій в економіку суттєво скоротилися: у 

2019 р. на близько 10%, а у 2020 р. – майже удвічі (54,6%) порівняно 

з попереднім роком (табл. 3.2.1.1). У 2020 р. також суттєво знизилася 

порівняно з попередніми періодами активність інвестиційної 

діяльності в національній економіці в цілому, але при цьому 

скорочення в аграрному секторі було найбільш значущим. 

Причинами такого скорочення стало погіршення фінансового 

стану підприємств, зменшення обсягів державної підтримки, звуження 

можливостей залучення інвестицій, а також світова економічна криза, 
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пов’язана з пандемією COVID-19. Значну частину доходів агро-

виробники втратили внаслідок погіршення цінової ситуації на 

світових ринках сільськогосподарської сировини і продовольства на 

початку 2020 р. Ще однією з причин зменшення обсягів інвестицій ми 

вважаємо відкладення деякими інвесторами, особливо малими та 

середніми виробниками, реалізації своїх проєктів через невизна-

ченість ситуації на ринку землі та необхідність акумуляції  грошових 

коштів для придбання земельних ділянок в очікуванні ухвалення 

закону про обіг земель сільгосппризначення. 

Таблиця 3.2.1.1 

Динаміка індексу капітальних інвестицій в Україні, % до 

попереднього року 

Галузі 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього по економіці 98,3 118,0 122,1 116,4 115,5 61,8 

Сільське 

господарство, 

мисливство та послуги 

126,1 151,4 131,2 108,4 90,4 54,6 

Промисловість  80,1 118,7 123,4 122,2 134,7 56,4 

Будівництво  96,4 91,3 110,5 86,1 109,8 60,3 

Джерело: за даними Державної служби статистики України205. 

Дослідження у розрізі напрямів інвестування за підгалузями 

засвідчило, що основні вкладення у сільському господарстві багато 

років поспіль здійснюються у вирощування однорічних і дворічних 

культур. У 2020 р. на цей вид діяльності було спрямовано 77,9% усіх 

капітальних інвестицій у сільське господарство (табл. 3.2.1.2). Це 

підтверджує тезу, що основні обсяги інвестицій спрямовуються у 

найбільш прибуткову та експортоорієнтовану підгалузь, продукція 

якої є конкуренто-спроможною на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, а саме: у вирощування зернових та олійних культур. У 

вирощування багаторічних культур було спрямовано 1,6%, а у 

тваринництво – 17,4% інвестицій. Одним віз чинників надходження 

інвестиційних ресурсів у тваринництво стала державна підтримка, 

спрямована на відшкодування вартості тваринницьких об’єктів, при 

цьому основні інвестиції спрямовувалися у розвиток птахівництва. Слід 

 
205 Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності. 

Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ioz.htm 
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зазначити, що у сільському господарстві інвестиції у нематеріальні 

активи, тобто в права на комерційні позначення, об’єкти промислової 

власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо, а 

також у програмне забезпечення та бази даних, або іншими словами, у 

власні інноваційні розробки є дуже незначними і становлять лише 1,9% 

від усіх інвестицій. 

Таблиця 3.2.1.2 

Капітальні інвестиції за видами активів 

за видами економічної діяльності у 2020 р., млн грн 

Вид економічної 

діяльності 

Обсяг 

капіталь-

них 

інвестицій 

у тому числі Структура 

обсягу капі-

тальних ін-

вестицій у 

сільське гос-

подарство, % 

інвестиції 

в мате-

ріальні 

активи 

інвестиції в 

немате-

ріальні 

активи 

Усього 419836662 400910661 18926001 Х 

Сільське господарство, 

мисливство та надання 

пов`язаних із ними 

послуг 

35998240 35323986 674254 100,0 

Вирощування 

однорічних і дворічних 

культур 

28030592 27426005 604587 77,9 

Вирощування 

багаторічних культур 
576934 576065 869 1,6 

Відтворення рослин 56481 К – 0,2 

Тваринництво 6278221 6215983 62238 17,4 

Змішане сільське 

господарство 
117046 К К 0,3 

Допоміжна діяльність у 

сільському господарстві 

та після урожайна 

діяльність 

938966 932464 6502 2,6 

К – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 

статистичної інформації. 

Джерело: за даними Державної служби статистики України206. 

 
206 Капітальні інвестиції. Державна служба статистики України.  

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/ibd/kin/kin_r/arh_kin_r_ 

20u.htm 
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За видами активів розподіл капітальних інвестицій сільсько-

господарськими виробниками здійснюється переважно в напрямі 

придбання машин, обладнання, інвентарю (50,2%, а у рослинництві – 

56,2%), а також побудови нежитлових приміщень (16,7%, у рослин-

ництві – 18,5%) та транспортних засобів (13,1%). Частка інвестицій на 

придбання у власність згідно з чинним законодавством земельних 

ділянок та на меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи, 

пов’язані з поліпшенням земель, є дуже незначною і становить 

близько 0,3%. З одного боку, це пояснюється відсутністю продажу 

землі (тобто витрати на придбання земельних ділянок є незначними), а 

з іншого боку, це свідчить про практично повну відсутність 

здійснення підприємствами робіт із поліпшення земель. 

Наведена у табл. 3.2.1.3 структура інвестицій у матеріальні активи 

сільського господарства характеризує загальну ситуацію, що збігається 

із тенденціями, які простежуються за окремими напрямами 

виробництва (див. табл. 3.2.1.2). Інвестиції у землю та житлове 

будівництво неможливо оцінити через відсутність даних (що пов’язано 

з конфіденційністю), однак загалом за цими напрямами було здійснено 

лише 0,4% усіх інвестицій у матеріальні активи. 

Таблиця 3.2.1.3 
Структура інвестицій у матеріальні активи сільського 

господарства у 2020 р. 

Напрями тис. грн % 

Інвестиції в матеріальні активи – усього 35323986 100,0 

У тому числі у: житлові будівлі К … 

нежитлові будівлі 6662213 18,9 

інженерні споруди 1603535 4,5 

машини, обладнання та інвентар 18073205 51,2 

транспортні засоби 4724581 13,4 

Землю К … 

довгострокові біологічні активи 
рослинництва та тваринництва 

3765060 10,7 

інші матеріальні активи 305985 0,9 
К – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 
Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 
статистичної інформації. 

Джерело: за даними: Капітальні інвестиції за видами економічної 

діяльності / Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ioz.htm 
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У сільському господарстві усталеною є тенденція фінансування 

інвестицій в основному за рахунок власних коштів підприємств 

(частка таких інвестицій становить понад 90%). На кредити банків та 

позики припадає 8,5–8,7%, а на кошти державного та місцевих 

бюджетів – у сукупності менше 0,5% (табл. 3.2.1.4). Таким чином, 

рівень інвестування насамперед залежить від фінансового стану 

виробника та його доступу до кредитів.  

Таблиця 3.2.1.4 

Динаміка капітальних інвестицій за джерелами фінансування  

у сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних  

з ними послуг, тис. грн 

Показник 2018 2019 2020 

Обсяг капітальних інвестицій – 

усього 
65059382 58555401 35998240 

у тому числі за рахунок: 

коштів державного бюджету 
67909 184103 К 

коштів місцевих бюджетів 48588 80212 2193 

власних коштів підприємств та 

організацій 
56438319 53233113 32694787 

кредитів банків та інших позик 8377427 5022048 3138918 

з них кредитів банків-

нерезидентів 
к 719124 110053 

коштів інвестиційних 

компаній, фондів, тощо 
к К К 

коштів інвесторів-нерезидентів 4071 К К 

інших джерел фінансування к К 7479 

К – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 

статистичної інформації. 

Джерело: за даними: Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 

видами економічної діяльності / Державна служба статистики України. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ibd/kindj_ek/arch_ 

kindj_ek.htm 

Доступ аграріїв до банківського фінансування залишається 

обмеженим, особливо для малих та середніх підприємств. 

Найчастіше банківським кредитом – як механізмом доступу до 

фінансування – користуються великі виробники, роздрібні продавці 

та експортери, а більшість невеликих підприємств не мають доступу 

до такого кредиту в основному через відсутність застави. Отже, 
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інвестування малих та середніх агровиробників є жорстко 

обмеженим через менші фінансові можливості та відсутність 

доступу до дешевих кредитів. Це свідчить про несправедливий 

розподіл таких ресурсів. 

Рівень інвестування в аграрний сектор у розрізі регіонів є дуже 

нерівномірним, що свідчить про існуючу регіональну несправед-

ливість розподілу інвестицій. В абсолютних обсягах найбільше 

інвестицій було здійснено в регіонах центральної України, з 

найкращими землями та наближеністю до великих міст (Київська, 

Вінницька, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська області). 

Натомість найменше інвестицій здійснено у сільське господарство 

Західного (Прикарпатський регіон та Волинська і Рівненська 

області) та Південного регіонів. Таким чином, Південний регіон 

України дедалі більшою мірою стає зоною ризикованого землеробства 

не лише через порушення сівозмін, недостатнє зволоження та, як 

результат, виснаження ґрунту, а й через низький рівень інвестування 

(табл. 3.2.1.5).  

Таблиця 3.2.1.5 

Обсяг капітальних інвестицій у сільське господарство  

за регіонами у 2020 р. 

Регіон 

Обсяг 

інвестицій 

тис. грн. 

Регіональна 

структура, % 

Обсяг інвестицій на 1 га 

сільськогосподарських 

угідь, грн 

Україна 35998240 100,0 907,5 

Вінницька 2394230 6,7 1188,7 

Волинська 706670 2,0 674,6 

Дніпропетровська 2089230 5,8 831,9 

Донецька 862190 2,4 421,8 

Житомирська 1472542 4,1 975,2 

Закарпатська 49503 0,1 109,7 

Запорізька 1613236 4,5 720,6 

Iвано-Франківська 371847 1,0 590,3 

Київська 3547035 9,9 2147,8 

Кіровоградська 2393901 6,7 1178,3 

Луганська 790141 2,2 414,3 

Львівська 185949 0,5 147,5 

Миколаївська 1289585 3,6 642,9 

Одеська 906166 2,5 349,7 

Полтавська 2487742 6,9 1149,5 
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Закінчення табл. 3.1.3.5 

Регіон 
Обсяг 

інвестицій 

тис. грн. 

Регіональна 

структура, % 

Обсяг інвестицій на 1 га 

сільськогосподарських 

угідь, грн 

Рівненська 824885 2,3 892,1 

Сумська 1843477 5,1 1086,0 

Тернопільська 1494415 4,2 1429,0 

Харківська 1514018 4,2 627,9 

Херсонська 1719264 4,8 873,0 

Хмельницька 2137102 5,9 1362,8 

Черкаська 2336695 6,5 1610,4 

Чернівецька 217330 0,6 462,7 

Чернігівська 2277685 6,3 1101,6 

м. Київ 473402 1,3 107591,4 

Джерело: за даними: Капітальні інвестиції за видами економічної 

діяльності за регіонами / Державна служба статистики України.  

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/ibd/kin/kin_r/arh_kin_r_ 

20u.htm 

Оцінка рівня інвестицій у розрахунку на 1 га підтверджує 

зазначену нерівномірність розподілу цих ресурсів. Найвищий 

показник обсягів інвестицій у м. Київ, найвірогідніше, пов’язаний з 

юридичною реєстрацією там підприємств. 

Оцінка кореляційної залежності показників наявного доходу на 1 

особу та обсягів інвестицій у сільське господарство на 1 га 

сільськогосподарських угідь продемонструвала існування досить 

тісної взаємозалежності (к=0,8712). Це дозволило зробити висновок, 

що у більш благополучних для проживання регіонах ведеться 

активніша інвестиційна діяльність (ця тенденція не простежу-

валася тільки в Одеській та Харківській областях, де досить високі 

наявні доходи населення мали місце на тлі незначних інвестицій у 

сільське господарство). Проблематичними з точки зору інвестицій є і 

Донецька та Луганська області, де низький рівень доходів населення 

не має перспектив до покращення (зокрема у сільській місцевості) 

через низьку інвестиційну активність у сільському господарстві.  

Стосовно іноземного інвестування у сільське господарство в 

Україні слід зазначити, що воно має певні особливості. А саме: хоча 

прямі іноземні інвестиції (ПІІ) надходять з багатьох країн світу, 

основна частина надходжень уже протягом багатьох років припадає 

на порівняно невелику кількість країн. Крім того, ПІІ в Україні 
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утворені двома групами капіталів: тими, що безпосередньо належать 

іноземним резидентам, та тими, що контролюються іноземними 

компаніями резидентів України (по суті – це українські капітали, 

раніше виведені з країни, як правило, до офшорної юрисдикції). 

Гіганти агробізнесу з ЄС та США – як іноземні резиденти – 

нарощують свої інвестиції у сільське господарство України. Три 

компанії, що базуються у США, так звані компанії «ABCD» – ADM, 

Bunge, і Cargill (за винятком Dreyfus) за останні роки вклали в 

Україну мільярди, у т.ч. в об’єкти складування та продажу ресурсів 

сільськогосподарського виробництва. Такі всесвітньовідомі компа-

нії, як Nestlé, Bunge і Cargill працюють у сегменті насіння 

соняшнику, Wimm-Bill-Dann (більша частка якої належить PepsiCo) 

та Danone – у сегменті молокопродуктів207.  

У сільське господарство України інвестують також і учасники 

фінансового ринку. Так, три приватних інвестиційних фонди – NCH 

Agribusiness Partners Fund I, NCH New Europe Property Fund II,  

і Sigma Bleyzer Southeast European Fund IV, інвестували майже  

750 млн дол. США у первинне землеробство та, за оцінками, мають в 

управлінні приблизно 550 тис. га208. 

Прикладами такого інвестування можуть бути й операції із 

сільськогосподарськими землями, що здійснювалися під керівни-

цтвом іноземних установ, які інвестували у сільськогосподарські 

угіддя в Україні. Так, Morgan Stanley (США) у 2010 р. передав в 

управління Finch Investments (Велика Британія) близько 40 тис. га 

без розкриття умов угоди. Аналогічно, у 2012 р. Finch Investments / 

Talis Capital (Велика Британія) передав Kernel 22 тис. га. Загалом, за 

оцінками ФАО, до 2013 р. під керівництвом іноземних компаній 

було здійснено близько 2,1 млрд дол. США інвестицій в акціонерний 

капітал України, причому переважно за рахунок приватних 

інвестиційних компаній. Ці інвестиції контролювали близько 950 

тис. га землі в Україні209.  

 
207 Review of Agricultural Investment Policies of Ukraine. Sector 
Competitiveness Strategy for Ukraine – Phase III. Project Report December 2015 
/ OECD. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/ 
eastern-partners/ Agricultural_Investment_Policies_Ukraine_ENG.pdf 
208 Там само. 
209 Emergi Emerging Investment Trends in Primary Agriculture. A Review of 
Equity Funds and Other Foreign-led Investments in the CEE and CIS Region / 
FAO Investment Centre, Directions in Investment, Food and Agriculture 
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Крім великих агробізнесових ТНК у сільське господарство України 

інвестують також і міжнародні фінансові інституції. Зокрема, 

діяльність Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 

свідчить, що найбільш тісно він працює з великими корпораціями. 

Зокрема, у 2021 р. ЄБРР надав кредит у розмірі 57 млн дол. США 

компанії Kernel Group, найбільшому виробнику й експортеру 

соняшникової олії в Україні і великому постачальнику сільгосп-

продукції з Чорноморського регіону на світові ринки210. Крім того, 

ЄБРР підтримав діяльність Astarta (одного з найбільших вертикально 

інтегрованих агропромислових холдингів України з площею понад 

240 тис. га сільськогосподарських угідь), надавши їй дворічний кредит 

в розмірі 10 млн дол. США211. Слід зауважити, що однією з мотивацій 

надання такого кредиту ЄБРР було названо те, що кредит дозволить 

компанії продовжити і збільшити передоплату аграріям, що є 

важливим для стимулювання зростання малих сільськогосподарських 

виробників в Україні.  

У 2020 р. ЄБРР також продовжив співпрацю з Agrofusion Group, 

якій було надано кредит в розмірі 10 млн євро. Agrofusion Group, 

третій за величиною виробник томатів у Європі, експортує понад 72% 

своєї продукції у 45 країн світу212. Було надано кредит у розмірі 7 млн 

євро й Українській Grain Alliance Group, яка обробляє понад 50 тис. га 

землі і належить шведській Claesson and Anderzen213. Протягом 

багатьох років ЄБРР співпрацює також з Nibulon Group, одним з 

 
Organization of the United Nations. 2013. URL: http://www.fao.org/3/ 
i3474e/i3474e.pdf 
210 EBRD Joins Working Capital Facility for Ukraine’s Kernel Group / EBRD. 
2021.  
URL: https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-joins-working-capital-facility-for-
ukraines-kernel-group.html 
211 EBRD Provides Working Capital Loan to Ukraine’s Astarta / EBRD. 2020. 
URL: https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-provides-working-capital-loan-to-
ukraines-astarta-.html 
212 EBRD Providing €10 Million Loan to Ukraine’s Agrofusion / EBRD. 2020. 
URL: https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-providing-10-million-loan-to-
ukraines-agrofusion.html 
213 EBRD Supports Operations of Ukraine’s Grain Alliance / EBRD. 2020. 
URL: https://www.ebrd.com/news/2020/ukraine-supports-operations-of-
ukraines-grain-alliance.html 
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провідних агропромислових концернів України. Зокрема, у 2018 р. 

ЄБРР надав йому кредит у розмірі 50 млн дол. США, а у 2020 р. – у 

розмірі до 27 млн дол. США214.  

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в 

Україні. Наразі цей банк у сукупності виділив майже 15 млрд євро на 

466 проєктів в країні. Однак, як свідчить дослідження основних 

напрямів інвестування банку, ЄБРР, попри те, що позиціонує себе як 

кредитора, метою якого є підтримання малих сільгоспвиробників, 

своєю діяльністю в Україні засвідчує, що найбільш тісно співпрацює 

з великими корпораціями. 

Таким чином, переважне спрямування інвестицій на вирощування 

зернових та олійних і брак інвестицій у поліпшення земель можна 

трактувати як відсутність справедливості у використанні землі та 

посилення обмеження доступу аграріїв до земельних ресурсів 

належної якості. Нерівномірність розподілу інвестицій у розрізі 

регіонів та обмеженість доступу малих аграріїв до фінансових 

ресурсів є свідченням несправедливого розподілу інвестицій. 

3.2.2. Загрози активізації іноземного фінансування сфери 

сільськогосподарського виробництва і землекористування 

Аналіз масштабів та напрямів земельних угод, укладених 

країнами світу, засвідчує, що обсяги таких угод зазвичай 

перевищують 10 тис. га, а окремі були укладені майже на 1 млн га215. 

Наприклад, проєкт із виробництва біопалива на Мадагаскарі 

охоплював понад 450 тис. га, проєкт із тваринництва в Ефіопії – 150 

тис. га, а інвестори з Саудівської Аравії придбали 800 тис. га 

сільськогосподарських угідь у Пакистані.  

У табл. 3.2.2.1 надана інформація Land Matrix (незалежної 

ініціативи моніторингу земель) щодо земельних угод, означених як 

«транснаціональні», з обсягами площ від 100 га. Угоди наведені зі 

статусом «завершені», «передбачувані» та «невдалі». Характер 

 
214 EBRD Supports Ukraine’s Nibulon Group / EBRD. 2020. URL: 

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-supports-ukraines-nibulon-group.html 
215 Asongu S.A., Nguena C.L. Equitable and Sustainable Development of Foreign 

Land Acquisitions: Lessons, Policies and Implications. 2014. URL: 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/66598/1/MPRA_paper_66598.pdf 
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укладених угод передбачає купівлю з негайною оплатою, оренду, 

контрактне фермерство, концесію. Напрями інвестування включають 

виробництво: біопалива, продовольчих і кормових сільгоспкультур, 

продукції тваринництва, нехарчової сільгосппродукції, а також 

точно не встановленої сільськогосподарської продукції. Одна угода 

може стосуватися кількох локацій у конкретній місцевості. 

Як видно з табл. 3.2.2.1, загалом у світі наразі укладено завершених 

угод на майже 23 млн га і передбачається укладання угод ще на 3,5 млн 

га. Найбільше завершених угод укладено у Східній Європі (33%), де 

найвищими є частки Росії й України (46 та 45%). Обсяг земельних 

ресурсів у розрахунку на одну завершену угоду є найвищим у 

Латинській Америці, а у розрізі наведених країн – у Росії (понад 59 тис. 

га). Ключовим напрямом інвестиційних потоків є рослинництво. Частка 

тваринництва є найвищою у Латинській Америці, але загалом – 

незначною. 

Таблиця 3.2.2.1 

Іноземне інвестування у сільськогосподарські землі  

у розрізі країн і регіонів світу 

Регіон 

Кількість угод, од. Обсяги угод, млн га 
Середній 

обсяг 

однієї 

угоди, 

тис. га 

Напрями 

інвестування 

перед- 

бачу-

вані 

завер-

шені 

не-

вдалі 

перед- 

бачу-

вані 

завер-

шені 

не-

вдалі 

рослин-

ництво, 

% 

тварин-

ництво, 

% 

Світ, у т.ч. 47 1315 40 3,5 22,8 2,9 17,4 94,0 6,0 

Східна 

Європа 
5 382 3 0,2 7,6 0,0 19,9 91,7 8,3 

у т.ч. 

Україна 
2 250 3 0,04 3,4 0,04 13,6 92,9 7,1 

РФ 3 59 0 0,2 3,5 0,0 59,3 84,7 15,3 

Румунія 0 48 0 0,0 0,4 0,0 8,3 96,9 3,1 

Азія 29 287 10 2,8 4,4 1,8 15,3 100,0 0,0 

у т.ч. 

Індонезія 
4 150 2 0,1 3,5 0,2 23,3 100,0 0,0 

Африка 11 404 23 0,4 5,2 0,6 12,9 98,2 1,8 

у т.ч. 

Ефіопія 
1 54 4 0,05 0,7 0,2 13,0 100,0 0,0 

Латинська 

Америка 
0 236 2 0,0 5,2 0,4 22,0 81,9 18,1 

у т.ч. 

Бразилія 
0 62 0 0,0 2,8 0,0 45,2 89,5 10,5 

Джерело: за даними: Land Matrix. Data. URL: https://landmatrix.org/ (станом 

на 14 квітня 2021 р.). 
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В Україні, за оцінками Land Matrix, лише у 2020 р. суто іноземні 

компанії (без урахування приватних іноземних інвесторів) уклали угоди 

на майже 180 тис. га сільськогосподарських земель. Найбільшими 

іноземними інвесторами на земельному ринку були компанії зі США та 

Саудівської Аравії. Були присутніми також компанії з Нідерландів, 

Німеччини, Китаю, Кіпру, Швейцарії. Варто відзначити і широку 

присутність агрохолдингів, які позиціонують себе як українські, але 

мають зарубіжну реєстрацію (і зарубіжних акціонерів). Це, передусім, 

МХП (країна реєстрації – Кіпр), Сінтал (Sintal Agriculture PLC, країна 

реєстрації – Кіпр), Укрлендфармінг (країна реєстрації – Кіпр), Агроміно 

(Agromino A/S – колишня данська компанія Trigon Agri, яка крім 

України, де вона обробляє 55,5 тис. га, веде діяльність також у Росії й 

Естонії), ІМК (країна реєстрації – Люксембург). Угоди укладаються 

переважно через дочірні структури зазначених материнських компаній 

(тобто дочірні структури позиціонують себе уже суто українськими 

компаніями).  

Станом на початок квітня 2021 р. (починаючи з 2016 р.) стосовно 

України Land Matrix надає відомості про укладання 255 земельних 

угод (з яких 250 – діючих, дві – передбачувані і три – невдалі) на 

майже 3,5 млн га сільськогосподарських угідь (з яких завершеними є 

угоди на 3,38 млн га і передбачуваними – на 43,6 тис. га і невдалими 

– на 39,1 тис. га) (див табл. 3.2.2.1). Як зазначалося, одна угода може 

стосуватися кількох локацій у конкретній місцевості. Так наприклад, 

в Україні угода № 5866, укладена агрохолдингом «Кернел» з 

використанням коштів ЄБРР на оренду майже 63 тис. га, стосується 

земельних ділянок у семи селах трьох областей і включає понад 

10600 угод про оренду. 

Іноземні інвестори, які вкладають кошти в українські 

сільськогосподарські землі, представляють 27 країн. Для порівняння: для 

Гани ця цифра становила 23, Мозамбіку – 22, Румунії – 20, Ефіопії та РФ 

– по 18. Водночас Land Matrix наразі не фіксує подібних інвестицій у 

розвинені країни. Натомість можна прослідкувати, у землі яких держав ці 

країни вкладають свої кошти. Крім України, наприклад, Сполучене 

Королівство інвестує у земельні ресурси ще 28 країн, США – 26, 

Нідерланди – 19, Франція – 24, Німеччина – 16. У переліку приймаючих 

країн – переважно найбідніші африканські держави, країни, що 
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розвиваються з Латинської Америки та Азії, а з європейських – 

найбільшою мірою Україна, Росія, Румунія, Болгарія. 

Станом на 16.04 2021 р. серед найбільших країн – інвесторів у 

земельні угіддя України були Кіпр, Люксембург, США, Саудівська 

Аравія, Франція, Канада. При цьому інвесторами з Кіпру і 

Люксембургу було укладено угод на понад половину загальної 

площі земель. 

Основним напрямом іноземного інвестування у сільгоспугіддя 

України, як зазначалося, є рослинництво. Зокрема, за даними Land 

Matrix, станом на початок квітня 2021 р. під посіви пшениці було зайнято 

18,1% площ, кукурудзи – 16,9%, соняшнику – 14,6%, сої – 11,7%, ріпаку 

– 10,6%, ячменю – 7,5%, цукрового буряку – 3,6%, гороху – 2,5%. Зовсім 

незначними були частки гороху, жита, кормових культур. Тваринництво 

представлене переважно молочним скотарством (3,7%) та свинарством 

(2,4%). 

Угоди укладаються за різними схемами: або через материнську та 

її дочірні компанії, при цьому можливою є присутність на верхньому 

щаблі міжнародної фінансової установи (як правило, ЄБРР), або це – 

інвестиції від зарубіжних приватних засновників, або це – придбання 

прав оренди через купівлю компанії. У всіх випадках ідеться про 

акумулювання за цими договорами земель дрібних землевласників. 

Регіонами з переважаючою кількістю угод є області з найбільш 

родючими землями, локації зосереджуються переважно навколо 

великих міст.  

Наприклад, за згадуваною вище угодою № 5866 (Київська, 

Черкаська, Полтавська області, 62,7 тис. га, оренда, виробництво 

продовольчих і кормових культур, тваринництво) ЄБРР у цьому 

випадку визначений як позикодавець (lender), у 2018 р. здійснив 

боргове фінансування інвестицій компанії «Кернел» (яка, як відомо, 

котирується на фондовій біржі та має реєстрацію у Люксембурзі) у 

сумі 48 млн дол. США. Своєю чергою у цій угоді «Кернел» визначена 

як материнська компанія для колишньої нідерландської, а нині 

зареєстрованої у Люксембурзі, приватної компанії Jerste S.a.r.l., яка у 

цьому випадку виступила як материнська компанія по відношенню до 

приватної компанії СТОВ «Придніпровський край», зареєстрованої на 

Черкащині. Згідно з інформацією Land Matrix, остання є операційною 

компанією, пов’язаною також із приватною компанією СТОВ 
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«Вишневе-Агро» з Полтавщини. Згідно з угодою, на орендованих 

землях виробляються кукурудза, соняшник, соя та пшениця. 

Тваринництво представлене молочним скотарством та свинарством. 

Зазначено, що здійснюється експорт виробленої продукції до 

Швейцарії. 

За угодою № 7699 (Хмельницька область, 5,1 тис. га, оренда, 

виробництво зернових та тваринництво) ТОВ «Нові аграрні 

технології» отримали інвестиції від своїх засновників, якими є 

приватне підприємство з Німеччини (внесок до статутного фонду 

45%), приватний підприємець – громадянин Польщі (29%) та ПАТ 

«Хмельницьке АТП» (13%). Попередніми землекористувачами 

названі дрібні землевласники. Згідно з угодою також передбачене 

здійснення експорту.  

Щодо угоди № 5377 (Полтавська, Вінницька, Черкаська, 

Херсонська, Миколаївська, Сумська області, 123 тис. га, оренда, зернові 

культури) зазначено, що фактично права оренди цієї землі були 

придбані «Укрлендфармінг» у 2013 р. за ціною 200 млн дол. США. За 

цією угодою «Укрлендфармінг» інвестував у зареєстровану на Кіпрі 

приватну компанію Valinor Public Ltd, яку «Укрлендфармінг» придбав у 

росіян у 2013 р. Відзначається, що земля була акумульована від дрібних 

землевласників (але використовувалася у комерційному (великому) 

сільгоспвиробництві).  

Необхідно також наголосити, що практично всі угоди в Україні 

укладаються з наданням дозволів на спеціальне використання водних 

ресурсів (підземних, наземних джерел, річок). Обумовлюється також 

використання іригаційної інфраструктури. Наприклад, зазначена вище 

угода № 5866 передбачає щорічне використання майже 4 млн куб. м 

води. Це свідчить про наявність реальної загрози водозабезпеченню не 

лише галузі, а й задоволенню потреб населення у контексті сучасних 

проявів кліматичних змін та недостатніх запасів водних ресурсів у 

країні.  

За деякими угодами Land Matrix констатує наслідки дій інвесторів 

для місцевого населення, зокрема, визнається реалізація певних 

соціальних проєктів, але, з іншого боку, фіксуються скарги місцевих 

жителів на використовувані інвесторами небезпечні хімічні речовини 

та на посилення концентрації земельних ділянок, що завдає 

негативного впливу на діяльність малих і середніх аграріїв.  
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Так, стосовно наслідків дій інвесторів за угодою № 5866 

наводиться інформація щодо загибелі бджіл та зростання захво-

рюваності серед місцевого населення через використовувані 

холдингом хімікати, а також щодо негативного впливу на діяльність 

малих виробників. Позитивною називається діяльність благодійного 

фонду «Кернел» щодо реконструкції місцевих будівель, доріг, 

автобусних зупинок, приєднання «Кернел» до глобальної корпора-

тивної ініціативи зі сталого розвитку тощо. 

Оскільки Україна є однією з країн, найбільш помітних у сфері FLA 

(foreign land acquisition – зарубіжне придбання землі), наслідки 

активізації цього процесу для нашої держави та її аграрного сектора 

вивчаються багатьма дослідниками, у т. ч. й зарубіжними. Наприклад, 

дистанційна оцінка стану земель у регіонах, у яких іноземний бізнес 

вклав кошти в оренду сільгоспугідь, зокрема, засвідчила інтенсивне 

використання земель природних заповідників (Галицький націо-

нальний природний парк), заплавних лугів долин річок (р. Лімниця), а 

також вразливих до ерозії пологих земель (що спричиняє водну 

ерозію, яка змиває верхній родючий шар ґрунту і призводить до 

більшого стікання залишків пестицидів і міндобрив у водойми)216. 

Загалом це дослідження підтвердило критичну відсутність в Україні 

державного контролю над землекористуванням, що дозволяє 

розорювати ділянки, які не мають використовуватися під посіви. 

Тобто тут знов-таки йдеться уже не лише про локальну доступність 

ресурсів, а про їх доступність на національному рівні.  

Відзначається дослідниками і роль таких структур, як МВФ, СБ, 

ЄБРР, щодо активізації іноземних вкладень у земельні ресурси України 

і робиться висновок, що мета цього – забезпечити агробізнесу та 

приватним інвесторам доступ до сільськогосподарських угідь України 

на користь розширення індустріального сільського господарства. 

Зарубіжні фахівці зокрема зазначають, що «… МВФ, Світовий банк та 

ЄБРР протягом багатьох років наполягали на проведенні реформи, щоб 

забезпечити агробізнесу та приватним інвесторам доступ до сіль-

 
216 Biatov A., Prylutskyi O., Amosov M. Report: Land Use Changes and 

Investments in Selected Regions of Ukraine. Land Matrix. 2020. URL: 

https://landmatrix.org/resources/report-land-use-changes-and-investments-

selected-regions-ukraine/  
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ськогосподарських угідь України на користь розширення інду-

стріального сільського господарства. … ЄБРР, найбільший міжна-

родний інвестор в Україні, вклав мільйони у підтримку провідних 

агробізнесів країни, одночасно здійснюючи тиск на уряд щодо 

створення ринку землі для збільшення приватних інвестицій. У 2013 р. 

Світовий банк надав позику на суму 89 млн дол. для Проєкту розвитку 

земельних ділянок та кадастру в сільській місцевості України. 

Основними цілями програми були приватизація державних земель та 

підприємств комунальних господарств, розподіл земельних ділянок та 

видача актів власникам земельних ділянок, уведення в дію 

електронного земельного кадастру. Завдяки цим цілям заохочувалася 

реструктуризація ферм у більш ефективні формування. У серпні 2019 р. 

Світовий банк затвердив позику на 200 млн дол. для реструктуризації 

сільськогосподарського ринку та аукціону державних земель»217. 

Очікується, що зі зняттям обмежень щодо обсягів земельних ділянок та 

їх придбання юридичними особами, агропромисловий бізнес зможе іще 

більше розширити свій доступ до землі в Україні. Нині ж 

багатонаціональні агробізнесові фірми уже активно функціонують в 

Україні, зокрема й завдяки Cargill, Bayer та DuPont, які останніми 

роками здійснили значні інвестиції.  

Ураховуючи наведене, можна стверджувати, що вітчизняні і 

глобальні тенденції у сфері іноземного інвестування процесів 

купівлі/оренди земель загалом є подібними. Крім даних табл. 3.2.2.1 це 

підтверджується, зокрема, й тим, що в Україні, як і у світі, основним 

напрямом іноземного інвестування у сільгоспугіддя є рослинництво, а 

саме: виробництво олійних культур (ними, за даними Land Matrix, в 

Україні зайнято 37%); відбувається інтенсифікація виробництва та 

деградація земельних і водних ресурсів; корпорації контролюють 

значну кількість земель і монополізували ринки вхідних ресурсів. 

Зазначене дає змогу зробити висновок, що загрози іноземного 

придбання земель, ідентифіковані на глобальному рівні, є актуальними 

і для України.  

 
217 Mousseau F., Currier A., Fraser E., and Green J., with research assistance by 

Maisel N. and Teare E. Driving Dispossession the Global Push to «Unlock the 

Economic Potential of Land». 2020. URL: 

https://www.oaklandinstitute.org/sites/ oaklandinstitute.org/files/driving-

dispossession.pdf 
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На глобальному рівні загрози для справедливого землеко-

ристування у процесі іноземного інвестування у земельні ресурси 

детально висвітлені у розділі 3.1. Основними з таких загроз, на наш 

погляд, є такі: 

– зростання земельної нерівності в більшості країн – реципієнтів 

ПІІ218; 

– збільшення корпоративної концентрації власності та контролю у 

всьому агропродовольчому секторі як наслідок інвестицій в 

оренду/придбання земель, що впливає на способи використання 

земельних ресурсів: земля стає активом, фізичний власник якого 

найчастіше невідомий, що унеможливлює примушення таких 

інвесторів враховувати наслідки своїх дій, а корпоративна організація 

господарювання за рахунок горизонтальної та вертикальної інтеграції 

агропродовольчого виробництва дозволяє корпораціям здійснювати 

значний контроль над землею для отримання максимальної віддачі й 

опосередковано сприяти нерівності в землекористуванні219; 

– цілковита відсутність або слабкий зв’язок більшості ПІІ з 

внутрішніми планами розвитку сільського господарства країни-

реципієнта, оскільки іноземні інвестиції у землю призначені 

переважно для реалізації цілей країн-інвесторів, а не для 

забезпечення інтересів приймаючих країн та їх фермерів220; 

– виснаження у перспективі сільгоспземель унаслідок інтенсифікації 

виробництва, спричиненої зарубіжними інвестиціями, що може дати 

іноземним інвесторам стимул втекти зі спустошеної ними країни та 

перенести свій капітал за межі місцевої економіки, як тільки 

продуктивність земель почне знижуватися221; 

 
218 Anseeuw Ward & Baldinelli Giulia Maria. (2020). Land Inequality at the Heart 

of Unequal Societies. Research Findings from the Land Inequality Initiative. 

Synthesis Report. 76 р.  

URL: https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/2020_11_land_ 

inequality_synthesis_report_uneven_ground_ final_en_spread_low_res_2.pdf 
219 Там само. 
220 Foreign Land Purchases for Agriculture: What Impact on Sustainable 

Development. Sustainable Development Innovation Briefs. 2010. №8. URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/no8.pdf 
221 Borghesi S., Giovannetti G., Iannucci G., Russu P. The Dynamics of Foreign 

Direct Investments in Land and Pollution Accumulation. 2019.  
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– несправдження, як правило, очікувань приймаючих країн щодо 

привнесених із зазначеними інвестиціями нових технологій222, зокрема, 

використовувана і в Україні223 технологія блокчейн може також бути 

використана для закріплення існуючої нерівності у доступі до землі; 

– формування потужного джерела соціальних збурень224 

унаслідок супутніх інвестиціям процесів маргіналізації малих 

фермерів, переміщення їх у міста225, посилення залежності країн-

реципієнтів та їх аграрних секторів від ТНК226, проблем зі здоров’ям 

місцевих працівників через недотримання такими корпораціями 

стандартів безпеки у виробництві227;  

– присвоєння водних ресурсів, яке в усьому світі відбувається 

одночасно із захопленням земель, що впливає на доступність води для 

дрібних землекористувачів та населення загалом228.  

 
URL: https://www.researchgate.net/publication/325766160_The_Dynamics_of_Fore

ign_Direct_Investments_in_Land_and_ Pollution_Accumulation 
222 Asongu S.A., Nguena C.L. Equitable and Sustainable Development of Foreign 

Land Acquisitions: Lessons, Policies and Implications. 2014. URL: 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/66598/1/MPRA_paper_66598.pdf 
223 Відомо про запуск OpenMarket інноваційного не тільки для України, але 

і для всього світу сервісу з продажу прав оренди на землю OpenMarketLand 

(це перший аукціон з продажу землі на блокчейні у світі), оцифровується 

земельний кадастр України (Блокчейн в мире и Украине: мнения экспертов 

& ТОП-7 интересных фактов. АПК-Информ: ИТОГИ №2. 2019. URL: 

https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/opinion/1106854) 
224 Dr. Matthias Görgen, Dr. Bettina Rudloff, Dr. Johannes Simons, Alfons Üllenberg 

Susanne Väth, Lena Wimmer. Foreign Direct Investment (FDI) in Land in 

Developing Countries. 2009. URL: https://webcache.googleusercontent.com/ 

search?q=cache: vQO149rr47wJ:https://europa.eu/capacity4dev/file/6621/ 

download%3Ftoken%3DSkHtGdus+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 
225 Trends and Impacts of Foreign Investment in Developing Country Agriculture. 

Evidence from Case Studies / Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. 2012. URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/ 

INTERNATIONAL-TRADE/ FDIs/Trends_publication_12_November_2012.pdf 
226 Jiang X. and Chen Y. The Potential of Absorbing Foreign Agricultural 

Investment to Improve Food Security in Developing Countries. Sustainability. 

2020. №12. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2481/htm 
227 Foreign Land Purchases for Agriculture: What Impact on Sustainable 

Development. Sustainable Development Innovation Briefs. 2010. № 8. URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/no8.pdf 
228 Там само.  
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Усе зазначене дозволило зарубіжним дослідникам зробити 

висновок про те, що негативні наслідки іноземного придбання 

земельних ресурсів часто набагато перевершують деякі переваги 

цього процесу. Очевидно, що такий висновок може бути 

справедливим і для українських реалій, особливо з огляду на 

недосконалість вітчизняної системи управління земельними 

ресурсами. 

3.2.3. Регулювання інвестиційної діяльності великого капіталу  

у сфері сільськогосподарського землекористування 

Проблема регулювання інвестицій у сільське господарство 

набуває дедалі більшої актуальності229 з огляду на необхідність 

максимізації їх позитивного впливу і зниження ймовірності 

негативних наслідків, зокрема, й наведених вище.  

З-поміж багатьох факторів, що зумовлюють вплив іноземних 

інвестицій на місцеву економіку, критичними визнаються національне 

законодавство та інституції, що регулюють інвестиції в сільське 

господарство та землекористування. Однак у країнах, що розвиваються, 

вони часто є недостатньо потужними для забезпечення сталого 

розвитку сільського господарства, особливо з точки зору дотримання 

норм та забезпечення просторової справедливості у використанні 

земельних і водних ресурсів.  

Певні вказівки з цього приводу можна отримати з деяких 

міжнародних документів, ухвалених останніми роками. Зокрема, це 

прийняті у 2012 р. Комітетом зі світової продовольчої безпеки 

(Committee on World Food Security – CFS) «Добровільні керівні 

принципи відповідального управління володінням і користуванням 

земельними, рибними і лісовими ресурсами у контексті національної 

продовольчої безпеки» (VGGT – Voluntary Guidelines on the 

Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the 

context of National Food Security), які є першим всебічним глобальним 

правовим документом, присвяченим системі володіння і користування 

 
229 Karlsson J. Challenges and opportunities of foreign investment in developing 

country agriculture for sustainable development. 2014. URL: 

http://www.fao.org/3/i4074e/i4074e.pdf  
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ресурсами та її регулюванню230. Ці принципи були сформовані на 

основі міжурядових переговорів та містять міжнародно визнані 

стандарти відповідальної практики користування земельними, 

рибними і лісовими ресурсами, а також контролю за ними. На 

глобальному рівні розробляються також посібники з реалізації цих 

настанов у розрізі конкретних питань.  

VGGT, зокрема, містять розділ щодо регулювання інвестицій у 

сільське господарство. У цьому розділі визнається першорядне 

значення державних і приватних відповідальних інвестицій для 

забезпечення продовольчої безпеки та дається визначення таких 

інвестицій, як таких, що:  

– не повинні завдавати шкоди як населенню, так і навколишньому 

природному середовищу; 

– повинні гарантувати законним власникам збереження їхніх прав 

володіння і користування землею; 

– повинні здійснюватися при дотриманні прав людини та сприяти 

досягненню таких цілей, як викорінення бідності, забезпечення 

продовольчої безпеки і сталого використання земельних, рибних і 

лісових ресурсів, підтримка місцевих громад, сприяння розвитку 

сільських районів, розвиток і зміцнення місцевих систем виробництва 

продовольства, активізація стійкого соціально-економічного розвитку, 

створення робочих місць, диверсифікація джерел засобів існування, 

створення благ для країни та її народу, в тому числі для бідних і 

найбільш вразливих верств населення. 

Відзначається, що всі форми угод з правами володіння і 

користування, які є результатом інвестицій у земельні, рибні та 

лісові ресурси, повинні бути прозорими і здійснюватися з 

урахуванням національної політики у відповідній галузі, а також 

бути сумісними з цілями соціального й економічного зростання та 

сталого розвитку з упором на інтереси дрібних фермерів. 

Зазначається, що на основі проведення належних консультацій і 

за участі зацікавлених сторін державам слід забезпечувати прозорі 

 
230 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of National Food Security / Food and 

Agriculture Оrganization of the United Nations. Rome, 2012. 40 р. URL: 

http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

228 

правила, що регламентуватимуть масштаби, предмет і характер 

прийнятних угод у сфері прав володіння та користування землею, і 

визначати, які саме з цих угод слід вважати великими в контексті 

певної країни. 

Держави повинні гарантувати захист законних прав володіння та 

користування, прав людини, джерел засобів існування, продовольчої 

безпеки і навколишнього середовища від ризиків, з якими можуть бути 

пов’язані великі угоди у сфері прав володіння та користування 

земельними ресурсами. Державам спільно з усіма зацікавленими 

сторонами слід також визначати умови, що сприятимуть відповідальним 

інвестиціям, і потім розробляти й оприлюднювати правила і закони щодо 

здійснення таких інвестицій. Ці закони повинні містити положення, які 

зобов’язуватимуть чітко прописувати в інвестиційних угодах права й 

обов’язки всіх сторін угоди. 

Щодо інвестицій, пов’язаних з угодами про передачу прав володіння 

та користування земельними ресурсами, включаючи договори купівлі-

продажу та угоди про партнерство, державам слід забезпечити 

застосування принципів проведення консультацій, участі, а також 

інформування усіх, чиїх прав володіння та користування це може 

стосуватися. 

При плануванні інвестицій, які передбачають великомасштабні 

угоди у сфері прав володіння та користування земельними 

ресурсами, включаючи договори купівлі-продажу та угоди про 

партнерство, державам слід прагнути забезпечити різним сторонам 

можливість завчасного проведення незалежної оцінки потенційних 

позитивних і негативних наслідків запланованих інвестицій. 

Державам і зацікавленим сторонам слід також сприяти ефективному 

моніторингу виконання та оцінки наслідків проєктів, пов’язаних з 

великомасштабними угодами у сфері прав володіння та користування 

земельними ресурсами. За необхідності потрібно застосовувати заходи 

з коригування процесу. 

Керуючись настановами VGGT, CFS започаткував консультаційний 

процес щодо розроблення та ширшого впровадження принципів 

відповідальних інвестицій у сільське господарство. Консультації 

враховують різні існуючі інструменти, включаючи добровільні 

принципи відповідального інвестування у сільське господарство PRAI 

(Principles for responsible agricultural investment that respects rights, 
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livelihoods and resources). PRAI були розроблені спільно ФАО, МФСР 

(Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку), ЮНКТАД та 

Світовим банком (Міжвідомча робоча група – IAWG), щоб слугувати 

можливою опорною базою для урядів при розробленні національної 

політики, законів та нормативних актів або при переговорах щодо 

інвестиційних договорів та індивідуальних інвестиційних контрактів231.  

ЮНКТАД та Світовий банк розробили вказівки із впровадження 

у практику принципів відповідального інвестування («Knowledge 

into Action Notes»)232. Кожна з 24 наведених у цій публікації вказівок 

містить інформацію, інструменти та настанови для урядів, 

інвесторів, громад та громадянського суспільства щодо їхньої 

роботи у галузі сталого та відповідального розвитку сільського 

господарства.  

Наприклад, вказівка 3 дає відповідь на питання, що слід враховувати 

при виборі прийнятної бізнес-моделі для сільськогосподарських 

інвестицій. Це – мотивація інвестора, характер землекористування у 

країні, місцеві умови (ресурсна забезпеченість, ємність ринку тощо), 

доцільні для вирощування сільгоспкультури, наявність можливостей 

для переробки виробленої продукції та включення до ланцюжків 

створення вартості, доступ до технічних інновацій та ІКТ, собівартість 

виробництва, законодавче унормування і дотримання прав інвестора. 

Вказівка 6 визначає принципи відбору майбутніх інвесторів. 

Зазначається, що перш ніж розглядати інвестиційні пропозиції, 

уряди повинні чітко усвідомлювати національні, регіональні та 

місцеві цілі розвитку. Діяльність зі стимулювання інвестицій 

повинна поєднуватися з інформуванням інвесторів про пріоритети 

розвитку, бажані види інвестицій та їх локації. Особливо 

наголошується, що з метою уникнення потенційного конфлікту 

інтересів процедура відбору інвесторів повинна бути відокремлена 

від функції стимулювання інвестицій. Це означає, що відбір 

інвестпроєктів і перевірку наслідків їх реалізації має здійснювати 

 
231 Responsible agricultural investment. URL: 

https://responsibleagroinvestment.org 
232 Responsible agricultural investment (RAI): Knowledge into Action Notes 

series.  

URL: https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/responsible-

agricultural-investment 
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окремий підрозділ, не пов’язаний з процесом сприяння залученню 

інвестицій. 

На першому етапі відбору інвестиційних проєктів розглядаються 

такі три аспекти. 

1. Узгодження (з планом розвитку країни): як пропозиція інвестора 

узгоджується зі стратегічним національним, регіональним або місцевим 

планом розвитку та його цілями, якими будуть основні ймовірні наслідки 

для сталого розвитку.  

2. Придатність: чи підходить запропонований проєкт, чи позитивно 

налаштована місцева громада на роботу з інвесторами, чи відповідає 

інфраструктура (дороги, електроенергія, вода) потребам проєкту, чи є 

потреба у подальших інвестиціях, чи є інші, більш прийнятні, проєкти. 

3. Довіра до інвесторів: чи має інвестор підтверджений досвід 

роботи та відповідні знання у тих сферах, у які спрямовуються 

інвестиції, зокрема, й щодо практики управління навколишнім 

середовищем, яку інформацію можна отримати з Інтернету чи будь-

яких інших надійних джерел про попередні проєкти інвестора, чи має 

інвестор хороший кредитний досвід, чи може інвестор зібрати 

необхідний йому капітал за кордоном, чи залучатиме місцеві ринки 

капіталу, чи є обґрунтованим аналіз беззбитковості та прогнози 

розвитку виробництва.  

На наступному етапі має відбуватися детальна оцінка бізнес-плану, а 

саме: прав на землю, фінансового плану та спроможності інвестора, 

технічної доцільності проєкту, ринку кінцевої продукції, можливості 

заохочення інвестицій, людських ресурсів, загальної вартості проєкту, 

результатів громадських консультацій. 

Далі оцінюється дотримання вимог щодо відповідальності 

інвестицій (у розрізі земельних угод, фінансових зобов’язань, 

дотримання чинного законодавства та угод з громадськістю тощо). 

Процес відбору інвестора закінчується підписанням проєктних угод. 

Після цього проєкт переходить до процесу моніторингу та оцінки його 

виконання. 

В Україні інвестиції регулюються законами «Про інвестиційну 

діяльність»233, «Про захист іноземних інвестицій на Україні»234, «Про 

 
233 Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 №1560-XІІ.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text 
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режим іноземного інвестування»235, «Про державно-приватне 

партнерство»236, «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із 

значними інвестиціями в Україні»237.  

Так, Законом України «Про інвестиційну діяльність», зокрема, 

встановлено заборону «інвестування в об’єкти, створення і 

використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, 

радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, 

встановлених законодавством України, а також порушує права та 

інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються 

законом» (ст. 4). Цим Законом також обумовлено, що інвестор 

зобов’язаний одержати висновок з оцінки впливу на довкілля у 

випадках та порядку, встановлених Законом України «Про оцінку 

впливу на довкілля» (ст. 8), а регулювання умов інвестиційної 

діяльності здійснюється шляхом визначення умов користування 

землею, водою та іншими природними ресурсами (ст. 12).  

Аналіз наведених законодавчих актів показав, що окремі їх 

положення відповідають викладеним вище пропозиціям 

міжнародних організацій щодо регулювання інвестицій. Зокрема, це 

стосується згадуваних вище положень Закону України «Про 

інвестиційну діяльність». Водночас виконання викладених у 

загальному вигляді вимог потребує впровадження чітких 

нормативів, які мають бути узаконені, як і відповідальність за їх 

недотримання.  

Крім цього, зазначені законодавчі акти не передбачають уведення 

жодних обмежень стосовно великих, у т. ч. й іноземних, інвестицій у 

 
234 Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 

10.09.1991 №1540а-XII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540%D0%B0-12#Text 
235 Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 

№93/96-ВР.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80# Text 
236 Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 

№2404-VI.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text 
237 Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із 

значними інвестиціями в Україні» від 17.12.2020 №1116-IX. URL: 

https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text 
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сільськогосподарське землекористування, хоча ця сфера повинна 

розглядатися у контексті забезпечення національної безпеки країни.  

Ухвалений наприкінці 2020 р. Закон України «Про державну 

підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні» 

стосується інвестицій у сферу переробної промисловості, у т. ч. й 

харчопереробної. Цим Законом передбачено надання державної 

підтримки великим (тобто таким, сума яких еквівалентна 20 млн. євро) 

інвестиційним проєктам. Встановлено, що таким інвесторам 

надаватимуться певні привілеї, зокрема, щодо «переважного права 

землекористування земельною ділянкою державної або комунальної 

власності для реалізації інвестиційного проєкту», до того ж «з 

переважним правом інвестора придбання такої земельної ділянки у 

власність після спливання строку дії спеціального інвестиційного 

договору» (стаття 3). Видається, що це може вплинути на 

сільськогосподарське землекористування (через сировинні зони 

переробних підприємств), а також посилити концентрацію виробництва, 

зокрема у тваринницькій галузі, з усіма відомими негативними 

наслідками цього. 

Ґрунтуючись на усьому викладеному вище, можна зробити ряд 

висновків та рекомендацій щодо регулювання великих 

інвестиційних (у т. ч. іноземних) вкладень у сільськогосподарське 

виробництво України з метою попередження негативних наслідків 

таких інвестицій та забезпечення справедливого розподілу ресурсів 

агровиробництва і доступу до них.  

Насамперед на законодавчому рівні доцільно чітко встановити, 

які угоди у сфері землекористування повинні кваліфікуватися як 

великі. Саме до цих угод слід застосовувати процедуру відбору й 

оцінювати їх відповідність принципам відповідальних інвестицій, а 

також моніторити наслідки реалізації (які теж варто унормувати).  

Першочерговою умовою для схвалення заходу в аграрний сектор 

великого інвестиційного капіталу повинна бути відповідність цілей 

такого проєкту стратегічним планам розвитку галузі, регіону і 

конкретних територій розміщення виробничих підрозділів. У 

протилежному випадку інвестпроєкт має бути відхилений як такий, що 

не забезпечуватиме територіальну справедливість у користуванні 

суспільними благами і сталий розвиток. Для зменшення кількості 

несхвалених угод необхідно забезпечити інформування потенційних 
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інвесторів щодо перспективних планів розвитку сільських територій і 

сільгоспвиробництва, а також стосовно відповідних «вузьких місць». 

Якщо напрям інвестиційних вкладень буде визнано доцільним, 

слід оцінити можливості інвестора досягти поставлених цілей. Для 

визначення цього можна скористатися схемою оцінки, запропоно-

ваною у міжнародних документах щодо регулювання сільськогоспо-

дарських інвестицій. Основні питання, на які належить дати 

відповіді у цьому контексті, є такими:  

довіра до інвестора – чи є інвестор дійсно надійним з точки зору 

його репутації, досвіду та фінансової спроможності; 

компетентність вищого керівництва компанії – чи має 

управлінська команда досвід та відповідальний підхід, необхідні для 

успішної реалізації інвестиційного проекту; 

запропоноване місце інвестиції – чи передбачена ділянка 

(ділянки) загалом придатна (придатні) для пропонованих інвестицій;  

ставлення громади, що приймає інвестиції, до інвестора – чи 

достатньою мірою місцева громада сприймає інвестиційну 

пропозицію, щоб вести щодо неї подальший діалог;  

оцінка екологічного та соціального впливу – чи проводилась 

оцінка екологічного238 та соціального впливу та чи можна такий 

вплив вважати достатньо м’яким;  

права на землю – чи були визначені всі існуючі права на землю та 

чи будуть вони дотримуватися через ці інвестиції; 

фінансовий план – чи інвестиція може бути економічно 

ефективною;  

технічна доцільність – чи має інвестиційний проєкт сенс з 

технічної та агроекономічної точки зору;  

ринок продукції – чи є реалістичними прогнозований обсяг 

реалізації виробленої в рамках проєкту продукції та місця її 

продажу;  

 
238 В Україні, з огляду на загальну вододефіцитність та нинішній критичний 

стан з водозабезпеченням окремих регіонів держави, мають ретельно 

оцінюватися обсяги водних ресурсів агровиробництва, необхідні для 

реалізації великих інвестиційних угод, обмежуватися можливості 

використання підземних джерел води, підвищуватися тарифи на 

водокористування з метою спонукання інвесторів до водоощадливого 

господарювання. 
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стимули – чи має інвестор право на певні заохочення/стимули від 

владних структур;  

людські ресурси – якою є стратегія управління персоналом, чи 

зможе вона забезпечити наявність достатньо кваліфікованого 

персоналу для запуску інвестпроєкту;  

спільність інтересів – якими є ймовірні соціально-економічні 

наслідки інвестиції для приймаючої країни та місцевих громад;  

консультації з громадами – чи були інтереси та права громади 

достатньою мірою враховані в бізнес-плані в процесі консультацій. 

У процесі реалізації схваленої інвестиційної угоди необхідно 

здійснювати моніторинг виконання інвестором її умов та дотримання 

ним принципів відповідальних інвестицій. У разі виявлення порушень 

щодо інвестора має бути передбачено можливість застосування санкцій, 

включно з анулюванням такої угоди.  

Окремо треба підкреслити, що право відбору й оцінки наслідків 

реалізації великих угод, пов’язаних із сільськогосподарським 

землекористуванням, згідно з пропозицією міжнародних організацій, 

має надаватися структурам, не причетним до стимулювання 

залучення інвестицій, зокрема й у галузь.  

Таким чином в результаті  аналізу динаміки, обсягів, джерел і 

основних напрямів використання внутрішніх інвестиційних потоків у 

сільське господарство України встановлено, що такі інвестиції в 

основному спрямовуються у найбільш прибуткову й експорто-

орієнтовану підгалузь, а саме: у вирощування зернових та олійних 

культур (78%); розподіл капітальних інвестицій аграріями 

здійснюється переважно в напрямі придбання машин та обладнання 

(понад 50%), натомість частка інвестицій у роботи, пов’язані з 

поліпшенням земель, є мізерною (близько 0,3%); основним джерелом 

фінансування інвестицій є власні кошти підприємств, при цьому 

доступ до банківського фінансування малих та середніх підприємств 

залишається обмеженим; інвестиції зосереджені найбільшою мірою у 

центральних регіонах, навколо великих міст, на найбільш родючих 

землях. 

Переважне спрямування сільськогосподарських інвестицій в 

Україні на вирощування зернових й олійних та брак інвестицій у 

поліпшення земель пропонується трактувати як відсутність 

справедливості у використанні землі та посилення обмеження 
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доступу аграріїв до земельних ресурсів належної якості. Нерів-

номірність розподілу інвестицій у розрізі регіонів та обмеженість 

доступу малих аграріїв до фінансових ресурсів є свідченням 

несправедливого розподілу інвестиційних надходжень.  

Щодо прямого іноземного інвестування сільського господарства 

України констатовано відносно стабільний перелік країн-донорів та 

наявність двох груп капіталів, а саме: капіталу іноземних резидентів 

та капіталу, який контролюється іноземними компаніями резидентів 

України (при цьому частка останнього є найбільшою). 

Станом на початок квітня 2021 р. стосовно України зафіксовано 

укладання 255 земельних угод (з яких 250 – діючі) на майже 3,5 млн. 

га сільськогосподарських угідь, що становить 15% світових обсягів. 

Практично всі угоди в Україні укладаються з наданням дозволів на 

спеціальне використання водних ресурсів, обумовлюється також 

використання іригаційної інфраструктури. Це свідчить про наявність 

реальної загрози водозабезпеченню не лише галузі, а й задоволенню 

потреб усього населення у контексті сучасних проявів кліматичних 

змін та недостатніх запасів водних ресурсів в країні. 

Іноземне інвестування купівлі/оренди сільгоспземель в Україні 

відбувається згідно зі світовими тенденціями. Як і у світі, в Україні 

основним напрямом іноземного інвестування у сільгоспугіддя є 

рослинництво (зокрема, виробництво олійних культур); відбувається 

інтенсифікація виробництва та деградація земельних і водних 

ресурсів; корпорації контролюють значну кількість земель і 

монополізували ринки вхідних ресурсів.  

Отже, українське суспільство наражається на аналогічні країнам, 

що розвиваються, ризики щодо несправедливого користування 

земельними і водними ресурсами агровиробництва. Основними з 

таких ризиків є: зростання земельної нерівності; ігнорування планів 

розвитку сільського господарства країн – реципієнтів ПІІ; 

виснаження сільгоспземель; посилення контролю над землею з боку 

корпорацій; невиправдання очікувань приймаючих іноземні 

інвестиції країн щодо масштабного технологічного оновлення; 

зростання ймовірності соціальних збурень; одночасне присвоєння 

водних ресурсів. 

З метою попередження в Україні негативних наслідків реалізації 

великих інвестиційних проєктів у сфері землекористування й 
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забезпечення справедливого розподілу ресурсів агровиробництва і 

доступу до них запропоновано: встановити на законодавчому рівні, які 

угоди у сфері землекористування повинні кваліфікуватися як великі; 

застосовувати до таких угод процедуру відбору, оцінювати їх 

відповідність принципам відповідальних інвестицій, а також 

моніторити наслідки реалізації (відштовхуючись від певних, 

унормованих, критеріїв); визначити, що першочерговою умовою для 

схвалення заходу в аграрний сектор великого інвестиційного капіталу 

повинна бути відповідність цілей такого проєкту стратегічним планам 

розвитку галузі, регіону і конкретних територій розміщення 

виробничих підрозділів; передбачити можливість застосування санкцій 

до інвесторів, які не дотримуються принципів відповідальних 

інвестицій (у розрізі земельних угод, фінансових зобов’язань, 

дотримання чинного законодавства та угод з громадськістю тощо); 

обумовити, що право відбору й оцінки наслідків реалізації великих угод 

у сфері землекористування має надаватися структурам, незалежним від 

підрозділів, відповідальних за залучення інвестицій.  

3.3. Земельна корупція як чинник формування просторової 

несправедливості та порушення прав людини  

Земельні відносини як окрема складова системи суспільних 

взаємозв’язків та сфера забезпечення прав людини формуються під 

впливом низки чинників ендогенного та екзогенного характеру. 

Суттєвий фактор зовнішнього негативного впливу становить корупція. 

В Україні, як і у світі загалом, землекористування є однією з найбільш 

корумпованих сфер. За даними Transparency International кожна п’ята 

людина у світі давала хабар за доступ до земельних послуг239. Земельні 

ділянки є одними із найдорожчих і найбільш цінних активів та через 

свою високоліквідність стають «ласим шматком» для різного роду 

шахраїв. З метою отримання неправомірної вигоди від обігу земель 

представники органів державної влади і місцевого самоврядування 

формують корупційні ланцюги, долучаються до участі в них, сприяють 

рейдерським захопленням тощо. За результатами оприлюднених 

 
239 Global Corruption Barometer. Transparency International. 2013. URL: 

https://images.transparencycdn.org/images/2013_GlobalCorruptionBarometer_E

N_200525_112757.pdf 
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Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) даних лише за 

перше півріччя 2020 р. у земельній сфері викрито корупційні дії, що 

нанесли державі збитки у сумі понад 76 млн грн; до суду скеровано 15 

справ; на розгляді перебуває 30 справ; обвинуваченими визнано 40 осіб, 

ще 15 – висунута підозра; трансакції на земельних ділянках площею 

понад 6,5 тис. га перебувають  у процесі розслідування240.  

Загалом, корупція – це багатоаспектне соціальне явище, що слугує 

своєрідним відображенням певних політичних, економічних, ідеолог-

гічних та інших соціальних явищ та процесів у суспільстві, які виникли 

у результаті недосконалого функціонування державних та суспільних 

інститутів та є реакцією членів соціуму на вади суспільного розвитку. 

За законодавством корупція визначається як використання службовою 

особою наданих їй повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 

метою отримання неправомірної вигоди241. Корупція підриває універ-

сальні цінності – права людей. Через корупційні схеми непропорційно 

страждають вразливі верстви населення, які найбільше залежать від 

суспільних благ, встановлених правил та регламентів і при цьому не 

мають можливості й достатніх засобів для використання альтернат-

тивних платних послуг. У земельних відносинах корупція – це ще й 

відсутність інституційних інструментів захисту місцевих громад від 

негативного впливу поточних інвестицій у землю. 

Хоча корупція набуває різних форм, її, як правило, поділяють на дві 

категорії – мала корупція та велика корупція. Мала корупція включає 

обмін невеликими сумами грошей або послуг (хабарі) та зазвичай 

пов’язана з органами місцевого самоврядування або лідерами громад, у 

т. ч. сільськими старостами. Велика корупція має широкомасштабний і 

систематичний характер та охоплює всі рівні влади, в т.ч. на 

найвищому рівні. Вона часто пов’язана зі схемами відмивання грошей і, 

у багатьох випадках, має міжнародні наслідки. В обох формах корупція 

завжди передбачає незаконне отримання грошей, придбання активів 

або набування влади, що здійснюється за рахунок суспільства в цілому і 

приховується таким чином, щоб не потрапити у поле зору 

громадськості.  

 
240 Звіт НАБУ за І півріччя 2020 р. URL: https://nabu.gov.ua/sites/default/ 

files/reports/zvit_i_pivrichchya_2020_ roku_0.pdf 
241 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text  
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Корупція впливає на земельні угоди у різний спосіб: 

– хабарництво як базова форма прояву корупції та її складова:  

і) прямий хабар. Інвестори платять хабарі державним чиновникам, 

місцевим лідерам в обмін на вигідну оренду землі або її придбання, 

що порушує права місцевих громад; іі) груповий хабар. Інвестори 

підкуповують пайовиків для усунення конкурентів та спрощення 

умов оренди; 

– шахрайство, обман як різновид корупції у заволодінні земельними 

ділянками або придбанні права на земельні ділянки шляхом обману чи 

зловживання довірою; 

– політична підтримка – еліти захоплюють право власності 

незаконними засобами та за рахунок місцевих землекористувачів; 

– усунення від правового захисту; інвестори, спираючись на 

недосконале законодавство, слабке верховенство права та 

корумповані схеми, обмежують доступ землекористувачів до засобів 

правового захисту.  

Вислів Антоніо Нікассо242 «навіщо використовувати насилля, якщо 

можна використати корупцію» став девізом для багатьох власників 

бізнесу, які, незважаючи на законодавчі обмеження чи правові 

регулювання, тим чи іншим способом намагаються збільшити статки, 

розширити обсяги володінь та посилити свій вплив на сегменти 

аграрного ринку. Разом із цим і посадові особи, у повноваження яких 

входить регулювання питань у земельній сфері, створюють корупційні 

схеми для отримання неправомірної вигоди. Проникнення корупції у 

всю діяльність, пов’язану із обігом землі, призводить до широко-

масштабних  порушень прав людини. Приклади таких злочинів 

варіюються від обмеження доступу селян до їжі, води, засобів для 

існування до вимушеного переміщення населення без відповідної 

компенсації, переслідування та вбивства захисників землі. Корупція 

захищає такі порушення, дозволяючи зацікавленим суб’єктам обохо-

дити існуючі правові запобіжники та гарантії. 

В Україні найбільш розповсюдженими тіньовими схемами право-

порушень у сфері сільськогосподарського землекористування є: 

неправомірна передача земельних ділянок у користування, порушення 

процедури торгів, зловживання через реєстраційні дії, шахрайство  

 
242 Професор, дослідник корупції у загальносвітовому масштабі. 



Розділ 3. Зовнішні рушійні сили справедливого землекористування… 

239 

(рис. 3.3.1). Крім наведених варіантів також мають місце зловживання 

під час видачі сертифікатів інженерів-землевпорядників, конфлікт 

інтересів при вчиненні землевпорядних дій тощо.  
 

 
Рис.3.3.1. Види корупційних дій у сфері сільськогосподарського 

землекористування 
Джерело: узагальнено на основі: Земельна корупція: Топ-30 корупційних 

ризиків та шляхи їх подолання / НАЗК. 2021. 
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Зазначені схеми є наслідком низки інституційних «провалів», 

підґрунтям яких стали безсистемні, політично та економічно 

заангажовані дії у сфері земельних відносин. Основними ризиками / 

джерелами формування корупційних схем в Україні є такі, як: 

– недосконалість нормативного регулювання, іноді суперечливість 

законодавчих норм. Закон України «Про землеустрій» та Закон України 

«Про запобігання корупції» містять неузгоджені вимоги щодо 

проведення робіт із землеустрою сертифікованими інженерами-

землевпорядниками, які потенційно можуть бути включені у конфлікт 

інтересів, що також становить корупційний ризик;  

– відсутність відкритих реєстрів, точних відомостей про 

земельні ділянки державної та комунальної власності, про укладені 

договори; відсутність повних відомостей про землі у Державному 

земельному кадастрі; відсутність прозорого доступу до інформації 

щодо вільних земельних ділянок. Інструментом для тіньового 

виведення державних та комунальних земель є корупційні 

зловживання правом постійного користування земельною ділянкою 

підприємств, установ та організацій, що належать до державної та 

комунальної власності. Законодавством не передбачені критерії, за 

якими землі державної та комунальної власності передаються під-

приємствам, установам та організаціям державної та/або комуналь-

ної власності у постійне користування. Відсутній також якісний 

облік таких земель, що призводить до неефективного використання 

та втрат земельних активів. Посадові особи, які мають доступ до 

інформації про вільні земельні ділянки, а також можливість впли-

нути на процедуру відведення цих ділянок, реалізують корупційну 

схему з метою відчуження земельного активу державної та 

комунальної власності. Під час реалізації схеми посадовці залучають 

підставних осіб (або використовують їхні паспортні дані), від імені 

яких подається заява про безоплатне отримання земельної ділянки 

для ведення селянського господарства, садівництва, дачного 

будівництва тощо; 

– відсутність відкритого ринку землі. Під час оподаткування 

земельних ділянок і визначення розміру орендної плати за користування 

землями державної та комунальної власності застосовується неринкова 

база оцінки, що створює корупційний механізм. Для продажу приватних 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення використо-
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вуються механізми зміни цільового призначення, безоплатної прива-

тизації тощо за неправомірну винагороду посадовим особам;  

– відсутність сучасної цифровізованої процедури реєстрації 

прав, погодження землевпорядної документації. На кожному етапі 

реєстраційних дій можливий вплив так званого «людського 

фактору». Посадові особи Держгеокадастру, володіючи монополь-

ним правом на керування кадастровою картою, потенційно можуть 

отримувати за реєстраційні дії неправомірну вигоду; 

– дискреційні243 повноваження Держгеокадастру. Інституція 

наділена понад двома десятками контрольних, наглядових та 

дозвільних функцій у сфері земельних відносин та землеустрою, що 

перетворює цей орган державної влади на вертикально інтегровану 

публічну структуру, що здійснює розпорядження земельними ресур-

сами держави. Надмірна концентрація повноважень у центральному 

органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, є фактором, який призводить до поширення 

корупційних практик. Крім того, умови для вчинення корупційних 

правопорушень створює низка дискреційних повноважень у поєд-

нанні із закритістю даних документації із землеустрою та непубліч-

ністю її розгляду; 

– наявність дублюючих дозвільних процедур. Державні дозвільні 

органи «по колу» перевіряють одну й ту саму документацію, при цьому 

нормативна неврегульованість створює умови для необґрунтованих і 

формальних зауважень та відтермінування рішень, що призводить до 

значної кількості корупційних зловживань; 

– відсутність ефективного механізму реагування на порушення. 

Зафіксовані порушення у сфері землекористування (самозахоплення, 

рейдерство, викриття корупційних схем тощо) часто залишаються 

без адекватного покарання через низькі розміри штрафів, низьку 

ймовірність притягнення до відповідальності, сформовану сталу 

корупційну систему та кругову поруку посадових осіб; 

– індивідуальна недоброчесність посадових осіб. Перелічені ризики, 

а також інші, що стосуються обігу земель сільськогосподарського 

призначення, земель лісового та водного фондів, посилюються інди-

 
243 Вибіркове застосування законодавства на власний розсуд у межах 

закону. 
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відуальною недоброчесністю посадових осіб. Використовуючи 

функціональні повноваження у сфері землекористування, чиновники 

приймають рішення на користь тих, хто запропонував більшу 

винагороду, незважаючи на права інших людей.  

Зазначені корупційні ризики у сфері земельних відносин 

призводять до формування схем отримання неправомірної вигоди, 

при цьому порушуючи права мільйонів простих селян вільно 

користуватися своєю землею та отримувати гідний дохід. Іденти-

фікація ризиків та джерел їх виникнення допомагає розробляти дієві 

механізми попередження злочинів як у частині удосконалення 

нормативно-правового регулювання та посилення відповідальності 

за порушення, так і створення системи упереджувальних дій для 

запобігання проявам корупції. 

Вагомою ознакою та непрямим свідченням корупційних 

правопорушень у земельних відносинах є наявність великих земельних 

угод, тобто тих, які визначаються як «захоплення земель». У Декларації 

2011 р.244 Міжнародна земельна коаліція (ГМК) – глобальний альянс 

громадянського суспільства та міжурядових організацій, що включає 

понад 150 членів, які представляють 54 країни – визначила 

«великомасштабне захоплення земель» як придбання земель або 

отримання їх у концесію, при здійсненні яких фіксується одне або 

декілька порушень: 

(i) порушення прав людини, зокрема рівності прав жінок і 

чоловіків; 

(ii) відсутність вільної, попередньої та інформованої згоди 

постраждалих землекористувачів (FPIC); 

(iii) відсутність ретельної оцінки або ігнорування соціальних, 

економічних та екологічних наслідків, враховуючи гендерні 

аспекти; 

(iv) відсутність прозорих контрактів, що визначають чіткі та 

обов’язкові зобов’язання щодо діяльності, зайнятості та розподілу 

вигід; 

 
244 Tirana Declaration: Securing Land Access for the Poor in Times of Intensified 

Natural Resources Competition / International Land Coalition. 2011.  

URL: https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/Tirana_-

Declaration_2011_EN.pdf 
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(v) відсутність ефективного демократичного планування, не залеж-

ного нагляду та реальної співучасті місцевого населення.  

Таким чином, будь-яка велика земельна угода, що має принаймні 

одне з перелічених порушень та не відповідає вимогам FPIC у 

частині дотримання принципів прозорості, демократичного плану-

вання, нагляду та співучасті має корупційну складову.  

Корупцію важко виявити, довести та надійно виміряти. Однак 

опитування свідчать, що схеми неправомірного отримання вигоди 

широко розповсюджені в управлінні землею у багатьох країнах і є 

одними з основних перешкод на шляху захисту місцевих громад від 

негативного впливу та порушень прав людини.  

Через те, що земля відноситься до малокерованих ресурсів, а процес 

прийняття рішень зосереджений у незначної кількості людей, на відміну 

від демократичної підзвітності нормою у багатьох країнах стала 

відсутність прозорості. Посадові особи на всіх рівнях можуть 

розцінювати інтерес інвесторів до землі як можливість збагатитися, і 

останні дослідження підтверджують існування прямої статистичної 

кореляції між рівнями ймовірної корупції та можливістю укладання 

великих земельних угод. Чим більш сприятливі умови створені для 

укладання великих земельних угод та чим більше великих інвестиційних 

проєктів у землю, тим вищий рівень корупції. 

Великі угоди зазвичай здійснюються за одним зі сценаріїв. Перший 

сценарій – це державні угоди із землею. У цьому випадку уряд формує 

карти площ, визначає землю, яка, на думку посадових осіб, 

«недостатньо використана» або «пустуюча», і вирішує продати або 

здати цю землю в оренду інвестору. Тут права на землю користувачів 

взагалі можуть не брати до уваги і уряд може просто ставитися до землі 

як до своєї власності. В іншому випадку, коли права місцевого 

населення насправді визнаються, уряд може прийняти рішення 

експропріювати землю, покладаючись на існування «суспільного 

призначення». І навіть за умови, коли права землекористувачів та 

користувачів інших ресурсів закріплені статутним законодавством, 

таких користувачів все ж можуть виселити із земельної ділянки, яку 

вони використовують, якщо органи державної влади все ж приймають 

рішення про передачу землі інвестору.  

Одним із прикладів масштабної схеми земельних махінацій в 

Україні за участі держави була передача землі сільськогосподарського 
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призначення за межами населених пунктів у розпорядження 

Держгеокадастру. Уведена Законом норма діяла з 01.01.2013 р.245 до 

ухвалення Указу Президента від 15.10.2020 р. «Про деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин»246. За оцінкою 

експерта з питань управління земельними ресурсами проєкту USAID 

«Підтримка аграрного та сільського розвитку» Сергія Кубаха протягом 

восьмирічного періоду дії закону кількість земель у державній 

власності скоротилася на 6 млн га шляхом виведення у приватну 

власність у рамках «безоплатного передавання»247. Як зазначалось, така 

процедура є однією з найбільш корупціогенних і, відповідно, держава 

втратила стратегічний ресурс, місцева влада недоотримала значні 

надходження до бюджету, а мільйони гривень «платежів за сприяння» 

осіли у кишенях посадових осіб, дотичних до виділення земельних 

ділянок. При цьому основними ошуканими стали мільйони селян, які 

тривалий час працювали на цій землі, мали право на отримання частки 

при її приватизації та повністю покладалися на справедливість дій з 

боку державних органів. У кожному регіоні України конфлікти з 

неправомірною приватизацією державних земель тривають роками 

(вставка 3.3.1). 

Другий сценарій – це ринкові угоди з землею. Інвестор 

безпосередньо звертається до державного чи місцевого представника 

і пропонує ціну за придбання або довгострокову оренду землі. У 

деяких випадках це робиться шляхом переговорів з лідером громади, 

наприклад, сільським головою. Роль уряду в цьому сценарії менш 

помітна, але, тим не менш, є ключовою. У цих ситуаціях уряд, як 

правило, вже закріпив правові важелі та надав роз’яснення щодо 

прав власності, тим самим запевняючи інвестора у можливості 

 
245 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» 

від 6.09.2012 № 5245-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5245-

17#Text 
246 Указ Президента України «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у 

сфері земельних відносин» від 15.10.2020 № 449/2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449/2020#Text 
247 «Землю – громадам». Які корупційні схеми зруйнує передавання земель 

у комунальну власність. Економічна правда. 2021. URL: 

https://www.epravda.com.ua/projects/zemlia-mozhlyvostei/2021/03/15/671926/ 
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використання землі без будь-яких порушень та зустрічних претензій. 

В ідеалі це сприятиме укладанню взаємовигідних угод між інвес-

тором та місцевими громадами. 

Вставка 3.3.1 

Держгеокадастр на «захисті» прав селян 

Державне підприємство «Україна», що знаходиться у Черняхівському 

районі Житомирської області, у 2015 р. було внесено до переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації. Підприємство володіє 4,5 тис. га сільсько-

господарських земель, на розпаювання і приватизацію яких де-юре мають 

право 360 колишніх та нинішніх працівників. Протягом 2017–2020рр. 

керівники підприємства, уповноважені представляти інтереси колективу, не 

могли отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, що передує 

приватизації, через відмови Держгеокадастру. За словами заступника 

начальника ГУ Держгеокадастру в Житомирській області Сергія Музиченка, 

«земля непроінвентаризована, не всі землі внесені до Державного земельного 

кадастру і не щодо всіх земель визначена категорія і цільове призначення».  

За даними на кінець 2020 р. – земля не розпайована, перебуває у державній 

власності, існує низка судових актів та обтяжень, які унеможливлюють 

проведення реєстраційних дій. Разом із цим відбувається передача земель 

підставним організаціям, а саме ГО «Фонд інвалідів АТО», що отримала дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою на 2,4 тис. га з цільовим призначенням 

«для ведення підсобного сільського господарства». Іншим заявникам, у тому 

числі місцевим мешканцям, було відмовлено через «невідповідність поданих 

заяв інструкціям Держгеокадастру». У 2021 р. землю передано у комунальну 

власність Черняхівської громади і, за словами в.о. голови Держгеокадастру у 

Житомирській області О. Смолянюка, всі проблемні питання вирішуватиме 

територіальна громада. 

У підсумку сім років земельних митарств, десятки звернень та відмов, 

протестні акції призвели до зміни списків осіб (значне скорочення реальних 

працівників та внесення невідомих прізвищ зі всієї України), які можуть 

претендувати на приватизацію земель, до недоотримання селянами 

потенційних платежів (земля постійно оброблялася невідомо ким), до 

розкрадання майна державного підприємства і, відповідно, зменшення часток 

майнових паїв. За «допомогою» державного органу Геокадастру порушено 

права людей на збереження власності, отримання гідного доходу, обмежено 

права на землю тощо. В.о. голови Держгеокадастру в Житомирській області 

О. Смолянюк зауважив, що «таке відбувається по всій Україні». 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=SvmxqKLKMV4;  

https://www.zhitomir.info/news_172260.html 

https://www.youtube.com/watch?v=SvmxqKLKMV4
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Однак на практиці величезні розбіжності у переговорній силі між 

інвесторами та громадами перешкоджають укладанню справедливих та 

рівноправних угод. Більше того, «представники» громади, з якими 

інвестори укладають угоди, насправді можуть не мати згоди громади та 

повноважень взяти на себе цю роль, особливо там, де місцевий 

«представник-чиновник» фактично призначений урядом. Нарешті такі 

«представники» громади можуть не відображати точки зору окремих 

груп людей – жінок, меншин, місцевих сільських мешканців, яких 

стосуються земельні угоди. 

Місцеві чиновники, відповідальні за землеустрій, або державні 

службовці вищого рівня, залучені до надання запитуваних дозволів на 

земельні угоди, можуть активно заохочувати широкомасштабну оренду 

або придбання землі як засіб отримання особистого прибутку. З 

ухваленням ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин»248 (відомий як 2194) розпорядження землями за 

межами населених пунктів передається громадам. Більшість цих земель 

перебуває у довготерміновій оренді (емфітевзисі, сервітуті), договори 

на що були укладені з управліннями Держгеокадастру. Таким чином, 

жителі місцевих громад, навіть отримавши у землю комунальну 

власність, позбавлені права користуватися нею, обирати інших 

орендарів та привабливіші умови. 

Здійснення корупційних земельних угод також стимулюється більш 

широкими макроекономічними факторами. Тенденція до орієнтації на 

програми економічного розвитку, масштабні проєкти, особливо в 

сільському господарстві та інфраструктурі є непрямими свідченнями 

наявності корупційних схем.  

Як зазначалося, існує статистично значуща кореляція між рівнем 

корупції та ймовірністю великих земельних угод. Однак за своєю суттю 

корупцію важко визначити в конкретних випадках, не кажучи вже про 

надійність виміру. Корупція продовжує залишатися головною переш-

 
248 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин» від 28.04.2021 № 1423-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1423-IX#Text 



Розділ 3. Зовнішні рушійні сили справедливого землекористування… 

247 

кодою у захисті прав селян та місцевих громад від негативного впливу 

поточної хвилі інвестицій у землю. 

Найбільш узагальнюючою аналітичною платформою, на якій 

оприлюднено дані щодо придбання (оренди, лізингу, концесії) великих 

земельних ділянок у майже 100 країнах світу є центр моніторингу Land 

Matrix. У базу даних зібрано інформацію про понад 2000 земельних 

угод, які за своїми характеристиками відповідають визначеним 

критеріям, а саме: угода призводить до передачі прав користування, 

контролю чи права власності на землю шляхом продажу, оренди чи 

концесії; ініційована з 2000 р.; покриває площу 200 або більше гектарів; 

призводить до зміни форми землекористування (часто від надання 

екстенсивних або екосистемних послуг до комерційного використання). 

За даними Land Matrix в Україні зафіксовано 273 масштабні земельні 

угоди, з яких 255 відповідають зазначеним вище критеріям. Відповідно 

до укладених угод 3,4 млн га, що становить понад 8% загальної площі 

сільськогосподарських угідь, перебувають в обробітку близько 200 

компаній. Така значна концентрація (а за експертними оцінками її 

масштаби вдвічі перевищують офіційно наведені дані) є непрямим, але 

показовим свідченням використання корупційних схем у володінні 

земельними масивами. 

За показниками концентрації земельних угідь Україна перебуває на 

рівні Нікарагуа, Папуа-Нова Гвінея, Камеруну, Індонезії тощо, де понад 

5% земель сільськогосподарського призначення контролюються 

обмеженою кількістю компаній.  

Для дослідження взаємозв’язку між концентрацією земельних 

угідь та корупцією в розрізі країн використано метод кореляційного 

аналізу. Масив даних щодо частки земельних угідь, охоплених 

великими угодами, будувався як відношення обсягів об’єднаних 

угідь за базою Land Matrix до загальної кількості сіль-

ськогосподарських земель за оцінками FAO. Масив даних з 

корупційної складової будувався за рейтингом країн зі сприйняття 

корупції, сформованим Transparency International у 2020 р. У вибірку 

включено країни, де обсяг земель під великими угодами становить 

більш ніж 2% загального сільськогосподарського землекористу-

вання. Більшість цих країн перебувають у другий половині рейтингу 

за індексом сприйняття корупції (рис.3.3.2). 
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Рис. 3.3.2. Взаємозв’язок між індексом сприйняття корупції  

та великомасштабними земельними угодами 
Джерело: побудовано автором на основі даних: https://landmatrix.org/list/deals, 

http://www.fao. org/countryprofiles/index/ru/?iso3=PRY, 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl  

В Україні, як зазначалося вище, понад 8% сільськогосподарських 

угідь перебувають під «великими угодами» і контролюються 

обмеженою кількістю компаній. За індексом сприйняття корупції 

наша країна у 2020 р. отримала 33 бали зі 100 можливих і розділила 

117-те місце (зі 180) з Єгиптом, Сьєрра-Леоне, Непалом та Замбією.  

Лінія тренда (експонентна апроксимація) свідчить про існування 

помірного зв’язку між корупцією та наявністю великих земельних угод. 

У країнах, де корупційна складова є вагомим чинником для прийняття 

економічних рішень, доволі розповсюджені великі угоди у 

землекористуванні. Результати аналізу свідчать, що по-перше, у країнах, 

які за індексом сприйняття корупції перебувають у першій половині 

рейтингу, не зафіксовано великих земельних угод; по-друге, у країнах, 

населення яких ставиться до корупції як до об’єктивної реальності 

великими угодами охоплено значні обсяги земель 

сільськогосподарського призначення (у Лаосі та Конго вони сягають 30% 

земель); по-третє, наявність корупційних схем відкриває можливості для 

тіньового бізнесу та недоброчесних інвесторів захоплювати землі, 
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монополізувати владу та порушувати права тих, хто не може протистояти 

потужному загарбанню земель.  

Корупційність земельних відносин в Україні підтверджується 

інвестиційними потоками, які надходять з офшорних зон. Серед країн, 

які найбільше інвестують в українську землю, є Кіпр і Люксембург. Це 

відомі у світі офшори – «гавані фінансового раю» (рис. 3.3.3). Загалом 

за даними бази Landmatrix у сільськогосподарські землі в Україні 

вкладають кошти інвестори з 25 країн. Середній розмір земельних угідь 

за укладеними договорами коливається від 2,0 і 5,6 тис. га (інвестиції з 

Німеччини та Великої Британії) до 24,2 і 27,3 тис. га (інвестиції з Кіпра 

та Канади). США і Саудівська Аравія, хоча і виступають 

«оригінальними» інвесторами, використовують дочірні компанії в 

офшорних юрисдикціях під час торгівлі зерном та іншою 

сільськогосподарською сировиною (вставка 3.3.2). 

 

 
Рис. 3.3.3. Глобальні потоки транснаціональних інвестицій  

у землю, 2020 р. 

Джерело: узагальнено автором на основі Land Matrix data. 

URL:https://landmatrix.org/list/deals 

Визначальною рисою офшорів, окрім оптимізації (уникнення) 

оподаткування, є легалізація кримінальних, у т.ч. корупційних доходів. 

Виведення капіталів у країни зі спрощеним законодавством та 
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відсутністю будь-якого контролю і прозорості з подальшим легальним 

інвестуванням у потрібні активи – це загальновідома схема фінансових 

оборудок зі шлейфом заплямованого минулого. 

Вставка 3.3.2 
За даними 2018 р. Американська компанія NCH Capital має в Україні 

земельний банк площею 430 тис. га. NCH в Україні представляє група 

компаній «Агропросперіс» – третій за величиною агрохолдинг. Один із 

головних партнерів NCH Capital Джордж Рор навіть не приховує того, що 

компанія бере в оренду невеликі ділянки і об’єднує їх у великі ферми. Така 

оренда, за його словами, дає компанії першочергове право викупити 

орендовані сільськогосподарські землі, щойно в Україні буде знято 

мораторій. 

Джерело: https://agropolit.com/news/9732-v-ukrayini-isnuye-23-zemelni-

ugodi-z-inozemnimi-kompaniyami-yaki-kontrolyuyut-6-ornih-zemel  

Корупція традиційно потрапляє до топ-3 проблем України за 

результатами різних соціологічних досліджень. 52,3% респондентів, 

опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в 

рамках всеукраїнського дослідження громадської думки, визначили 

корупцію однією з найголовніших проблем249. За даними 

соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього 

(UIF) 49% українців вважають корупцію головною перешкодою для 

розвитку держави250 і 42,9% – причиною кризи та погіршення 

економічного становища родини251. 

Суттєво різняться думки стосовно ставлення до корумпованості 

інституцій у різних груп респондентів. Для населення загалом 

корупція у земельних відносинах не входить до топ-5. Водночас 

 
249 Оцінка напрямку справ в Україні і топ-проблеми.  

URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=973&page=5 
250 Майже половина українців вважають корупцію головною перешкодою 

для розвитку країни. Interfax Ukraine. 2021. URL: https://ua.interfax.com.ua/ 

news/press-conference/724611.html 
251 Українці причиною економічної кризи переважно називають корупцію – 

КМІС. Економічна правда. 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/news/ 

2021/06/8/674751/ 
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підприємці та експерти включають земельну корупцію у лідери 

корупційних зловживань252.  

Глобальність масштабів розповсюдження корупції підтвер-

джується залученістю навіть відомих банків та інших фінансових 

структур до неправомірних дій у сфері землекористування. З метою 

отримання надприбутків вони не зупиняються перед злочинними 

діями у країнах з низьким рівнем доходів та можливістю застосування 

корупційних схем. За даними звіту Oxfam за 2011 рік, «земельні 

інвестори орієнтуються на країни зі слабким управлінням з метою 

максимізації прибутку та мінімізації бюрократичної тяганини; у трьох 

чвертях із 56 країн, де були укладені земельні угоди між 2000 і 

2011 рр., бали нижчі за середній за чотирма основними показниками 

управління»253 (вставка 3.3.3).  

 

Вставка 3.3.3 
Корупція в земельній сфері та банківський гігант Нідерландів 

Rabobank254 

Протягом 2011–2015 рр. Rabobank через три дочірні компанії придбав 

понад 21 тис. га сільськогосподарських земель у Румунії та Польщі. Наразі 

11 трансакцій, які були здійснені інвестиційним фондом Rabo Farm, 

розслідуються румунською прокуратурою та антикорупційними органами у 

зв’язку з обвинуваченнями у підробці документів та шахрайстві.  

За словами керуючого директора Фонду Dick van den Oever, «Стандарти 

дотримання доброчесності компанії передбачають регулярну комплексну 

перевірку всіх документів для купівлі активів та багатьох інших факторів, 

які мають відношення до фази інвестування, зокрема  аналіз діяльності 

орендарів і продавців, у т.ч. візити в села і прямі перемовини». З іншого 

 
252 Негативні тенденції та низька обізнаність: кілька тез про дослідження від 

НАЗК / Transparency International Ukraine. 2020. URL: https://ti-ukraine.org/ 

blogs/negatyvni-tendentsiyi-ta-nyzka-obiznanist-pro-shho-govoryt-masshtabne-

doslidzhennya-shhodo-koruptsiyi/  
253 Land and Power: The Growing Scandal Surrounding the New Wave of 

Investments in Land. Oxfam. 2011. URL: https://www.oxfam.org/sites/ 

www.oxfam.org/files/file_attachments/bp151-land-power-rights-acquisitions-

220911-en_4.pdf 
254 Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.) – 

нідерландська міжнародна фінансова компанія, один із найбільших банків в 

Нідерландах. Спеціалізується на фінансуванні аграрного сектора. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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боку, результати незалежного журналістського розслідування свідчать що 

фонд Rabo Farm активно співпрацював з посередниками, які через 

кримінальних осіб тиснули на селян і у злочинний спосіб примушували їх 

продавати землю. Оплата за гектар становила лише 80–90 дол. США, і 

власники не знали, кому продавали землю. 

Фонд Rabo Farm придбав земельні ділянки у понад 50 румунських сіл, 

що розташовані на заході, півдні та сході країни. Після того земля була 

здана в оренду румунським фермерам, яких названо «кваліфікованими 

орендарями» і яким Фонд мав допомагати розвивати свій бізнес. При цьому 

виявлено, що серед орендарів є політики, особи, які отримали умовний 

термін за злочини, в т. ч. за сучасне рабство, крадіжки та хабарництво, а 

також місцеві олігархи, які мають тісні зв’язки з корумпованими 

чиновниками. 

Контракти, які ухвалені між орендарями та інвестиційним фондом, 

використовуючи законодавчі прогалини (європейські!), дали можливість 

переспрямовувати європейські сільськогосподарські субсидії у власну 

казну, незважаючи на те, що фонд самостійно землю не обробляє. 

Результати розслідування різко контрастують з репутацією Rabobank, 

який вважається одним із найбільш відповідальних у світі банків, і 

піднімають важливі питання дотримання принципів доброчесності та 

корпоративної відповідальності. 

За даними звіту «Responsible Investment in Farmland 2013» Rabo Farm 

активно працює в сільських регіонах, де показники  соціально-

економічного розвитку зазвичай нижчі за середні по країні, тобто інвестиції 

компанії сприяють місцевому розвитку. Натомість розслідування свідчить, 

що компанія отримує прибутки з системи, яка повністю охоплена 

корупцією та укоріненою бідністю, та призводить до відчуження земель 

місцевих фермерів у найбідніших регіонах Європи.  

Наведені приклади не поодинокі. Корупційне захоплення земель – 

це європейська реальність. Механізми можуть бути різними, але 

результати добре відомі селянам та дрібним фермерам – виробникам 

продовольства. Rabobank – це лише один із «найкращих гравців» серед 

сотень транснаціональних компаній, інвестиційних фондів, які роблять 

ставку на сільгоспземлі Східної Європи, в т. ч. України. 

Поширеність корупційних схем, обсяги неправомірної вигоди, 

масштаби порушень прав людини досліджують багато науковців, 

практиків, правозахисників, представників громадянського 

суспільства. Одним з відомих дослідників впливу корупції на 

земельні відносини в усьому світі є проф. Олівер де Шуттер. 
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Узагальнюючи дані понад 95 країн, він описав найбільш 

розповсюджені корупційні схеми, які часто перетинаються та 

взаємопосилюються у межах різних форм великомасштабних 

земельних угод, окреслив процесуальні механізми корупції, які 

пов’язані з порушенням управління на різних етапах з метою 

отримання вигоди для конкретної особи або групи255.  

1. Демаркація (розмежування) земельних ділянок та розроблення 

документації з землеустрою. 

На етапі оформлення прав власності, розмежування земельних 

ділянок, розроблення землевпорядної документації поширені як 

дрібна, так і велика корупція. За даними Transparency International у 

2013 р. у середньому 21% опитаних у 95 країнах, щодо яких можна 

було отримати дані, повідомили про те, що вони платили хабар за 

земельні послуги. В деяких країнах показники були набагато вищі за 

середні значення: Сьєрра-Леоне та Пакистан очолюють список із 

75%, за ними йдуть Камбоджа з 57% та Ліберія з 42% людей, які 

платили хабар за земельні послуги (в Україні – 30–35%)256. Такі 

хабарі суттєво збільшують вартість реєстрації або передачі землі, 

дозволяючи тим, хто має «глибші кишені», отримувати більшість 

вигід зі схем оформлення прав власності. 

Для найбідніших домогосподарств послуги землеустрою можуть 

бути просто недоступними. У багатьох країнах Глобального Півдня 

існує сильний взаємозв’язок між рівнем корупції у службах 

земельної адміністрації та рівнем голоду, відповідно до Глобального 

індексу голоду, розрахованого Міжнародним інститутом досліджень 

продовольчої політики. У країнах, що розвиваються, надзвичайна 

бідність, пов’язана з голодом, залишається переважно сільським 

явищем, і тому надійний доступ до землі є ключовим фактором, що 

визначає здатність сімей прогодуватися. Будь-які обмеження, в т.ч. 

фінансові, організаційні, інституційні тощо у доступі 

домогосподарств до оформлення прав власності / користування 

 
255 The report Tainted Lands: Corruption in Large-Scale Land Deals. Global 

Witness. 2016. URL: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-

deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/ 
256 Global Corruption Barometer. Transparency International. 2013. URL: 

https://images.transparencycdn.org/images/2013_GlobalCorruptionBarometer_E

N_200525_112757.pdf 
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земельними ділянками порушують базові права селян на їжу, воду, 

існування. 

На додаток до підкупу місцеві еліти та потужні компанії схильні 

використовувати свої посади в органах влади для впливу на 

демаркацію земель з метою отримання пільгових умов та збільшення 

власних земельних володінь за рахунок менш впливових членів 

суспільства, включаючи місцевих сільських мешканців та етнічних 

меншин. 

2. Розробка схем землекористування та ідентифікація земель як 

«недостатньо використовувані» або «вільні». 

Перед здійсненням масштабних земельних угод, як правило, 

відбувається картографування різних видів землекористування у 

певному регіоні, і в тому числі визначаються ділянки землі як такі, що 

не використовуються, недостатньо використовуються або «вільні». 

Часто земля, що періодично використовується для сівозміни (площі під 

парами), випасу тварин, полювання або збирання, вважається такою що 

не використовується, незважаючи на той факт, що така діяльність 

суттєво підтримує життєдіяльність місцевих громад. Водночас громада 

може регулярно користуватися землею, проте право власності на цю 

землю або право на користування може бути не легалізоване і, 

відповідно, законодавчо цю землю вважатимуть доступною для 

інвесторів. 

Таким чином пояснити, чому влада в деяких випадках розглядає 

таку землю як «вільну» за фактичного її використання, можна лише 

корупційними схемами. У сучасному світі майже немає жодного 

клаптика землі, яка б фактично не використовувалася. Натомість таке 

маркування часто використовується як засіб для полегшення 

захоплення землі з метою особистої вигоди, незважаючи на ризики для 

вразливих груп, таких як місцеві сільські мешканці та етнічні меншини, 

які, утримуючи землю у комунальній власності, практикують почергове 

її використання.  

3. Використання положень про суспільне призначення чи примусове 

відчуження власності для виправдання експропріації землі. 

Відповідно до міжнародного права, експропріація урядом 

приватних земель, як правило, можлива за чотирьох умов:  

1) законодавчого регулювання і дотримання визначених законом 

процедур; 
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2) визначення суспільної мети або суспільного інтересу при 

експропріації земель, зокрема, створення великих інфраструктурних 

об’єктів задля суспільного блага; 

3) виселення з земель приватної власності повинно бути 

розумним та пропорційним переслідуваній меті для досягнення 

суспільного добробуту;  

4) власник землі повинен бути забезпечений повною, 

справедливою та рівнозначною компенсацією, яка загалом повинна 

включати можливість переселення на землю, співвимірну за якістю, 

розміром та цінністю. 

Поняття «суспільний інтерес» та «суспільне призначення» 

відіграють центральну роль у розвитку. Однак цими поняттями часто 

зловживають через той факт, що у цих термінів немає чітких і 

однозначних визначень. Згідно з Основними принципами та 

рекомендаціями щодо виселення та переміщення людей, ці або будь-які 

еквівалентні поняття слід визначати, враховуючи принципи реалізації 

прав людини. Ці настанови пояснюють, що «сприяння загальному 

добробуту відноситься до кроків, що здійснюються державами 

послідовно з їх міжнародними зобов’язаннями з прав людини, зокрема 

необхідністю забезпечувати права людини для найбільш незахищених 

верств населення». 

Однак на практиці органи державної влади легко маніпулюють 

цими концепціями, використовуючи нечіткі (розпливчасті) 

визначення, які дозволяють виправдовувати будь-яку експропріацію. 

Також не встановлюються обмеження для виділення землі, яка була 

експропрійована для суспільного добробуту, приватному інвестору з 

метою розвитку. Незважаючи на те, що існуючі визначення часто 

оскаржуються, має буте чітке розуміння та заборона використо 

вувати у приватних або комерційних цілях землю, яка була 

експропрійована для суспільного інтересу. Більше того, доведення 

того, що експропріація задовольняє вимогам суспільного інтересу, 

повинно лягти на органи державної влади. 

Насправді часто жертви експропріації мають самостійно 

доводити, що остання не відповідає суспільним інтересам, якщо 

вирішують оскаржити виселення у суді. Для жертв це може бути 

занадто складним завданням, з огляду на корупційність судів. Суди 

можуть бути залежними від виконавчої влади в країні або можуть 
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бути прихильними до громадськості при оцінці того, що 

кваліфікується як таке, що відповідає «суспільним інтересам». 

У більшості випадків переважають проекти, які мають на меті 

«комерціалізувати» землю, навіть коли це унеможливлює подальше 

використання землі місцевими громадами для задоволення власних 

потреб. 

4. Продаж чи надання в оренду землі інвесторам урядом або 

керівниками громад. 

Найбільш широко застосовуваний в земельних оборудках 

корупційний механізм – це прямий підкуп інвесторами посадових 

осіб або представників громади для впевненості, що земля буде 

здана в оренду або продаватиметься. Ризики таких дій підвищуються 

у випадках, коли земля перебуває у державній або комунальній 

власності. В обох випадках це стосується землекористувачів 

незалежно від того, чи постійно вони проживають на цій території, 

чи їх існування залежить від землі. Незважаючи на те, що проблема 

корупції у цьому випадку стоїть дуже гостро, її важко 

задокументувати, розслідувати і переслідувати, оскільки корупційні 

дії зазвичай приховують і не розголошують (вставка 3.3.4). 

 

Вставка 3.3.4 

У багатьох випадках місцевому керівництву погрожують, а іноді 

застосовують фізичний вплив, аж до вбивства, якщо воно протистоїть або 

повідомляє про випадки корупції, пов’язані з великими земельними 

угодами. Більше того, місцева поліція та судові органи рідко розслідують 

або судять обвинуваченого, і лише злочинці нижчого рівня завжди 

визнаються винними. Водночас замовники погроз та актів насильства, як 

правило, залишаються безкарними. Оскільки доступна земля стає дедалі 

обмеженішим та дефіцитним ресурсом, боротьба за її контроль 

посилюється. Протягом 2015 р. у світі щотижня вбивали трьох людей, які 

боролися і захищали свої землі, ліси та річки від руйнівного користування, 

що на 59% більше, ніж у попередньому році. Суворі обмеження щодо 

інформації означають, що справжні цифри, безсумнівно, вищі. Наразі 

найбільш кримінальною країною для захисників земель та навколишнього 

середовища є Бразилія, лише в 2015 р. тут  загинуло п’ятдесят осіб. 

Ще однією перешкодою у виявленні та усуненні таких випадків 

корупції є те, що юридичне визначення підкупу як кримінального 

злочину, як правило, обмежується посадовими особами виконавчої 
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влади і лідерів громади можуть не зараховувати до корупціонерів 

навіть у тих випадках, коли ці особи роздають комунальні землі від 

«імені» своїх громад. Крім того, політична корупція може мати 

непрямий прояв, коли політичні діячі або високопоставлені державні 

посадові особи сприяють певним інвесторам, які зробили значний 

внесок у фінансування їхніх політичних партій або кампаній. Навіть 

коли землекористувачі отримують компенсацію внаслідок експро-

пріації, у таких випадках компенсація зазвичай нижча за ринкову 

вартість землі. При цьому для землекористувачів особливо важко 

довести, що такі типи земельних угод є вкрай несправедливими. 

5. Доступ до засобів правового захисту у зв’язку із земельними 

скаргами. 

На кожному з чотирьох зазначених варіантів вище корупція 

позбавляє людей права на землю та ресурси. Корупція також може 

заважати жертвам захоплення земель в отриманні правового захисту 

щодо повернення землі або справедливої компенсації збитків через 

судові та інші механізми. У найбільш екстремальних ситуаціях судова 

система, контрольована політичними елітами, виступає лише як 

механізм захисту інтересів правлячих еліт цієї країни. У такому 

контексті корумповані земельні угоди, укладені цими правлячими 

елітами, майже ніколи не будуть неупереджено розглядатися судами, і 

люди, які постраждали від таких угод, не матимуть шансів отримати 

захист через судову систему. В інших випадках поліцію та місцеву 

владу можуть підкупити для того, щоб погрожувати, залякувати чи 

навіть арештовувати членів громади, які протестують або подають 

скарги на втрату землі та викривають корупцію. Водночас судді та 

чиновники можуть бути підкуплені задля прийняття певних рішень у 

справах про захоплення земель. Механізми оскарження та судового 

розгляду також можуть бути корумповані, щоб підтримати 

несправедливі рішення, позбавляючи жертв великомасштабних 

захоплень права голосу. 

6. Моніторинг зобов`язань інвестора протягом постпроєктного 

періоду. 

Хоча термін концесійних угод зазвичай становить від п’ятдесяти до 

дев’яноста дев’яти років, вплив на постраждалі громади часто триває 

вічно. Це пов’язано з тим, що навіть коли проєкти закінчуються, 

зазнають невдачі або скасовуються, корупція часто перешкоджає 
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поверненню земель громадам. Більше того, виникають конкретні 

занепокоєння щодо впровадження інвестиційного проєкту. Коли земля 

передається інвестору, зазначаються додаткові умови, такі як контроль 

за надмірним використанням води, створення можливостей для 

працевлаштування місцевих жителів або отримання певних поставок 

від місцевих виробників, включення їх у ланцюги разом із великими 

гравцями. Такі умови встановлюються як запобіжник, що гарантує, що 

інвестиція принесе місцевим громадам користь і нівелює будь-який 

негативний вплив. Однак корупція може перешкодити готовності 

місцевої влади контролювати дотримання таких умов. Навіть 

інвестиції, які можуть здатися збалансованими на папері, враховуючи 

зобов’язання, узгоджені інвестором, часто виявляються глибоко 

незбалансованими на практиці. 

Зазначені механізми корупційних зловживань у сфері земельних 

відносин діють у багатьох країнах. Для попередження 

неправомірних кроків та запобігання порушенню прав людей, які 

примусово долучаються до трансакцій із землею, необхідно 

максимально ретельно аналізувати земельні угоди та оцінювати 

багатоаспектність впливу, насамперед на тих людей, життєдіяльність 

яких повністю залежить від земельних ресурсів. 

Отже, корупція – це суспільне багатоаспектне явище, що призводить 

до широкомасштабних несприятливих наслідків та за своєю сутністю є 

порушенням прав людей. Корупційні зловживання у сфері земельних 

відносин призводять до порушення прав і законних інтересів 

землекористувачів та землевласників, у першу чергу найбідніших, 

маргіналізованих та вразливих верств населення; втрати земель 

державної та комунальної власності, зменшення надходжень до 

державного та місцевих бюджетів, що негативно позначається на 

добробуті всього населення країни. Найбільше потерпають прості 

селяни, які не мають ані фінансової, ані інституційної, ані технічної 

можливості протистояти чітко вибудованій корупційній мережі, 

відстоювати свої права та захищати власність.  

Тіньові корупційні схеми у землеволодінні та землекористуванні, 

які протягом більш ніж 20-річного періоду формувалися в Україні, 

пронизують усі гілки влади. Законодавча неврегульованість, 

інституційні провали, виконавчі викривлення та неналежність 

судочинства призвели до великомасштабної концентрації сільсько-
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господарських угідь, за якої близько 10% земель, що становить 4,2 

млн га, належать 200 особам, допустили розкрадання понад 5 млн га 

земель державної власності та недоотримання бюджетами всіх рівнів 

мільйонних платежів за користування земельними угіддями.  

Основними ризиками формування корупційних схем в Україні є 

недосконалість нормативно-правового регулювання; відсутність 

відкритих реєстрів, точних відомостей про земельні ділянки державної 

та комунальної власності, про укладені договори; відсутність повних 

відомостей про землі у Державному земельному кадастрі; відсутність 

прозорого доступу до інформації щодо вільних земельних ділянок; 

відсутність відкритого ринку землі; відсутність сучасної цифровізованої 

процедури реєстрації прав, погодження землевпорядної документації; 

дискреційні повноваження Держгеокадастру; відсутність ефективного 

механізму реагування на порушення; індивідуальна недоброчесність 

посадових осіб. Визначення ризиків є першим кроком до 

вибудовування системи антикорупційних дій у сфері земельних 

відносин для запобігання та унеможливлення корупційних схем. 

Оцінка корупції за своєю сутністю є важким завданням, а вимір 

впливу корупції на права людини – ще складнішим. Попри це, 

існують непрямі свідчення наявності важливих взаємозв’язків між 

передбачуваними рівнями корупції та дотриманням прав людини. І, 

відповідно, боротьба з корупцією має найважливіше значення для 

забезпечення реалізації прав людини. Законодавство у галузі прав 

людини та антикорупційне законодавство доповнюють і 

підкріплюють одне одного. Вони поділяють одні й ті ж принципи, 

такі як чесність і непідкупність, прозорість, підзвітність і участь, які 

також є ключовими принципами належного врядування. Боротьба з 

корупцією і забезпечення прав людини також є одним із головних 

чинників досягнення цілей у сфері сталого розвитку. Міжнародні 

правозахисні механізми дедалі частіше спрямовані на боротьбу з 

корупцією як структурною перешкодою на шляху до реалізації прав 

людини. 

Ґрунтуючись на результатах досліджень зарубіжних науковців, 

визначено, що непрямими, але доведеними свідченнями 

розповсюдження корупції у сфері земельних відносин є: і) кількість 

великих земельних угод та обсяги сільськогосподарських угідь, що 

сконцентровані у обмеженої кількості користувачів; іі) превалювання 
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інвестиційних потоків із офшорних зон; ііі) наявність монополії на 

виконання повноважень у сфері земельних відносин – від розроблення 

нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і 

правил, проведення землевпорядних та землеоціночних робіт до 

організації та здійснення державного нагляду (контролю) та вживання 

заходів із запобігання порушенням у земельній сфері.  

Статистично доведено існування зв’язку між концентрацією земель 

(великими угодами у сільськогосподарському землекористуванні) та 

рівнем корупції. Результати аналізу понад 50 країн свідчать, що по-

перше, у країнах, які за індексом сприйняття корупції перебувають у 

першій половині рейтингу, не зафіксовано великих земельних угод; по-

друге, у країнах, населення яких ставиться до корупції як до 

об’єктивної реальності та сприймають її як ментальну особливість, 

великими угодами охоплено значні обсяги земель сільсько-

господарського призначення. Наявність корупційних схем відкриває 

можливості для тіньового бізнесу та недоброчесних інвесторів 

захоплювати землі, монополізувати владу та порушувати права тих, хто 

не може протистояти потужному загарбанню земель. 

Корупційні зловживання у земельних відносинах є практикою 

багатьох країн. Міжнародні корпорації, як-от Rabobank, міжнародні 

інвестиційні фонди, крупні приватні компанії, використовують 

корупційні схеми для вигідного придбання земельних активів, 

отримання надприбутків, використання та захоплення майна 

вразливих верств населення, головним чином у країнах із низьким та 

середнім рівнями доходів населення. 

Результати досліджень корупційних зловживань у сфері земельних 

відносин у понад 90 країнах дали змогу систематизувати найбільш 

розповсюджені корупційні схеми, які часто перетинаються та 

взаємопосилюються у межах різних форм великомасштабних 

земельних угод. Оприлюднені професором Олів’є де Шуттером 

процесуальні механізми, які стають підґрунтям для формування 

корупційних схем, включають: розмежування земельних ділянок та 

розроблення документації з землеустрою; ідентифікацію земель як 

«такі, що недостатньо використовуються» або «вільні»; використання 

положень про «суспільне призначення» чи «примусове відчуження 

власності» для виправдання експропріації землі; продаж землі чи 

надання її в оренду інвесторам урядом або керівниками громад; 
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доступ до засобів правового захисту у зв’язку із земельними скаргами; 

моніторинг зобов’язань інвестора протягом постпроєктного періоду. 

Всебічний аналіз угод, дія яких підпадає під визначені механізми, 

дозволить попередити корупційні зловживання у сфері земельних 

відносин та запобігти порушенню прав людей, які будуть долучені до 

трансакцій із землею примусово. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ДЛЯ 

СПРАВЕДЛИВОГО ПРОСТОРОВОГО 

РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СЕЛЯН 

4.1. Застосування правозахисного підходу ООН до 

формування земельної політики: сучасні виклики та 

можливості для України  

Управління ООН з прав людини та механізми, які ним 

підтримуються, працюють із широким спектром земельних прав, 

базуючись на постулаті про те, що земля – це не просто товар, а 

важливий елемент для реалізації багатьох прав людини, наскрізне 

питання, що безпосередньо впливає на реалізацію цілої низки 

людських прав. Застосування правозахисного підходу до 

удосконалення земельної політики «забезпечує економічні переваги 

у довгостроковому періоді, сприяючи більш справедливому 

розподілу та використанню земельних та інших природних ресурсів 

та раціональному управлінню ними»257.  

Для багатьох людей земля є джерелом засобів до існування та 

центральною частиною економічних прав. Земля також часто пов’язана 

з ідентичністю людей, із соціальними та культурними правами. 

Недотримання принципів продовольчої безпеки, зміна клімату та 

швидка урбанізація переорієнтували увагу на те, як держави та приватні 

суб’єкти повинні використовувати, контролювати й управляти землею в 

умовах сучасних викликів та можливостей. Очевидно, що неспро-

можність ефективно запобігати погіршенню стану навколишнього 

середовища та пом’якшити негативний вплив зміни клімату може різко 

 
257 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 

Substantive session of 2014 New York, 23 June-18 July 2014 Item 17 (g) of the 

provisional agenda Social and human rights questions: human rights. URL: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/075/01/PDF/G1407501.pdf?OpenElement 
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зменшити доступ до землі, особливо для вразливих груп сільського 

населення. Саме аспекти прав людини щодо землі впливають на ряд 

сучасних, надзвичайно важливих проблем, зокрема стосовно 

скорочення бідності та розвитку, розбудови миру, гуманітарної 

допомоги, запобігання катастрофам та відновлення, а також міського та 

сільського планування258.  

Серед напрацювань ООН у сфері застосування правозахисного 

підходу до вирішення земельних проблем слід зазначити такі 

документи: 

Посібник «Земля та права людини – стандарти та 

застосування»259. Цей звід ключових міжнародних правових стандартів 

охоплює міжнародне право людини, гуманітарне та кримінальне право. 

Він ґрунтується на дослідженні відповідних міжнародних і регіональних 

правових інструментів, а також на тлумаченні та застосуванні цих 

стандартів правозахисними механізмами ООН. У ньому також викладено 

судову практику міжнародних і регіональних органів з прав людини. 

«Земля та права людини» – анотована збірка прецедентного 

права260, орієнтована на пояснення нормативних зв’язків між 

правами людини та землею крізь призму юриспруденції. Публікація 

охоплює прецедентне право, що стосується різних аспектів 

земельних прав і прав людини, включаючи права корінних народів, 

недискримінацію та рівність, а також орієнтує на дотримання чітких 

стандартів прав людини. 

«Жінки та земля, власність і житло»261 – керівництво для жінок, 

які стикаються з широким колом проблем щодо доступу, вико-

 
258 OHCHR and land and human rights. URL: https://www.ohchr.org/en/land 
259 Land and Human Rights - Standards and Application / United Nations Human 

Rights Office of the High Commissioner. 2015. 

URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/ 

Land_HR-StandardsApplications.pdf 
260 Land and Human Rights: Annotated Compilation of Case Law / United 

Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 2015. URL: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Land_HR-

CaseLaw.pdf 
261  Women and housing, land and property. OHCHR and women’s human rights 

and gender equality / United Nations Human Rights Office of the High 

Commissioner. URL: https://www.ohchr.org/en/node/3447/women-and-housing-

land-and-property 

https://www.ohchr.org/en/node/3447/women-and-housing-land-and-property
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ристання та контролю над землею та її продуктивними ресурсами. У 

багатьох країнах відсутність гарантованого землеволодіння, 

контролю та власності на землю, а також дискримінація у 

спадкуванні є причинами, що негативно впливають на засоби 

існування жінок, продовольчу безпеку, економічну незалежність і 

фізичну безпеку. 

Інформаційний бюлетень № 25/Rev.1 «Про примусові 

виселення та переселення із землі»262. Аналітичні матеріали 

присвячено дослідженню процесів примусового виселення і 

переміщення людей зі своїх земель. У багатьох країнах перехід до 

великомасштабного сільського господарства призвів до примусових 

виселень, переміщень та відсутності продовольчої безпеки, що, у свою 

чергу, призвело до збільшення міграції із села в місто та – як наслідок – 

до подальшого тиску на доступ до міської землі та житла.  

Керівна записка «Організація Об’єднаних Націй, земля і 

конфлікти»263. У записці, розробленій низкою агенцій ООН, 

включаючи Комітет ООН із прав людини, чітко зазначається про 

зв’язок між конфліктами, кліматичними ризиками, управлінням 

природними ресурсами, переміщенням і землею. Навмисне 

незаконне заволодіння землею, земельними ресурсами, а також 

земельними документами часто є результатом та рушійною силою 

сучасних збройних конфліктів. На постконфліктному етапі 

реституція житла, землі та майна для біженців та внутрішньо 

переміщених осіб, які повертаються додому, є фундаментальною 

частиною реконструкції та розбудови миру на постраждалих 

територіях. 

Добровільні рекомендації щодо відповідального управління 

володінням землею, рибальством і лісами в контексті національної 

продовольчої безпеки264. Документ пропонує політичні інструменти, 

 
262 Forced evictions and human rights. OHCHR and land and human rights / 

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. URL: 

https://www.ohchr.org/en/land/forced-evictions-and-human-rights 
263 Guidance Note of the Secretary-General «The United Nations and Land and 

Conflict» / United Nations. 2019. URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/ 

documents/2019-05/sg-guidance-note-on-land-and-conflict-march-2019-1.pdf 
264 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. First revision / 

http://www.fao.org/tenure/en/
http://www.fao.org/tenure/en/
http://www.fao.org/tenure/en/
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спрямовані на покращення управління землеволодінням, що має 

центральне значення для захисту та заохочення прав людини, із 

загальною метою – досягнення продовольчої безпеки для всіх.  

Посібник «Реалізація прав жінок на землю та інші 

продуктивні ресурси»265 включає практичні вказівки законодавцям, 

політикам і громадянському суспільству щодо підтримки законів, 

політики та програм, які поважають, захищають і реалізують права 

жінок на землю та інші виробничі ресурси. Публікація демонструє, 

як права жінок на землю та інші продуктивні ресурси пов’язані з 

досягненням Порядку денного сталого розвитку до 2030 року, 

прийнятого Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році. 

Доповідь Верховного комісара ООН з прав людини про землю 

та права людини266. У 2014 р. Верховний комісар з прав людини 

представив Економічній і соціальній раді ООН доповідь про землю та 

права людини, зокрема про землекористування, зобов’язання держав 

та відповідальність усіх учасників земельних відносин. У Доповіді 

зазначається, що основою для усвідомленого вибору стратегічних 

варіантів земельної політики держави у правозахисному вимірі 

служать концептуальні рамки, що спираються на міжнародні 

стандарти у галузі прав людини та з оперативної точки зору 

спрямовані на заохочення та захист прав людини. Такий 

правозахисний підхід є основним для аналізу нерівності та 

дискримінаційної практики. Правозахисні принципи участі, 

розширення прав і можливостей та підзвітності допомагають 

створювати умови для закономірного процесу досягнення бажаних 

 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2022. URL: 

https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf 
265 Realizing women’s rights to land and other productive resources.  Second 

Edition / United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. New 

York and Geneva, 2020.  

URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Realizing 

WomensRightstoLand_2ndedition.pdf 
266 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on 

land and human rights / United Nations E/2014/86. Economic and Social 

Council. 2014.  

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/075/01/PDF/ 

G1407501.pdf?OpenElement 
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результатів у сфері прав людини. Застосування правозахисного 

підходу до земельних питань надає правовласникам можливість 

домагатися реалізації своїх прав, водночас спонукаючи 

уповноважених суб’єктів – головним чином державу, підприємства та 

міжнародні організації, – дотримуватися своїх зобов’язань та 

обов’язків. Правозахисний підхід передбачає проведення аналізу 

потреб найбільш уразливих верств суспільства та оцінки ефекту 

вжитих заходів. У директивних органів більше можливостей для 

цілеспрямованого втручання та досягнення більш справедливих 

результатів під час вирішення земельних питань та удосконалення 

політики землекористування. З метою забезпечення повного 

здійснення земельних прав уповноважені суб’єкти мають створювати 

механізми для здійснення колективного контролю за дотриманням 

відповідних законів і стратегій, а також для забезпечення доступу до 

правосуддя та засобів правового захисту. Залучення до цієї роботи 

правовласників допомагає забезпечити їхню зацікавлену участь, що 

сприяє підвищенню стійкості програм, політики та стратегій. Цей 

підхід зумовлює покращення результатів реалізації заходів у галузі 

розвитку та корисний для зміцнення потенціалу головних суб’єктів у 

сфері земельних прав, водночас підвищує рівень згуртованості 

суспільства завдяки формуванню соціально-політичного консенсусу в 

довгостроковому сенсі267. 

Зважаючи на подальше розширення процесів land grabbing, 

перетворення землі на фінансовий актив, зростання небезпек 

стосовно досягнення глобальної продовольчої безпеки та захисту 

прав селян на землю Організація Об’єднаних націй у 2018 р. 

ухвалила і запропонувала державам новий цілісний інституційний 

інструмент – Декларацію ООН із прав селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості268 (далі – Декларація). 

 
267 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 

Substantive session of 2014. New York, 23 June – 18 July 2014, Item 17 (g) of 

the provisional agenda Social and human rights questions: human rights. 

URL:https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/075/01/PDF/G1407501.pdf?OpenElement 
268 United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People 

Working in Rural Areas. URL: https://digitallibrary.un.org/record/ 

1650694?ln=en 
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У процесі розроблення основних положень Декларації експерти 

застосовували системний підхід до захисту прав селян з метою 

використання та посилення існуючих інструментів захисту прав людини. 

Зважаючи на це, ухвалення Декларації на рівні Генеральної асамблеї 

ООН створило унікальну можливість визнавати та захищати права селян, 

місцевих громад, корінних народів, рибалок, скотарів, кочівників, 

мисливців, безземельних, сільських жінок, сільської молоді та 

працівників сільського господарства застосовуючи єдиний інструмент та 

цілісне бачення вирішення проблеми. 

У Декларації прав селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості, права сільських спільнот на землю аргументовані в різних 

статтях (1–5, 17, 18, 21, 24). Безпосередньо земельні права викладені у 

статтях 5 та 17, а також у статті 4, яка присвячена виключно праву 

жінок на землю. Право на землю містить свободи та норми, включаючи 

свободу від дискримінації, захист від примусового виселення, 

переміщення та експлуатації землі, а також право на аграрну реформу 

та збереження і стале використання земель. Інші права – такі як право 

на участь, інформацію та доступ до правосуддя, що мають важливе 

значення для захисту прав сільських спільнот на землю, також 

закріплені у Декларації. Таким чином Декларація – це важливий 

інструмент синергетичної взаємодії держави та селян у захисті їхніх 

законних прав щодо доступу до землі та реалізації суспільної функції 

земельної власності. 

У Декларації право на землю та інші природні ресурси визначено 

поряд із зобов’язаннями держав дотримуватися законних прав селян 

у статтях 5 та 17. Зокрема у статті 5 визначено таке. 

1.  Селяни та інші люди, які працюють у сільській місцевості, 

мають право на доступ до природних ресурсів у своїх громадах та їх 

використання у сталий спосіб задля забезпечення належних умов 

життя […]. Вони також мають право на участь в управлінні цими 

ресурсами. 

2.  Держави повинні вживати заходів із дотримання того, щоби 

будь-яка експлуатація, що впливає на природні ресурси у власності 

або користуванні селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості, здійснювалася на основі: 

(а) проведення належним чином соціальних та екологічних 

оцінок; 
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(б) добровільних консультацій згідно зі статтею 2.3 цієї 

Декларації; 

(в) створення умов рівного та справедливого розподілу вигід від 

такої експлуатації, встановлених на взаємно узгоджених умовах між 

тими, хто користується природними ресурсами та селянами й 

іншими людьми, які працюють у сільській місцевості. 

У статті 17 Декларації зазначено таке. 

1.  Селяни та інші люди, які проживають у сільській місцевості, 

мають право на землю, індивідуально та/або колективно, […], 

зокрема, право на доступ, стале користування та управління землею, 

водними об’єктами, прибережними водами, рибними ресурсами, 

пасовищами, лісами з тим, щоб забезпечити гідний рівень життя в 

безпеці та мирі та розвивати свою культуру. 

2.  Держави повинні вживати належних заходів для усунення та 

заборони усіх форм дискримінації, пов’язаних з правом на землю, 

включаючи такі, що виникають унаслідок зміни сімейного стану, 

неповної дієздатності або відсутності доступу до економічних ресурсів. 

3.  Держави повинні вживати відповідних заходів для юридичного 

визнання прав власності, допускаючи існування різних моделей та 

систем. Сюди відносяться і звичайні права власності, які наразі не 

охороняються законом. Держави повинні захищати законну власність та 

забезпечити, аби селяни та інші люди, які працюють у сільській 

місцевості, не були виселені самовільно чи незаконно, а їхні права не 

применшувалися і не порушувались. Держави повинні визнавати та 

захищати природні надбання та пов’язані з ними системи колективного 

користування та управління. 

4.  Селяни та інші люди, які працюють у сільській місцевості, 

мають право на захист від свавільного та незаконного переміщення зі 

своєї землі чи місця проживання або позбавлення інших природних 

ресурсів, необхідних для задоволення гідних умов життя. Держави 

повинні включити питання захисту від переміщення у національне 

законодавство, що відповідає міжнародним правам людини та 

гуманітарному праву. Держави повинні забороняти самовільне та 

незаконне вимушене виселення, знищення сільськогосподарських 

територій та конфіскацію чи експропріацію землі та інших природних 

ресурсів, у тому числі як карального заходу або як інструменту чи 

способу війни. 
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5.  Селяни та інші люди, які працюють у сільській місцевості та 

яких було самовільно чи незаконно позбавлено земель, мають право, 

індивідуально та/або колективно, спільно з іншими особами, або як 

громада, повернутися на свою землю, якої вони були позбавлені 

свавільно чи незаконно, у тому числі у випадках стихійних лих та/або 

збройних конфліктів і відновити доступ до природних ресурсів, 

необхідних для задоволення належних умов життя або для отримання 

рівної, справедливої та законної компенсації у тому випадку, коли їхнє 

повернення неможливе. 

6.  За необхідності держави повинні вживати відповідних заходів для 

проведення аграрних реформ з метою полегшення всебічного та рівного 

доступу до земель та інших природних ресурсів, необхідних для 

забезпечення селянам та іншим людям, які працюють у сільській 

місцевості, адекватних умов проживання та обмеження надмірної 

концентрації та контролю землі з урахуванням її соціальної функції. 

Пріоритет при розподілі земель загального користування, водойм та лісів 

слід надавати безземельним селянам, молоді, дрібним рибалкам та іншим 

сільським працівникам. 

7.  Держави повинні вживати заходів, спрямованих на збереження 

та стале використання земель та інших природних ресурсів, що 

використовуються у їх виробництві, в тому числі, зокрема за 

допомогою агроекології, та забезпечувати умови для відновлення 

біологічних та інших природних можливостей та циклів. 

У статті 5 закріплено право селян та інших людей, які працюють 

у сільській місцевості – поодинці або спільно з іншими особами або 

як громада, – мати доступ до природних ресурсів, наявних у їхніх 

громадах та використовувати ці, необхідні для забезпечення 

належних умов життя, ресурси, включаючи землю, у сталий спосіб; а 

також мати право на участь в управлінні цими ресурсами (п. 5.1). 

У статті 17 закріплено право на землю селян та інших людей, які 

проживають і/або працюють у сільській місцевості, та обумовлено, 

що це право може реалізовуватися індивідуально та/або колективно 

(п. 17.1), самостійно або спільно з іншими особами, або як громада 

(відповідно до статті 1, п. 1.1). 

Таким чином, згідно з Декларацією, право на землю селян та 

інших людей, які працюють у сільській місцевості, включає право на 

доступ, стале користування та управління землею та водними 
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об’єктами, прибережними водами, рибними ресурсами, пасовищами 

та лісами для досягнення належного рівня життя, щоб мати де жити 

в безпеці, мирі та гідності й розвивати свою культуру (п. 17.1).  

Зважаючи на особливу гостроту проблеми, окреме місце у 

Декларації відведено праву на землю сільських жінок (стаття 4). За 

даними ФАО, в усьому світі сільські жінки відіграють ключову роль у 

місцевій та глобальній продовольчій системах – виробляють 

продовольчі культури та заробляють доходи на проживання своїх 

сімей. Разом з тим жінки та дівчата становлять 70% голодуючих людей 

у світі та піддаються численній дискримінації у доступі до виробничих 

ресурсів, включаючи землю269.  

Статтею 4 Декларації передбачається таке. 

1.  Держави вживають усіх належних заходів для усунення всіх форм 

дискримінації сільських жінок та інших жінок, які працюють у сільській 

місцевості, а також сприяють розширенню їхніх повноважень, щоб на 

основі рівності між чоловіками та жінками забезпечити повне та рівне 

користування усіма правами людини та основними свободами, а також 

реалізації, вільної участі та отримання користі від сільського розвитку в 

економічній, соціальній, політичній та культурній сферах. 

2.  Держави створюють умови, щоб сільські жінки та інші жінки, 

які працюють у сільській місцевості, користувалися усіма правами 

людини та основними свободами, викладеними у цій декларації та 

інших міжнародних документах з прав людини без дискримінації. 

У міжнародному законодавстві про права людини, зокрема в 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок270, 

права сільських жінок визнані у статті 14, яка за змістом повністю 

кореспондується зі статтею 4 Декларації. У цій статті зазначається, 

що держави повинні вживати всіх належних заходів для усунення 

всіх форм дискримінації сільських жінок та інших жінок, які 

працюють у сільській місцевості, сприяти розширенню їхніх прав та 

 
269 The State of Food and Agriculture 2010-11. Women in Agriculture: Closing the 

Gender Gap for Development / FAO. 2011. URL: http://www.fao.org/ 
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270 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW 

Committee), General Recommendation No. 34 on the rights of rural women, UN 

doc CEDAW/C/GC/34, 4 March 2016. URL: https://undocs.org/ 

CEDAW/C/GC/34 
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забезпечувати, щоб вони користувалися усіма правами людини та 

основними свободами без дискримінації, включаючи право на 

рівний доступ, використання та управління землею та іншими 

природними ресурсами, а також на рівне або пріоритетне ставлення 

до земельної та аграрної реформ та схем переселення (стаття 4, п. 4.1 

та п. 4.2). Для запобігання дискримінації права сільських жінок на 

землю від сімейних конфліктів у статті 17 передбачено, що держави 

повинні усувати та забороняти всі форми дискримінації, що 

стосуються права на землю, включаючи такі, що виникають 

унаслідок зміни сімейного стану, неповної дієздатності або 

відсутності доступу до економічних ресурсів (стаття 17, п. 17.2). 

Право на землю включає свободи та права, які держави повинні 

поважати, захищати та виконувати без будь-якої дискримінації271. 

Право на землю комплементарно пов’язано з іншими правами 

людини. У сільській місцевості право на землю є «порталом» для 

реалізації інших життєво важливих прав і свобод сільських спільнот. 

Серед них найважливішими є такі людські права та свободи, що 

прямо залежать від права на землю, а саме: cвобода від 

дискримінації; захист від примусового виселення та переміщення; 

захист від негативних наслідків експлуатації земель; реальна участь 

у вигодах від аграрних трансформацій; збереження та стале 

використання земельних ресурсів. 

Свобода від дискримінації. Селяни та інші люди, які працюють у 

сільській місцевості, мають право на повне задоволення від реалізації 

права на землю та бути вільними від різноманітних типів 

дискримінації щодо дотримання цього права (стаття, п. 3.1 і стаття 17, 

п. 17.1). У Декларації передбачено, що держави повинні вживати 

належних заходів із усунення умов, які сприяють продовженню 

дискримінації, зокрема, різноманітні та пересічні форми 

дискримінації, щодо селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості (стаття 3, п. 3.3). Держави також повинні усунути та 

заборонити всі форми дискримінації, що стосуються права на землю, 

 
271 Monsalve Suárez S. The right to land and other natural resources in the 
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включаючи такі, що виникають унаслідок зміни сімейного стану, 

неповної дієздатності або відсутності доступу до економічних 

ресурсів (стаття 17, п. 17.2). 

Захист від примусового виселення та переміщення. Селяни та 

інші люди, які працюють у сільській місцевості, також мають право 

на свободу від примусового виселення (міграції) та переміщення 

(стаття 17, п. 17.3 та п. 17.4). Держави повинні забезпечити 

юридичне визнання прав власності, включаючи звичайні права 

землеволодіння, які нині не охороняються законом, із одночасним 

визнанням існування різних моделей та систем користування землею 

селянськими господарствами за місцем проживання. Держави 

повинні захищати законне перебування місцевих мешканців та тих, 

хто працює на сільській території, забезпечувати, аби селян та інших 

людей, які працюють у сільській місцевості, не виселяли самовільно 

чи незаконно, а їхні права не пригнічували чи не порушували будь-

яким іншим чином. Держави також повинні визнавати та захищати 

природні надбання сільських спільнот та пов’язані з ними системи 

колективного користування та управління (стаття 17, п. 17.3). 

Щоб захистити селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості, від свавільного та незаконного переміщення зі своєї землі, 

держави повинні імплементувати норми захисту від переміщення у 

національне законодавство, що відповідає міжнародним правам 

людини та гуманітарному праву. Держави повинні заборонити 

самовільне та незаконне вимушене виселення сільських мешканців, 

обезлюднення сільських територій та конфіскацію або експропріацію 

землі та інших природних ресурсів, у тому числі у вигляді карального 

заходу або як інструменту чи методу насильницького протистояння 

(конфліктів) (стаття 17, п. 17.4). 

У Декларації передбачено, що ті, кого самовільно або незаконно 

позбавили земель, мають право, індивідуально та/або колективно, 

спільно з іншими особами, або – як громада, повернутися на свою 

землю, якої вони були самовільно або незаконно позбавлені, в т.ч. у 

випадках стихійних лих та/або збройних конфліктів, а також 

відновити доступ до природних ресурсів, що використовуються в 

їхній діяльності та необхідних для задоволення належних умов 

життя або, за можливістю, для отримання рівної, справедливої та 



Розділ 4. Удосконалення новітньої земельної політики в Україні… 

273 

законної компенсації у випадку, якщо повернення неможливе (стаття 

17, п. 17.5). 

У статті 24 щодо права на житло також передбачено, що держави 

не повинні самовільно чи незаконно, ані тимчасово, ані постійно 

виселяти селян чи інших людей, які працюють у сільській 

місцевості, проти їхньої волі з будинків чи земель, які вони 

займають, не надаючи доступу до відповідних форм правового чи 

іншого захисту (стаття 24, п. 24.3). У випадку, коли виселення 

неминуче, держава повинна надати або забезпечити селянам рівну та 

справедливу компенсацію будь-яких матеріальних або інших збитків 

(стаття 24, п. 24.3). 

Захист від негативних наслідків експлуатації земель. У статті 

5 передбачено, що держави повинні вживати заходів для 

забезпечення того, аби будь-яка експлуатація, що зачіпає природні 

ресурси, які селяни та інші люди, котрі працюють у сільській 

місцевості, традиційно зберігають або використовують, базувалася 

на належній оцінці соціального та екологічного впливу такої 

експлуатації на сільські спільноти та території, добросовісних 

консультаціях, організованих для сільських мешканців згідно зі 

статтею 2, п. 2.3 Декларації, та способах рівного та справедливого 

розподілу вигод від такої експлуатації, які були встановлені на 

взаємно узгоджених умовах між тими, хто користується природними 

ресурсами, та сільськими спільнотами (стаття 5, п. 5.2). 

Право на участь у вигодах від проведення аграрних реформ. 

У Декларації визнається необхідність проведення аграрних 

трансформацій для реалізації селянами своїх прав на землю. У статті 

17 передбачено, що держави «повинні вживати відповідних заходів 

для проведення аграрних реформ з метою гарантування сільським 

спільнотам широкого та рівного доступу до землі та інших 

природних ресурсів, необхідних для забезпечення селян та інших 

людей, які працюють у сільській місцевості, гідними умовами життя, 

а також з метою обмеження надмірної концентрації та контролю над 

земельними ресурсами обмеженим колом користувачів, зважаючи на 

соціальну функцію землі» (стаття 17, п. 17.6). При розподілі земель 

загального користування, рибних ресурсів та лісів пріоритет слід 

надавати безземельним селянам, молоді, дрібним рибалкам та іншим 

сільським працівникам (стаття 17, п. 17.6). 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

274 

Збереження та стале використання земель. У Декларації 

визначено право селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості, на збереження та захист навколишнього середовища і 

виробничого потенціалу сільськогосподарських земель, а також 

інших природних ресурсів, якими вони користуються та 

розпоряджаються (стаття 18, п. 18.1). У статті 18 ідеться про те, що 

держави повинні вживати ефективних заходів для подолання 

відсутності безпечних умов зберігання та утилізації небезпечних 

матеріалів, речовин та відходів на землях селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості. Сільські спільноти, у свою чергу, 

співпрацюватимуть над вирішенням питань загрози користування 

своїми правами, яка є наслідком транскордонної екологічної шкоди 

(стаття 18, п. 18.4). Держави також повинні захищати селян та інших 

людей, які працюють у сільській місцевості, від зловживань 

недержавних суб’єктів (приватного сектора, корпорацій, 

підприємств агробізнесу та підприємців), у тому числі шляхом 

дотримання законів про охорону навколишнього середовища (стаття 

18, п. 18.5).  

Держави також повинні захищати та відновлювати у сільській 

місцевості екосистеми, пов’язані з водою, включаючи заболочені землі, 

ліси, річки, водоносні горизонти та озера від надмірного використання 

та забруднення шкідливими речовинами, зокрема промисловими 

стоками та концентрованими мінеральними та хімічними речовинами, 

що повільно або швидко призводять до отруєння живих організмів 

(стаття 21, п. 21.4). Для реалізації цього права у Декларації передбачено, 

що держави повинні вживати заходів, спрямованих на збереження та 

стале використання земель та інших природних ресурсів, що 

використовуються для виробництва, зокрема за допомогою 

агроекології, та забезпечують умови для відновлення біологічних та 

інших природних можливостей та циклів (стаття 17, п. 17.7). 

Низка інших прав, закріплених у Декларації, є взаємозалежними 

та взаємопосилюючими із правом на землю та необхідними для 

реалізації захисту прав на землю. Це – право на участь, інформацію 

та доступ до правосуддя, які закріплені у статтях 2, 10, 11, 16, 19, 27. 

Право на участь, що закріплене у статті 2, п. 2.3, у статті 10 та у 

статті 16, п. 3, є фундаментальним для реалізації права на землю, а 
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також усієї Декларації. В окремій статті 10, зокрема, зазначається 

таке.  

1. Селяни та інші люди, які працюють у сільській місцевості, 

мають право на активну та безкоштовну участь безпосередньо та/або 

через представницькі організації у підготовці та реалізації політики, 

програм та проєктів, які можуть вплинути на їхнє життя, землю та 

засоби до існування. 

2. Держави повинні сприяти участі селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості, безпосередньо та/або через 

представницькі організації у процесах прийняття рішень, які можуть 

вплинути на їхнє життя, землю та засоби до існування; це включає 

повагу до створення та зростання сильних та незалежних організацій 

селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості, та 

сприяння їхній участі у підготовці та впровадженні норм безпеки 

харчових продуктів, праці та довкілля, які можуть вплинути на їхнє 

життя, працю і безпеку проживання у сільській місцевості. 

Держави повинні сприяти сільським спільнотам та забезпечувати 

їхній повний та рівноправний доступ та участь у місцевих, 

національних та регіональних ринках з метою продажу своєї 

продукції за цінами, що дозволяють забезпечити їм та їхнім сім’ям 

належний рівень життя (стаття 16, п. 16.3).  

Згідно з Декларацією, держави також повинні поважати створення 

та зростання сильних та незалежних організацій селян та інших людей, 

які працюють у сільській місцевості (стаття 10, п. 10.2). Держави 

сприяють їхньому залученню безпосередньо та/або через їхні 

представницькі організації у процеси прийняття рішень, що можуть 

вплинути на їхнє життя, землю та засоби до існування. Це передбачає 

включення сільських спільнот у розроблення національних та 

міжнародних угод та стандартів (стаття 2, п. 4), стандартів безпечності 

харчових продуктів, праці та екології (стаття 10, п. 2), законодавства, 

що охоплює оцінку та сертифікацію продукції (стаття 11, п. 3), 

насіннєвої політики, захисту сортів рослин та інших законів про 

інтелектуальну власність, схем сертифікації та законів про ринок 

насіння (стаття 19, п. 8) та проведення досліджень і розробок у галузі 

сільського господарства (стаття 19, п. 7). 

У Декларації також передбачено, що держави повинні формувати 

у партнерстві з селянами та іншими людьми, які працюють у 
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сільській місцевості, державну політику на місцевому, національ-

ному, регіональному та міжнародному рівнях із тим, щоб просувати 

та захищати права на належне харчування, продовольчу безпеку та 

продовольчий суверенітет, сталі та справедливі системи харчування 

(стаття 15, п. 5). Спеціалізовані установи, фонди та програми 

системи ООН та інших міжурядових організацій, включаючи 

міжнародні та регіональні фінансові організації, також розглядають 

шляхи забезпечення участі селян та інших людей, які працюють у 

сільській місцевості, у реалізації Декларації (стаття 27, п. 1). 

Право на інформацію закріплено у статті 11, п.п. 1 і 2.  

Право на інформацію – це право селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості, шукати, отримувати, розробляти та 

передавати інформацію, включаючи інформацію про фактори, які 

можуть впливати на виробництво, переробку, маркетинг та розподіл 

їхньої продукції. Щоб гарантувати це право, держави повинні 

вживати заходів для забезпечення доступу до відповідної, прозорої, 

своєчасної та адекватної інформації мовою, формою та засобами, 

адекватними їх культурним вподобанням, з метою сприяння 

розширенню їхніх можливостей та забезпечення ефективної участі у 

прийнятті рішень у справах, які можуть вплинути на їхнє життя, 

землю та засоби до існування. 

Доступ до правосуддя є ключовим для відстоювання права селян 

на землю та захисту захисників права на землю272. Це фундаментальне 

право селян відображено у статті 12, п. 1 та 12, п. 5. Цими статтями 

Декларації визнається право селян та інших людей, які працюють у 

сільській місцевості, на ефективний та недискримінаційний доступ до 

правосуддя, включаючи доступ до справедливих процедур вирішення 

суперечок та ефективних засобів правового захисту від усіх порушень 

прав людини (стаття 12, п. 1). Також передбачено, що такі рішення 

повинні належним чином враховувати звичаї, традиції, норми селян та 

інших людей, які працюють у сільській місцевості, та правові системи 

згідно відповідних зобов’язань, передбачених міжнародним 

законодавством з прав людини (стаття 12, п. 1). 

 
272 Land and Human Rights: Annotated Compilation of Case Law / OHCHR. 

2015. URL: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-

CaseLaw.pdf 
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Для гарантування права доступу до правосуддя, а також права на 

землю, у статті 12, п. 5 вимагається надання державою селянам та 

іншим людям, які працюють у сільській місцевості, ефективних 

механізмів запобігання та відшкодування будь-яких дій, що мають на 

меті чи призводять до порушення прав людини, самовільного 

позбавлення землі та природних ресурсів, позбавлення засобів до 

існування, а також до будь-якої форми примусового переміщення 

населення. 

Примат прав людини, зафіксований у Декларації прав селян над 

іншими міжнародними документами, включаючи ті, що регулюють 

торгівлю, інвестиції та права інтелектуальної власності, ґрунтується 

на пріоритетності, що повинна надаватися нормам прав людини у 

міжнародному та національному праві відповідно до Статуту ООН 

(стаття 1, п. 3, статті 55, 56 та 103). Тому це справедливо для всіх 

держав, незалежно від позицій, які вони займали під час прийняття 

Декларації прав селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості273. 

Україна, відкриваючи вільний ринок землі, як член ООН та 

держава – учасник Ради ООН з прав людини, отримала Декларацію, 

як дієвий інструмент захисту прав селян, затверджений і 

рекомендований Генеральною Асамблеєю ООН. Усі гілки влади в 

Україні, включаючи виконавчу, законодавчу та судову, мають бути 

залучені до виконання Декларації з прав селян, створивши при 

цьому, крім іншого, нові механізми моніторингу захисту прав селян 

у процесі запровадження вільного ринку землі на національному та 

локальному рівнях. Рада ООН з прав людини має створити нову 

Спеціальну процедуру щодо відстеження виконання прав селян та 

інших людей, які працюють у сільській місцевості; моніторинг 

впровадження Декларації буде включений в Універсальний 

періодичний огляд. Як держава – учасник Ради ООН з прав людини, 

Україна має звітувати про виконання прав селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості, і насамперед прав на землю. Рада 

 
273 Joint statement by UN human rights experts.1st anniversary of the adoption of 

the UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural 

Areas. URL: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 

NewsID=25439&LangID=E 
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ООН також наділена правом приймати до розгляду індивідуальні 

скарги від селян щодо порушення їхніх прав людини у процесі 

здійснення земельної реформи у відповідності до тих прав, які їм 

гарантовані Декларацією. За підсумками розгляду індивідуальних 

заяв Рада надаватиме рекомендації для влади.  

Держава Україна повинна взяти на себе ключову роль у реалізації 

Декларації прав селян. Ця роль підкреслюється у численних 

положеннях ООН, які визначають та деталізують зобов’язання 

держав274. Держава має негайно розробити та вжити низку 

законодавчих, адміністративних та інституційних заходів для 

поступового досягнення повної реалізації прав селян, викладених у 

Декларації. З цією метою необхідно забезпечити узгодженість 

міжнародних угод та стандартів, сторонами яких є Україна, з 

правами селян, зафіксованими у Декларації ООН, та розробити 

механізми, що забезпечують їх узгодженість із національною 

аграрною, земельною, регіональною, економічною, соціальною та 

культурною політикою. 

Держава Україна повинна надати українським селянам статус 

агентів змін та основних суб’єктів місцевого, національного та 

міжнародного впровадження захисту прав людини. Ефективне 

впровадження Декларації прав селян не буде здійснено без їхнього 

реального залучення, насамперед до низового рівня, що передбачає 

повну та активну участь селян та інших людей, які працюють у 

сільській місцевості, у всіх сільських інституціях та рішеннях, які 

слід для цього запровадити. Селяни мають брати участь у всіх 

процесах прийняття рішень, які можуть вплинути на їхнє життя, 

землю, ресурси та засоби до існування, – безпосередньо або через 

представницькі організації. Для цього створення та розвиток 

сильних незалежних організацій селян та сільських інститутів 

повинно підтримуватися державою та іншими зацікавленими 

сторонами. 

Держава Україна повинна розробити систему норм і правил для 

державного регулювання діяльності в Україні суб’єктів приватного 

 
274 Golay Christophe. The Implementation of the United Nations Declaration on 

the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. Research Brief 

/ Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2019. 



Розділ 4. Удосконалення новітньої земельної політики в Україні… 

279 

сектора (приватні особи – крупні землекористувачі, агрохолдинги, 

транснаціональні корпорації та інші господарюючі суб’єкти), 

поважати та дотримуватися прав селян, закріплених у Декларації. 

Такі заходи включають необхідність захисту селян та інших людей, 

які працюють у сільській місцевості, від примусової міграції, 

свавільних чи незаконних виселень та переміщень. Вони гарантують, 

що ніякі небезпечні матеріали, речовини чи відходи не зберігаються 

та не утилізуються на їхній землі, а також запобігають ризикам, що 

виникають унаслідок розробки, транспортування, використання, 

передачі або вивільнення будь-яких живих модифікованих 

організмів. 

Виконання прав селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості, гарантується державою України, в тому числі, шляхом 

надання їм правової допомоги, особливо безземельним селянам, 

молоді, дрібним виробникам та іншим сільським працівникам при 

купівлі-продажу землі, розподілі державних земель, лісових та 

водних ресурсів для сільського господарства і рибництва, підтримки 

систем селянського насінництва та агробіорізноманіття. 

Держава Україна має забезпечити впровадження належних та 

ефективних заходів для сприяння міжнародному співробітництву на 

підтримку національних зусиль, спрямованих на реалізацію прав 

селян відповідно до Декларації, у тому числі у партнерстві з 

відповідними міжнародними та регіональними організаціями та 

громадянським суспільством, зокрема організаціями селян та інших 

людей, які працюють у сільській місцевості. 

На міжнародному рівні необхідність гарантування права селян 

будуть включені до стратегій, спрямованих на досягнення ЦСР. 

Спеціалізовані установи, фонди та програми ООН та інші 

міжурядові організації, включаючи міжнародні та регіональні 

фінансові організації, роблять внесок у повну реалізацію Декларації, 

в тому числі шляхом мобілізації, допомоги та співробітництва; 

сприяють повазі та повному застосуванню положень Декларації; 

контролюють їх ефективність. Серед них – Комітет зі світової 

продовольчої безпеки ООН (ФАО) та спеціалізовані установи, фонди 

та програми ООН. Міжнародний валютний фонд (МВФ), Всесвітня 

організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова організація 

торгівлі (СОТ) мають взяти до уваги необхідність виконання 
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Декларації ООН про права селян та інших людей, які працюють у 

сільській місцевості, у своїй роботі. Також на рівні ООН планується 

створити Добровільний фонд ООН для селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості, щоб підтримати їхню участь у 

діяльності системи ООН із захисту прав людини275. 

Упровадження Декларації прав селян в Україні представляє 

унікальну можливість створення прецедентів для виправлення різних 

форм дискримінації, порушень та історичної несправедливості, що 

упродовж десятиліть впливали на українських селян і особливо 

селянок. Розроблення заходів для усунення всіх форм дискримінації 

селян і селянок та інших жінок, які працюють у сільській місцевості, 

шляхом розширення їхніх можливостей щодо землеволодіння та 

землекористування і забезпечення того, щоб вони без дискримінації 

користувались усіма правами людини та основними свободами, 

встановленими у Декларації, сприятиме досягненню ЦСР в Україні у 

довгостроковій перспективі.  

4.2. Шляхи запобігання корупційним діям у земельній 

інвестиційній політиці  

Визнання корупції як проблеми, що властива всім суспільствам, і 

боротися з якою необхідно спільними зусиллями, відбулося в 70-х 

роках ХХ століття. За тривалий час міжнародними інституціями, а 

також окремими країнами ухвалено низку нормативно-правових та 

законодавчих актів, спрямованих на попередження і боротьбу з 

корупційними правопорушеннями. Сформована міжнародна 

антикорупційна рамка включає:  

а) Закон США «Про боротьбу із корупцією за кордоном»276,  

1977 р.; 

 
275 Joint statement by UN human rights experts.1st anniversary of the adoption of 

the UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural 

Areas. URL: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 

NewsID=25439&LangID=E 
276 Criminal Division of the U.S. Department of Justice & the Enforcement 

Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. FCPA: A Resource 

Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 2012.  

URL: http://www.justice.gov/criminal/fraud/ fcpa/guidance/guide.pdf[hereinafter 

FCPA Resource Guide] 
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б) Конвенція ОЕСР про боротьбу з хабарництвом277, 1997 р.; 

в) керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних корпорацій278, 

1976 р.; 

г) Конвенція ООН проти корупції279, 2003 р.; 

д) Закон Великої Британії про боротьбу з хабарництвом280, 2010 р. 

Метою всіх законодавчих актів визначено подолання міжнародної 

корупції, зупинення транснаціональних фінансових потоків, що 

порушують права людей, у тому числі у земельних відносинах. 

Регламенти насамперед захищають населення країн, які ухвалили 

той чи інший законодавчий акт або ратифікували його на 

національному рівні (додаток 4.2.1). На думку багатьох експертів, 

норми, прописані у міжнародних документах, є досить загальними, 

розмитими та не позбавленими недоліків і недопрацювань, що 

уможливлює триваючі корупційні зловживання саме у земельній 

сфері. 

Положення Закону США «Про боротьбу із корупцією 

закордоном» чітко регламентують сутність корупційних зловживань, 

механізми їх попередження, суб’єктів відповідальності тощо. При 

цьому адміністрування порушень ускладнене. Часто неможливо 

виявити та довести факти корупційних злочинів, особливо 

здійснених іноземними державними службовцями. 

Конвенція ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, визначаючи 

корупцію як «навмисну пропозицію, обіцянку чи надання будь-якої 

неправомірної грошової чи іншої переваги, що безпосередньо або 

через посередників надається посадовій особі або для передачі 

третій стороні із тим, щоб посадова особа здійснила будь-яку дію 

 
277 Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 

Business Transactions and Related Documents / OECD. Feb. 15, 1999. URL: 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf [hereinafter 

OECD Convention on Combating Bribery 
278 OECD Guidelines for Multinational Enterprises. OECD Publishing, 2011.  

URL: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf 
279 UN Convention Against Corruption (UNCAC). 2004. URL: 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-

50026_E.pdf 
280 The Bribery Act Guidance. 2010. URL: https://www.legislation.gov.uk/ 

ukpga/2010/23/contents 
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або утрималася від дій щодо виконання службових обов’язків задля 

отримання або збереження бізнесу чи іншої неправомірної переваги 

при веденні міжнародного бізнесу» стосується лише активного 

підкупу, який вчиняє безпосередньо особа, яка обіцяє або дає хабар. 

При цьому Конвенція дозволяє «виплати за сприяння», тим самим 

унормовуючи певну частину корупційних дій. Дуже тонка межа між 

корупцією та виплатами за сприяння дозволяє місцевим чиновникам 

отримувати неправомірну вигоду за вмотивоване виконання своїх 

посадових обов’язків та уникати переслідувань за цим законодавчим 

актом. 

Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних корпорацій більш 

жорстко регламентують діяльність компаній з точки зору 

антикорупційних заходів та дотримання прав людини. По-перше, 

відповідальність за порушення прав людей, у тому числі в земельних 

відносинах, покладається на широке коло осіб та компаній, які не є 

безпосередніми учасниками. Наприклад, оптовики, купуючи великі 

обсяги сільськогосподарської продукції (сировини) можуть впливати на 

постачальників та вимагати дотримання прав людини у земельних 

відносинах. По-друге, державам рекомендовано створити Національні 

контрольні центри для швидкого реагування на будь-які порушення 

прав людей по всіх ланцюгах виробництва і поставок. Земельні 

конфлікти будуть задокументовані та зареєстровані, що в подальшому 

допоможе захищати права людей. По-третє, принципи ОЕСР 

спрямовані не лише на попередження підкупу державних службовців, а 

й на застереження неправомірних дій приватних компаній-партнерів. 

Основним документом, ратифікованим 180 країнами, стала 

Конвенція ООН проти корупції. Узгодження національних 

законодавчих актів з положеннями конвенції, зокрема, щодо 

превентивних заходів, криміналізації корупційних зловживань, 

міжнародної співпраці у всіх кримінальних переслідуваннях, прав на 

повернення активів, технічної взаємодії та обміну інформацією, 

відкриває країнам можливості попередження корупційних злочинів та 

більш дієвої боротьби із наслідками корупційних правопорушень. 

Виконання положень Конвенції передбачає проведення країнами 

самооцінки за визначеними критеріями. Україна ратифікувала 

Конвенцію у 2006 р., а у 2010 р. вона набрала чинності як частина 

законодавства. У звіті України, підготовленому за 2010–2015 рр., була 
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оприлюднена єдина справа про зловживання у сфері земельних 

відносин, що стосувалася кримінального переслідування проти 

заступника міського голови, якого звинуватили у вимаганні та 

отриманні хабара на загальну суму 500 тис. дол. США в обмін на 

рішення щодо виділення земельної ділянки281. Відсутність інших справ 

цілком логічно пояснюється складністю викриття та доказів 

корупційних злочинів, доведення справ до суду, навіть за умови 

фактичного збільшення кількості справ та їх регулярного 

оприлюднення громадськістю.  

Більшість дослідників підтримують теорію, що корупція виникає за 

умови існування монополії, правової недосконалості та відсутності 

механізмів дієвого контролю. Порушити корупційну схему та 

зменшити її вплив можливо за рахунок підзвітності та 

відповідальності. Класична формула американського економіста  

Р. Клітгарда визначає корупцію як: 

Корупція = Монополія + Свобода дій – Підзвітність282.  

У земельних відносинах монополія як основний корупційний 

чинник означає не одноосібне володіння землею283, а виключне право 

державних структур здійснювати та контролювати операції з 

земельними ділянками. Зокрема, вертикаль Держгеокадастру 

протягом останніх двадцяти років була наділена низкою монопольних 

повноважень у сфері земельних відносин – від розроблення 

нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і 

правил, проведення землевпорядних та землеоціночних робіт до 

організації і здійснення державного нагляду (контролю) та вживання 

заходів із запобігання порушенням у земельній сфері. Така 

централізація повноважень сприяла формуванню сталих корупційних 

схем у сфері землекористування. Наразі ухвалено Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

 
281 Country Review Report of Ukraine / UNODC. URL: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_

07_05_Ukraine_Final_Country_Report.pdf 
282 Klitgaard Robert. Controlling Corruption. Berkeley: University of California 

Press, 1988. 
283 В Україні розпаювання (передача у приватну власність) земель 

сільськогосподарського призначення започатковане Указом Президента від 

8.08.1995 № 720/95. 
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вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин»284, за яким значна частина повноважень Держгеокадастру 

передана на місцевий рівень. На думку багатьох експертів, 

демонополізація зазначеної вище інституції не лише сприятиме 

розірванню старих корупційних ланцюгів у сфері земельних відносин. 

Місцеві органи влади матимуть шанс при відборі кадрів до 

новостворених відділів територіальних громад з повноваженнями у 

сфері землеустрою крім кваліфікаційних вимог враховувати і рівень 

толерантності до корупції.  

Вагомим чинником поширення корупційних зловживань у 

земельних відносинах стала правова недосконалість, визначена як 

«свобода дій» у формулі Р. Клітгарда. Тривало діючий мораторій на 

купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення285, з 

одного боку, «заморозив» майже всі законні операції з земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення (за винятком їх 

передачі у спадщину та при викупі земельних ділянок для державних 

і громадських потреб), а з іншого – став тригером для запуску 

негативної тенденції формування розгалуженої системи корупційних 

дій у сфері обігу земельних ділянок. Відсутність законодавчих 

механізмів купівлі-продажу, неврегульованість процедури, обмеже-

ність засобів контролю забезпечили посадовим особам свободу дій 

для зловживання службовим становищем та отримання неправо-

мірної вигоди на всіх рівнях влади. Ухвалення низки законів як у 

сфері землекористування, так і для протидії корупції, в т. ч. про 

обов’язкове проведення антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів не набули тієї запобіжної сили, що унеможливила б 

корупційні схеми у землекористуванні. 

Протистояти поширенню правопорушень, зокрема у земельних 

відносинах, можливо шляхом запровадження механізмів публічності, 

прозорості та інформаційної відкритості. Оприлюднення намірів 

проведення земельних трансакцій, відкриття процедури операцій, 

 
284 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин» від 28.04.2021 № 1423-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1423-20#Text 
285 Закон України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» від 

18.01.2001 №2242-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2242-14#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2242-14#Text
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поширення інформації про ухвалені угоди та проведені оборудки 

знижуватимуть інтерес корупціонерів і захищатимуть правові дії. 

Відкритість – це дієвий механізм запобігання корупційним зловжи-

ванням та можливість попередження порушень прав людей у сфері 

землеволодіння та землекористування. 

Українська практика протидії корупції полягає у створені 

потужної антикорупційної інфраструктури, до якої належать: 

Національна рада з питань антикорупційної політики (2014 р.); 

Національне антикорупційне бюро України (2014 р.); Національне 

агентство з питань запобігання корупції (2014 р.); Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура (2014 р.); Державне бюро розслідувань 

(2015 р.); Вищий антикорупційний суд (2018 р.); Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Створення на вимогу міжнародних партнерів України антикоруп-

ційних інституцій пов’язане з очікуванням: а) координації 

розрізнених зусиль у боротьбі проти корупції; б) централізації 

необхідної інформації про корупцію, в) ефективної реалізації 

превентивних та репресивних методів боротьби з корупцією. 

Наразі оцінювати результати діяльності структур зарано через 

відсутність порівняльної бази статистичних показників. За індексом 

сприйняття корупції, який щорічно оприлюднює провідна громадська 

організація у сфері боротьби із корупцією Transparency International, 

зміни мають позитивний тренд, але він не пов’язаний із діяльністю 

новостворених антикорупційних організацій. У період 2010–2015 рр. 

Україна покращила свої показники у рейтингу країн за індексом 

сприйняття корупції на 16 пунктів (з 146 до 130), у період 2015–2020 рр. 

– на 13 пунктів (із 130 до 117)286. При цьому вони залишаються 

найгіршими серед усіх європейських країн.  

Такі повільні зміни можуть бути наслідком як формального підходу 

до формування антикорупційної політики (як зазначалося, на виконання 

вимог міжнародних інституцій), безсистемності та точковості 

реалізованих ініціатив, так і нерозуміння пріоритетності та напрямів 

впливу для досягнення результатів.  

 
286 Звіт про індекс сприйняття корупції. 2020. URL: 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ukr  

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ukr


Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

286 

Формування інституційного поля антикорупційних дій розпочато 

приєднанням України до всіх міжнародних ініціатив. Ратифікація 

міжнародних угод та конвенцій підтвердила прагнення країни вживати 

ефективних, адекватних заходів та запроваджувати стримуючі санкції 

для боротьби з корупцією. Протягом останніх років ухвалено низку 

вітчизняних антикорупційних законів та нормативних актів, серед яких: 

Закон України «Про запобігання корупції» (2014 р.); наказ Міністерства 

юстиції України «Про затвердження Методології проведення 

антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів» 

(2010 р.); Закон України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» 

(2014 р.); постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 рр.» 

(2015 р.).  

Законодавчі ініціативи, новостворені інституції та зазначені вище 

показники стосуються боротьби із корупцією безвідносно до сфери її 

виникнення. Особливості масштабів корупційних правопорушень у 

земельних відносинах та наслідків їх впливу на права людини 

виокремлюють земельну корупцію і потребують специфічних дієвих 

заходів у земельній сфері.  

Уперше секторальний підхід у боротьбі з корупцією та визнання 

необхідності впровадження особливих механізмів впливу в різних 

сферах був запропонований у новому проєкті «Антикорупційної 

стратегії 2021–2025»287. Земельні відносини увійшли до переліку 

пріоритетних сфер, для яких визначено основні проблеми та 

очікувані стратегічні результати після вживання антикорупційних 

заходів. При цьому майже рік (з вересня 2020 р.) документ не 

ухвалений і перебуває на розгляді у ВРУ. Також не розроблено 

програму з конкретизацією заходів та механізмів досягнення 

очікуваних результатів.  

У зв’язку з активними законодавчими новаціями у сфері земельних 

відносин розв’язання визначених проєктом Стратегії проблем 

 
287 Проєкт Закону про засади державної антикорупційної політики на 2020–

2024 роки від 21.09.2020 №4135. URL:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?pf3511=70007 

http://sfs.gov.ua/data/files/70601.doc
http://sfs.gov.ua/data/files/70601.doc
http://sfs.gov.ua/data/files/70601.doc


Розділ 4. Удосконалення новітньої земельної політики в Україні… 

287 

частково унормовано. У Законі України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління 

та дерегуляції у сфері земельних відносин»288 спрощено процес 

формування земельних ділянок, активізовано інвентаризацію земель із 

відповідним внесенням до єдиної бази даних, розділено повноваження 

щодо розпорядження землями державної власності, здійснення 

контролю за використанням та охороною земель, регулювання 

землеустрою між окремими органами. Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу 

земельних ділянок та набуття права користування ними через 

електронні аукціони»289 врегульовано питання продажу та оренди 

землі за ціною, не нижчою за ринкову вартість через обов’язковість 

процедури електронних торгів.  

Актуальною проблемою, що у земельних відносинах супрово-

джується корупційними ризиками і, відповідно, має залишатися у 

розробленому проєкті Стратегії, є безоплатна приватизація земель 

державної та комунальної власності. Дієвим запобіжником цієї 

корупційно вразливої норми Земельного кодексу України є трансфор-

мація інституту безоплатної приватизації в інші форми державної 

соціальної підтримки, особливо незахищених верств населення. Крім 

того, необхідно оцифрувати та оприлюднити інформацію про 

безоплатно отримані земельні ділянки, провести прозорий та повний 

аудит документації про відчуження земель комунальної та державної 

власності та, у разі виявлення фактів порушення процедури безоплатної 

приватизації, передати документи до правоохоронних органів для їх 

розслідування. Доцільним є й проведення та оприлюднення 

комплексного аналізу втрат земельних активів, враховуючи їх реальну 

вартість, та справжніх вигодонабувачів, що має сприяти зменшенню 

толерантності до корупції у зазначеній сфері. 

 
288 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин».від 28.04.2021. №1423- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1423-IX#Text 
289 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними 

через електронні аукціони» від 18.05.2021 №1444-IX.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1444-20#Text 
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Мінімізація корупційних схем та проявів корупції, поширених у 

процедурі безоплатної приватизації земельних ділянок державної та 

комунальної власності, що на практиці не забезпечує для громадян 

рівних можливостей для реалізації гарантованих законом прав, а є 

джерелом корупційних ризиків у діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування, має стати одним із пріоритетів при 

реалізації заходів запобігання корупції у сфері земельних відносин. 

Результати викладеного вище аналізу (п. 3.3) підтверджують, що 

вагомим корупційним ризиком у сфері земельних відносин є значна 

частка великих земельних угод (концентрація землекористування) та 

превалювання інвестиційних потоків у земельні активи з офшорних 

зон. Відповідно до визначених проєктом Стратегії проблем у сфері 

земельних відносин необхідно: 

1. Доповнити Стратегію п. 3.5.10.  

Проблема. Великі земельні угоди (покривають площу 200 і 

більше га) та фінансові інвестиції у земельні активи з офшорних зон 

є джерелом корупції у земельних відносинах та ризиком порушень 

прав людей.  

Очікувані стратегічні результати: 

– законодавчо встановлені обмеження концентрації земель на рівні 

науково-обґрунтованих норм екологобезпечного господарювання та з 

урахуванням принципів дотримання прав людини; 

– укладання великих угод (понад 200 га) здійснюється за 

спеціальною процедурою, що включає перевірку джерел походження 

коштів та корпоративної структури власності, постійно діючий 

моніторинг впливу землекористування на дотримання прав 

місцевого населення та збереження навколишнього середовища; 

– запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про 

кінцевих бенефіціарних власників та перевірки правдивості 

корпоративної структури власності; 

– визначено відповідальність основних суб’єктів, що залучені до 

земельних трансакцій: інвестиційних компаній, банків та інших 

фінансових установ, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування та – у випадках транснаціональних придбань земель 

із залученням іноземних інвесторів – урядів країн, в яких інвестор 

має постійне місце проживання або реєстрації. 
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2.  Запровадити декларування доходів осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування з 

розширеним переліком членів сім’ї.  

Відповідно до українського законодавства, членами сім’ї суб’єкта 

декларування є: «а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, та діти 

зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від 

спільного проживання із суб’єктом; а також будь-які особи, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки із суб’єктом, у тому числі особи, які спільно 

проживають, але не перебувають у шлюбі»290. Підтверджено низку 

випадків реєстрації майна та активів на батьків або дорослих дітей, які 

не проживають з суб’єктами декларування, це дозволяє корупціо-

нерам обходити антикорупційні вимоги. Запровадження норм щодо 

розширення переліку осіб, майно і активи яких потрібно включати у 

декларацію посадовців, які працюють у сферах з високим 

корупціогенним ризиком, зокрема у сфері землекористування, 

сприятиме прозорості та підвищить ефективність дій для запобігання 

корупції у публічному секторі. 

В Україні відкрито ринок земель сільськогосподарського 

призначення, і у перспективі його щорічна лібералізація зніматиме 

обмеження та спрощуватиме вимоги. Уже з 2024 р. передбачено 

можливість купівлі земельних ділянок юридичними особами і, 

ймовірно, залучення іноземного капіталу до ринку купівлі-продажу 

сільськогосподарських земель. Активізація трансакцій з землею 

потенційно провокуватиме підвищення корупційного інтересу 

посадовців у сфері землекористування. Впровадження запобіжників за 

визначеними напрямами стане дієвим заходом боротьби з корупцією та 

засобом захисту прав людей та сільських громад від недоброчесних 

посадових осіб, бізнесменів та компаній. 

Корупція у земельних відносинах – це глобальна проблема, що в той 

чи інший спосіб стосується більшості країн. Дослідження механізмів, 

сформованих окремими урядами та міжурядовими структурами для 

боротьби з корупцією, сприяють побудові національної системи 

протидії корупційним зловживанням у земельних угодах. Враховуючи 

 
290 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 
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різноманітність корупційних схем та недосконалість законодавчого 

забезпечення, необхідно використовувати всі можливості, досвід інших 

країн та практики, напрацьовані зарубіжними фахівцями для 

запобігання неправомірним діям у сфері земельних відносин. У 

пошуках рішень для ефективної боротьби з корупцією у земельних 

відносинах та наслідками її впливу на громади та права людей можна 

розглядати ініціативи, впроваджені в інших галузях економіки та мають 

позитивні результати.  

1. Ініціатива прозорості видобувних галузей 

Ініціатива прозорості видобувних галузей промисловості (ІПВГ) є 

результатом кампанії «Опублікуй, за що платиш» (PWYP), яка об’єднує 

велику кількість неурядових організацій, що працюють над 

покращенням прозорості використання природних ресурсів. ІПВГ була 

започаткована у 2003 р. як засіб забезпечення того, щоб доходи від 

видобування нафти, газу та корисних копалин застосовувалися на 

користь населення, а не потрапляли до владних структур та окремих 

бізнесменів. Це стало можливим у результаті забезпечення повної 

прозорості потоків доходів. 

У країнах, що беруть участь у ІПВГ (час наразі – 51), компанії 

публікують, що вони платять урядам, а уряди розкривають отримані 

ними платежі. Потім незалежний адміністратор узгоджує дані, коли 

виникають розбіжності. В країнах створюються групи зацікавлених 

сторін (MSG), що включають представників уряду, промисловості та 

громадянського суспільства для моніторингу процесу. У деяких країнах 

вимоги щодо прозорості ІПВГ та моніторинг процесу передбачені 

законодавством (вставка 4.2.1). 

Вставка 4.2.1 

Україна доєдналася до ініціативи EITI291 (Ініціатива прозорості видобувних 

галузей промисловості) у 2013 р. з метою посилення управління і зниження 

корупції у видобувній промисловості. З того часу Україна опублікувала шість 

звітів EITI (останній – у лютому 2021 р., за 2019 р.)292, в яких викладено 

детальний аналіз добувної галузі, зокрема: внесок видобувних галузей в 

 
291 Звіт «Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. 

Україна-2019». URL: https://eiti.org/ukraine; https://eiti.org.ua/wp-

content/uploads/2021/02/Report-EITI_UA_2019_final.pdf 
292 Звіт ІПВГ за 2019 рік. 2021. URL: https://eiti.org.ua/2021/02/opublikovano-

zvit-ipvh-za-2019-rik/ 

https://eiti.org/ukraine
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економіку (випуск, ВВП, зайнятість, капітальні інвестиції, експорт); бюджетні 

програми у видобувних галузях; трансфертні платежі (дотації) підприємствам 

державного сектора економіки; кредитні гарантії для державних підприємств; 

залучення зовнішнього фінансування видобувними підприємствами; фінансова 

звітність видобувних компаній у відкритому доступі; кінцеві бенефіціарні 

власники видобувних компаній; аукціони з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами; інформація про виконання показників окремих 

міжбюджетних трансфертів (житлові субсидії для населення) тощо. 

Впровадження Стандарту EITI в Україні супроводжується ухваленням низки 

нормативно-правових актів, що стимулюють компанії розкривати інформацію. 

У своїй нинішній формі ІПВГ застосовується лише щодо потоків 

доходів між нафтовими, газовими та гірничодобувними компаніями та 

урядами країн, де вони працюють. Крім того, ІПВГ застосовується до 

використання урядом доходів, що надходять від експлуатації 

мінеральних ресурсів. Продовжити позитивний досвід ініціативи 

доцільно у сфері земельних відносин. Створені на рівні країн MSGs 

можуть розширити свою діяльність за межі видобувних галузей, 

наприклад, стосовно заготівлі деревини, рибальства чи інвестування в 

земельні угіддя. У 2011 р. Світовий банк запропонував застосовувати 

удосконалений механізм ІПВГ для підвищення прозорості 

сільськогосподарських інвестицій. Недоліком ініціативи є те, що 

видобувна галузь, на відміну від сільськогосподарської, доволі 

централізована, має обмежену кількість гравців та її внесок до 

бюджетів країн вагомий.  

Якби ініціатива ІПВГ була прийнята для підвищення прозорості 

земельних інвестицій, то це насамперед стосувалося б великих 

земельних угод. Публікація контрактів, укладених між інвесторами 

та урядом або компетентними державними органами, – це спосіб 

забезпечення прозорості та підзвітності використання коштів. Однак 

у випадку масштабних земельних угод інформацію стосовно 

прозорості коштів не завжди необхідно розголошувати місцевим 

громадам та загалом громадськості у першу чергу. Натомість у 

боротьбі з корупцією у земельних угодах було би набагато 

кориснішим розкриття умов договорів. 

2. Партнерство відкритого уряду 

Партнерство «Відкритий уряд» (OGP), започатковане у 2011 р., є ще 

однією великою ініціативою за участі багатьох зацікавлених сторін, що 

стосується питань корупції у земельних угодах. Урядові представники 
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та організації громадянського суспільства спільно керують OGP. 

Партнерство спрямоване на підтримку реформ, завдання яких 

перетворити уряд на більш відкритий, прозорий та підзвітний. Уряди, 

що беруть участь у Партнерстві, повинні прийняти Національний план 

дій OGP, впровадження якого контролюється за допомогою Незалеж-

ного механізму звітування (IRM). Кожні два роки IRM видає звіт для 

кожної країни-учасниці, де оцінюється розроблення та реалізація 

Національного плану дій OGP кожної країни, висвітлюється прогрес, 

досягнутий у виконанні відкритого уряду та викладено технічні 

рекомендації щодо вдосконалення. На сьогодні до OGP приєдналися 69 

країн, переважно з Америки та Західної Європи (Україна долучилась до 

ініціативи з 2011 р.)293 . 

У цьому сенсі особливе значення мають два принципи 

«мінімальної допустимості», закладені OGP: 

1) наявність закону про доступ до інформації гарантування права 

громадськості на інформацію та доступу до державних даних;  

2) публічне розголошення доходів та активів для обраних та 

вищих державних чиновників. 

Такі гарантії мають важливе значення для боротьби з корупцією та 

формування відкритого, підзвітного уряду. Однак вимога про те, що 

державні службовці розкривають свої доходи та активи як до, так і 

після закінчення терміну їхніх повноважень, стане справді ефективною, 

лише якщо поширюватиметься на членів їхніх сімей. Інакше 

корупціонери можуть переховувати свої активи та володіння, 

зареєстрованими на членів сім’ї, щоб обійти антикорупційні вимоги. 

Незважаючи на низку ініціатив, спрямованих на моніторинг та 

регулювання масштабних інвестицій у землю та зростаючу обізнаність 

про роль корупції у земельних операціях, масштаби цього явища 

практично не скорочуються. З метою ефективної боротьби та подо-

лання наслідків корупційних зловживань у сфері земельних відносин 

 
293 Open Government Partnership. URL: https://www.opengovpartnership. 

org/members/ukraine/; Механізм незалежного звітування (МНЗ): Україна, 

звіт намірів на 2018–2020 роки. URL: https://www.opengovpartnership.org/ 

wp-content/uploads/ 2020/02/Ukraine_Design-Report_2018-2020_UKR.pdf; 

План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»» у 

2021–2022 рр. URL: https://www.opengovpartnership.org/wp-

content/uploads/2021/03/Ukraine_Action-Plan_2020-2022_UA.pdf 
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доцільно визначити чітку відповідальність основних суб’єктів, 

залучених до здійснення земельних трансакцій: інвестиційних 

компаній, банків та інших фінансових установ, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування та, у випадках транснаціональних 

придбань земель із залученням іноземних інвесторів, урядів країн, в 

яких інвестор має постійне місце проживання або реєстрації.  

У контексті попередження наслідків корупційних дій та захисту 

прав населення, особливо селян, інвестиційні компанії повинні 

взяти на себе такі зобов’язання:  

• на всіх етапах проведення операцій враховувати усвідомлену 

згоду всіх спільнот, що мають відношення до земельних трансакцій, 

головним чином, місцевого населення; 

• розкрити умови контракту, що стосуються великої оренди та 

придбання землі, забезпечити потенційно залучені громади, як 

мінімум, базовою інформацією про проєкт (включаючи строк 

контракту, розмір землі, мету інвестицій, оцінку впливу, плани 

пом’якшення негативних наслідків, а також місцеві зобов’язання 

щодо зайнятості та інфраструктури); 

• забезпечити надійний захист від репресій осіб, які сповіщають про 

порушення. Це, в свою чергу, забезпечить належне дотримання прав 

людини в компанії та дозволить особам, які мають відповідну 

інформацію почуватися безпечніше; 

• вжити заходів стосовно належної перевірки прав людини, щоб 

переконатися, що їхні дочірні компанії та ділові партнери не 

вдаються до корупції. Така перевірка має відбуватися за такими 

п’ятьма напрямами. 

1. Заборона корупції та посилання на права людини повинні 

обов’язково зазначатися в будь-якому контракті, який встановлює 

довгострокові та постійні відносини між партнерами. 

2. Підприємства повинні визначити загальні сфери, де існує 

найбільший ризик негативного впливу на права людини, для вживання 

систематичних заходів з належної перевірки прав людини. Якщо 

перевірка виявить, що корупція в земельному секторі країни є 

неминучою, компанія не повинна продовжувати інвестування. 

3. Інвестиційна компанія повинна розробити адекватні заходи з 

внутрішнього контролю, програм етики та дотримання норм та 
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вживати їх для запобігання та виявлення як хабарництва, так і 

великої корупції.  

4. Корупційні ризики слід регулярно контролювати та проводити 

їх переоцінку.  

5. Боротьба із корупційними ризиками повинна бути системною, і 

починати її потрібно з вищого керівництва. 

Основними обов’язками банків та інших фінансових установ, 

що залучаються до земельних угод, повинні стати такі: 

• перевірка інвесторів, яких вони підтримують у проєктах, 

пов’язаних із землекористуванням, на предмет дотримання прав 

людини та використання корупційних схем у вже діючих проєктах;  

• здійснення належної перевірки клієнтів банку під час створення їх 

бізнесу, вибудовування відносин з новими клієнтами, особливо якщо є 

підозра у відмиванні грошей. Перевірка споживачів включає 

ідентифікацію як безпосереднього клієнта, так і «бенефіціарного 

власника», щоб побачити, хто стоїть за корпоративною структурою, а 

також проведення постійної перевірки бізнесу, контролю за операціями 

з метою забезпечення інформації про замовника та джерел його 

фінансування; 

• включення інформації про бенефіціарне право власності у 

загальнодоступні земельні реєстри. 

Сфера відповідальності держав (в яких відбуваються земельні 

трансакції) охоплює: 

➢  захист прав місцевих жителів та громад на землю та 

природні ресурси. Ці форми захисту мають включати як конкретний 

захист, що надається місцевому населенню, так і забезпечення прав 

всіх людей на вільне користування природними багатствами та 

ресурсами; 

➢  удосконалення нормативно-правового забезпечення для 

запобігання корупції у земельних угодах, впроваджуючи принципи 

прозорості та підзвітності. Зміна законодавства у поєднанні із 

забороною для працівників державного сектора володіти 

банківськими рахунками за межами відповідної юрисдикції для того, 

щоб уникнути будь-якого виведення незаконних коштів;  

➢  забезпечення умов для контролю за прозорістю переговорів з 

потенційними інвесторами, дотримання вимог щодо оприлюднення 
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умов контракту до його підписання, контроль відповідності досягнутих 

домовленостей інтересам місцевого населення; 

➢  забезпечення участі у переговорах місцевих громад, які 

залежать від відповідної землі, врахування їх інтересів та вживання 

заходів для захисту від підкупу представників громади; 

➢  забезпечення належних судових та несудових механізмів 

розгляду скарг та відмежування прийняття рішень від тиску 

політичних чи ділових зацікавлених еліт. Суди повинні мати 

можливість контролювати дотримання «суспільних цілей», 

«суспільних інтересів» тощо. Посилання на такі положення мають 

стосуватися не деяких абстрактних або загальних уявлень про те, що 

інвестиції повинні сприяти економічному зростанню, а й конкретних 

цілей інвестицій, а також щодо того, чи має це покращити ситуацію 

у відповідних місцевих громадах.  

До сфери відповідальності держав, де зареєстровані інвестори, 

потрібно віднести: 

• запобігання порушенням прав людини за кордоном підприєм-

ствами, які зареєстровані відповідно до законодавства. Для цього 

потрібна комбінація політичних заходів (включаючи економічні 

стимули) та регуляторні механізми; 

• перекваліфікацію корупції – як у державному, так і в приватному 

секторах – у кримінальний злочин та забезпечення діяльності суб’єктів, 

відповідальних за розслідування та виконання таких законів, 

достатніми ресурсами; 

• вимогу до компаній, що перебувають під юрисдикцією держави, 

про дотримання прав людини та контроль своїх дочірніх підприємств та 

бізнес-партнерів на предмет корупції та отримання вигід від неї; 

• вимогу розкриття деталей про придбання компаніями землі в 

інших країнах. Ця вимога повинна включати опис переговорів, 

інформацію про пошук FPIC, ключовий контракт, такі терміни, як 

розмір орендованої чи купленої землі, точне місце її розташування, 

остаточну ціну продажу або оренди та зобов’язання, прийняті перед 

місцевими громадами, такі як будівництво доріг, шкіл чи іншої 

інфраструктури; 

• забезпечення жертвам порушень прав людини доступу до 

державних судів для відшкодування втрат, заподіяних компаніями 

чи/або пов’язану з ними та/або їх дочірніми компаніями, 
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зареєстрованими або які мають головне місцезнаходження або основне 

місце діяльності під її юрисдикцією. 

Законодавчі новації, які нині активно впроваджуються в Україні, у 

той чи інший спосіб регулюють відносини та відповідальність 

залучених до земельних трансакцій сторін. Вимоги щодо 

обов’язковості визначення бенефіціарного власника та корпоративної 

структури власності, декларування доходів державних службовців та 

інших посадових осіб, гарантії державного захисту викривачів 

корупційних злочинів уже унормовані. При цьому залишаються 

законодавчі прогалини, наприклад, щодо фінансового моніторингу. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення»294 нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового 

моніторингу мають право витребувати у потенційного покупця 

відомості та документи, що підтверджують джерела походження 

коштів для придбання земельних соток чи гектарів (ст. 11, п. 6). Вони 

не зобов’язані, а лише мають право це робити у разі виникнення 

підозри. Крім того, для реалізації багатьох норм не розроблено 

механізми та конкретних заходів для запобігання корупційним 

правопорушенням у земельних відносинах та захисту права людей, 

зокрема вразливих верств населення, не вживається, тому ці норми 

мають декларативний характер. 

Таким чином встановлено, що у вітчизняній практиці боротьби з 

корупцією секторальний підхід був застосований у новому проєкті 

«Антикорупційної стратегії 2021–2025». Земельні відносини 

увійшли до переліку пріоритетних сфер, для яких визначено основні 

проблеми та очікувані стратегічні результати після вживання 

антикорупційних заходів. Через відтермінування ухвалення Стратегії 

та активної законотворчої роботи у земельних питаннях низка 

проблем, визначених у документі, вже унормована у той чи інший 

спосіб. Актуальною  проблемою, що має чітко окреслені корупційні 

 
294 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6.12.2019 

№361-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text 
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ризики і потребує виокремлення в Антикорупційній стратегії, є 

концентрація землекористування шляхом стимулювання земельних 

інвестицій. Розроблення спеціального механізму укладання великих 

угод із обов’язковою перевіркою джерел походження коштів, 

верифікацією інформації про кінцевих бенефіціарних власників та 

перевіркою правдивості корпоративної структури власності, постій-

но діючим моніторингом впливу концентрованого землекористу-

вання на дотримання прав місцевого населення та збереження 

навколишнього середовища стане дієвим запобіжним антикоруп-

ційним заходом у сфері удосконалення земельної інвестиційної 

політики. 

У пошуках рішень для ефективної боротьби з корупцією у земельних 

відносинах та наслідками її впливу на громади та права людей доцільно 

розглядати ініціативи, які впроваджено в інших галузях економіки та 

мають позитивні результати. Зокрема, заходи  щодо ініціативи прозорості 

видобувних галузей та партнерства відкритого уряду можуть 

застосовуватися для попередження корупційних злочинів у земельних 

відносинах через запровадження повної прозорості сільсько-

господарських інвестицій, публікації контрактів з оприлюдненням умов 

договорів, гарантування прав громадськості на інформацію та доступу до 

державних даних, публічне розголошення доходів та активів для обраних 

та вищих державних чиновників, а також посадовців місцевих органів 

самоврядування. Вимога про декларування доходів державних 

службовців до і після закінчення терміну їхніх повноважень буде 

ефективною у разі поширення декларування на членів їхніх сімей. 

З метою попередження корупційних правопорушень та мінімізації 

наслідків корупційних зловживань необхідно визначити сфери 

відповідальності основних суб’єктів земельних відносин: інвестиційних 

компаній, банків та інших фінансових установ, урядів країн, де 

знаходяться земельні угіддя та, у випадках транснаціональних придбань 

земель із залученням іноземних інвесторів – урядів країн, в яких 

інвестор має постійне місце реєстрації. Чітке розмежування 

відповідальності та сфер контролю між суб’єктами земельних відносин, 

розроблення механізмів реалізації перевірок та конкретизація санкцій і 

обмежень для потенційних порушників можуть забезпечувати 

законність і прозорість земельних угод, що набуде особливої ваги для 

місцевого населення та захисту його прав і свобод.  
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4.3. Державна підтримка реалізації прав селян на землю: 

світова практика у контексті українських реалій 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення» № 552-IX від 31.03.2020 з 1 липня 2021 р. до 2024 р., 

можливість реалізувати право на земельну ділянку шляхом купівлі 

отримали фізичні особи, індивідуальні підприємці, які займаються 

сільськогосподарською діяльністю, та фермерські господарства. Надалі 

учасниками земельного ринку стануть підприємства різних 

організаційно-правових форм, у тому числі агро-промислово-торгові 

компанії, які сьогодні орендують від 100 до 600 тис. га угідь. 

Пропонованим дослідженням необхідно дати відповідь на питання, за 

яких умов малі й середні виробники залишаться учасниками 

земельного ринку і зможуть реалізовувати своє право на купівлю землі 

для ведення сільськогосподарської діяльності і виконання своєї місії 

щодо підтримки агропродовольчої безпеки країни та збереження 

сільських територій облаштованими. 

Об’єктивна обумовленість державної підтримки реалізації прав 

селян на купівлю сільськогосподарських земель та зарубіжна 

практика її здійснення 

На можливості фермерських господарств отримувати доходи, 

яких би вистачало і на фінансування господарської діяльності, і на 

одночасну купівлю земельної ділянки, впливає низка об’єктивних 

чинників, зокрема: 

– у сільському господарстві на однаковий з іншими галузями 

прибуток необхідний більший обсяг капіталовкладень. Водночас 

світова статистика підтверджує історично діючий диспаритет цін 

між сільським господарством і суміжними промисловими галузями, 

що негативно відбивається на доходах сільськогосподарських 

товаровиробників; 

– урожайність сільськогосподарських культур і, відповідно, 

забезпеченість тваринництва кормами на 44–55% залежать від 

змінних природно-кліматичних умов, що обумовлює нестабільність 

цін на сільськогосподарську продукцію і доходів від її реалізації; 

– цінова еластичність попиту на продукцію сільського 

господарства є досить низькою і коливається, як правило, в межах до 
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1% (у розвинених країнах коефіцієнт еластичності коливається в 

межах 0,20–0,25), що впливає на зниження цін і, відповідно, 

доходів295; 

– сільське господарство порівняно з іншими галузями більш 

залежне від кредитування через специфічні особливості відтворення 

в аграрному виробництві: залежність від природно-кліматичних 

факторів унеможливлює (за незначними випадками) поточне 

виробництво, що потребує значних обсягів кредитів з різним 

терміном погашення; наявність сезонного розриву між вкладенням 

коштів та їх надходженням від реалізації готової продукції зумовлює 

необхідність подовжених термінів погашення короткострокових 

кредитів; необхідність мати в обороті значний запас сировини та 

матеріалів уповільнює швидкість обороту коштів та потребує 

кредитування оборотних засобів виробництва296. 

Зазначене є закономірністю для всіх країн, незалежно від рівня їх 

економічного розвитку. У структурі аграрного капіталу частка 

фінансування сільськогосподарських товаровиробників за рахунок 

запозичених коштів становить у Великій Британії, Німеччині, Швеції 

– 50%, у США – 70% від величини сукупних витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції. 

За таких умов нагромадження власного капіталу для купівлі такого 

дороговартісного засобу виробництва, як сільськогосподарські угіддя, є 

проблематичним, особливо для малих і середніх господарств, що 

потребує використання значних обсягів запозиченого капіталу. При 

цьому звернення до комерційних банків для таких господарств 

обмежене через високі відсоткові ставки та непосильні умови доступу 

до них. Водночас комерційні банки мало зацікавлені у кредитуванні 

виробників сільськогосподарської продукції, особливо малих і середніх, 

через високий рівень ризиковості виробництва і низьку ліквідність 

застави. Вирішення проблеми потребує державної підтримки. 

Державна політика щодо підтримки фінансових можливостей 

сільськогосподарських товаровиробників для реалізації свого права на 

 
295 Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принцыпы, проблемы и политика / 

пер. з 13-го англ. изд. Москва: ИНФРА, 1999. 974 с. С. 726. 
296 Непочатенко О.О. Організаційно-економічний механізм кредитування 

аграрних підприємств: моногр. Умань, 2007. 456 с. С. 87–88. 
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землю сільськогосподарського призначення здійснюється у двох 

напрямах: перший пов’язаний зі створенням сприятливих умов для 

придбання сільськогосподарськими товаровиробниками, насамперед 

малими і середніми, що у світовому сільському господарстві 

переважають і виробляють до 80% сільськогосподарської продукції, 

необхідних і посильних кредитів; другий – із державною підтримкою 

стабільної прибуткової діяльності зазначених господарств, що виступає 

основним чинником своєчасного повернення кредитів і захисту 

фермерів від утрати заставленої земельної ділянки та інших активів, 

відновлення яких потребує досить довгого періоду і значних коштів. 

Фінансово-кредитне обслуговування купівлі сільськогоспо-

дарських угідь, як і усієї діяльності сільськогосподарських товаро-

виробників, у зарубіжній практиці відзначається інституціональними 

особливостями порівняно з кредитуванням нерухомості в інших 

галузях. Ці функції у сільському господарстві виконують 

спеціалізовані інституції, які включають як банківські, так і 

небанківські установи. 

У країнах ЄС кредитування купівлі земель сільськогоспо-

дарського призначення забезпечується, як правило, через систему 

кооперативних банків. У Франції – це мережа кооперативних банків 

«Креді Агріколь», в Нідерландах – «Рабобанк», Румунії – 

«Кредиткоопбанк», Іспанії – «Кооперативі де кредіто», Німеччині – 

система «Дойче Геносеншафтсбанк». Сільська кооперативна 

кредитна система Польщі включає 596 кооперативних банків з 3,3 

тис. місцевих осередків, які на 80% забезпечують потреби фермерів 

– своїх членів у кредитах, у тому числі у довгострокових позиках для 

купівлі землі. 

У кооперативну банківську систему Farm Credit System США 

входять 12 кооперативних іпотечних банків. Система виступає 

основним кредитором купівлі фермерами земельних ділянок. 

Кооперативна система довгострокового кредитування купівлі землі 

Індії, членами якої є 67% фермерів (880 тис. господарств), включає 20 

кооперативних банків штатів та 2841 районний кооперативний банк. 

Кредитні кооперативи одночасно є громадськими і специфічними 

фінансовими установами. Вони виступають формою організації 

взаємного фінансування (або колективного самофінансування), що 

виникла як реакція малого і середнього бізнесу на недоступність для 
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них кредитів комерційних банків. Перевагами кредитних кооператив-

них установ порівняно з комерційними банками є: 

– нижчі від усіх інших банківських структур відсоткові ставки; 

– можливість мінімальних вкладень; 

– можливість отримання як малих, так і великих сум кредитів для 

купівлі землі під заставу, або на умовах гарантій членів кооперативу 

(позичкове коло); 

– простіша процедура оформлення кредиту і його безпроблемне 

одержання в будь-який час; 

– можливість отримати кредит під ощадні внески; 

– вищий рівень безпечності кредитного обслуговування у власній 

фінансовій установі; 

– менша жорсткість у випадку невчасного повернення позичок; 

– можливість почуватися співвласником банківської установи та 

брати участь у життєдіяльності його членів. 

Нижчі від комерційних банків відсоткові ставки (у Польщі, 

наприклад, 2%, Німеччині – 3%, Іспанії – 3,5%) забезпечуються 

неприбутковим статусом кооперативних банків. Метою їх діяльності є 

надання своїм членам послуг за тарифами, що не передбачають 

отримання банківських прибутків, як зазвичай заведено у комерційних 

банках. 

Кооперативні банки країн ЄС надають кредити для купівлі 

сільськогосподарських угідь під заставу будь-якого фермерського 

майна, в тому числі земельної ділянки, яка, у разі неповернення 

кредиту, частіше за все переходить не банку, а фермеру – учаснику 

«позичкового кола». Кооперативні банки здійснюють замкнутий 

комплекс іпотечних операцій: кредитування, випуск земельних 

іпотечних цінних паперів, залучення необхідних фінансових 

ресурсів і рефінансування нових кредитів. 

Основними джерелами фінансів кооперативних банків 

виступають: 

– кошти державного бюджету; 

– надходження від розміщення іпотечних облігацій під заставу 

сільськогосподарських угідь; 

– кошти сільськогосподарських товаровиробників – членів 

кооперативних банків, що переводяться в кооперативні банки; 

– кредити, залучені під гарантії уряду на міжнародних ринках. 
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Систему пільгового довгострокового кооперативного кредитного 

обслуговування купівлі фермерами сільськогосподарських угідь 

доповнюють державні небанківські кредитні структури. У США такий 

«тандем» з кооперативною системою фермерського кредиту Farm Credit 

System формує Агентство обслуговування фермерів Міністерства 

сільського господарства США (Farm Service Agency, FSA). 

FSA здійснює фінансову підтримку купівлі землі фермерами та 

власниками ранчо, які за форс-мажорних обставин не можуть 

отримати кредит для розширення господарства або створення ферми 

з інших джерел. Агентство кредитує також купівлю земель 

молодими та іншими фермерами і власниками ранчо, які починають 

свою діяльність. Окремо виділені програми підтримки кредитування 

придбання землі для фермерів-жінок та фермерів – представників 

народів меншин. 

Щорічно FSA виділяє зазначеним категоріям сільськогоспо-

дарських виробників позички на купівлю земельної ділянки або 

загалом ферми , а також для покриття витрат господарств на період 

їх становлення. Фермер або власник ранчо може бути як фізичною, 

так і юридичною особою, повинен безпосередньо брати участь у 

виконанні сільськогосподарських робіт на своїй фермі, мати стаж 

роботи не менше трьох років, відповідати вимогам щодо навчання і 

досвіду роботи тощо.  

Позики на володіння фермою чи земельною ділянкою становлять 

100% їх вартості. Максимальна сума кредиту – 600000 дол. 

Агентство обслуговує кредити через своїх місцевих кредитних 

менеджерів та менеджерів по фермах. Фінансування здійснюється в 

рамках бюджету Міністерства сільського господарства США. FSA 

також виступає гарантом повернення кредиту в разі, якщо половину 

суми кредиту фермер бере в іншого позичальника. Максимальний 

термін погашення кредиту для купівлі ферми, як і спільного з іншою 

фінансовою установою кредиту, становить 40 років297. 

У Канаді сільськогосподарську кредитну кооперативну систему 

доповнює державна корпорація Фермерський кредит Канади (Farm 

Credit Canada, FCC). Корпорація підзвітна уряду Канади і функціонує у 

 
297 Farm Service Agency / U.S. Department of Agriculture. USDA. URL: 

https://www.fsa.usda.gov/  
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рамках законів Канади «Про сільськогосподарські кредити» та «Про 

фінансове управління». Метою корпорації є сприяння розвитку 

сільських районів Канади шляхом надання спеціалізованих і 

персоналізованих ділових та фінансових послуг для купівлі землі 

фермерськими господарствами, зокрема сімейними фермами. 

Для Канади, як практично і для всіх розвинених країн, важливим є 

питання «омолодження» фермерського складу. FCC для вирішення цієї 

проблеми пропонує пільгову позику молодим фермерам, що сприяє 

осідлості молодих людей у сільській місцевості та спадкоємності праці 

на землю від покоління до покоління. FCC також втілює стратегію 

підтримки жінок-підприємців у сільському господарстві, надаючи їм 

персоніфіковані позички, фінансові консультаційні й інші послуги для 

купівлі земельних ділянок. 

FCC забезпечує захист вартості земельної нерухомості, переданої 

фермерами як застави за одержаний кредит. 

FCC співпрацює із системою кредитних кооперативних структур 

та з іншими фінансово-кредитними структурами у питаннях, що 

становлять спільний інтерес щодо кредитного обслуговування 

сільськогосподарських товаровиробників298. 

У Великій Британії кредитування придбання фермерами 

нерухомого майна, крім кооперативних кредитних інституцій, 

здійснює сільськогосподарська іпотечна корпорація Agricultural 

Mortgage Corporation (AMC), створена за законом про сільсько-

господарські кредити для надання довгострокової іпотечної позики з 

метою відродження землеволодіння, особливо молодими фермерами. 

Корпорацію становлять п’ять банківських установ, які здійснюють 

іпотечне кредитування фермерських господарств. Відсоткова ставка за 

кредитами становить 2,5%, і є фіксованою на весь період дії кредитної 

угоди, або плаваючою, що щорічно переглядається залежно від 

ринкових умов в інтересах фермерів. Здешевлення кредитної ставки 

забезпечується державними дотаціями. Пільгою є також те, що 

упродовж перших 12 місяців тіло кредиту і відсоткова ставка не 

виплачуються. Термін довгострокового кредиту становить до 40 років. 

Мінімальна сума кредиту – 25 тис. фунтів стерлінгів. Боргові 

 
298 Фермерський Кредит Канади (Farm Credit Canada, FCC). URL: 

https://www.fcc-fac.ca/en.html  
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зобов’язання передаються від покоління до покоління або через сім’ю. 

АМС працює безпосередньо з фермерами через свою мережу 

земельних агентів і спеціалізованих регіональних менеджерів по 

сільському господарству, з якими обговорюються всі деталі 

одержання довгострокового кредиту для купівлі земельної ділянки із 

дотриманням встановлених законодавством обмежень299. 

Спеціалізовані на кредитуванні купівлі землі фермерськими 

господарствами кооперативні й державні інституції надають 

довгострокові позики на термін від 15 років (Польща) до 50 років 

(Данія). Сума кредиту становить від 60 до 100% вартості земельної 

ділянки, на яку спрямовується кредит. Коефіцієнт ліквідності 

заставної земельної ділянки становить 70–75%. 

Реалізація прав селян на землю значною мірою залежить від 

присутності на земельному ринку державних інституцій з функціями 

регулювання ринку і розпорядника державних земель. У Польщі 

такою інституцією виступає Агентство сільськогосподарської 

нерухомості (ANR), в Угорщині – Національний земельний центр 

(Nemzeti Földügyi Központ (NFK)), у Латвії – Латвійський земельний 

фонд, у Франції – Агентство з управління земельними ресурсами та 

розвитку сільських територій (SAFER). 

Відповідно до Закону Польщі «Про продаж сільськогоспо-

дарських угідь державного земельного фонду й упорядкування 

деяких питань щодо сільського поселення»300 ANR було передано  

3,8 млн га сільськогосподарських угідь з правом передачі їх частини 

місцевим громадам, частини – здачі в оренду або лізинг і частини – 

продажу фермерським господарствам. 

 
299 Cільськогосподарська іпотечна корпорація. The Agricultural Mortgage 

Corporation Plc (AMC). URL: https://www.amconline.co.uk/; Бондарчук Т.Г. 

Особливості та перспективи банківського кредитування сільського 

господарства на сучасному етапі розвитку економіки України. Гроші, 

фінанси і кредит. 2020. № 3. URL: 

http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/5413/1/Науковий%20вісни

к%20Національної%20академії%20статистики%2c%20обліку%20та%20ауд

иту%20№3%2c%202020-85-93.pdf  
300 Ustawa «na sprzedaż gruntów rolnych państwowego Funduszu Lądowego i 

zamawiania niektórych kwestii dotyczących reform rolniczych i rozliczeń 

wiejskich». URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= 

WDU19580170071  
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Для полегшення реалізації права селян на землю орендна плата 

встановлюється на більш вигідних умовах, а земельні ділянки 

продаються за цінами, на 15–20% нижчими порівняно з приватним 

продажем. Крім того, запроваджено сприятливий для фермерів 

законодавчий механізм розрахунку за придбану державну землю. 

Так, перший внесок покупця під час укладення договору становить 

лише 20% вартості ділянки. Покупець, який придбає земельну 

ділянку з метою організації нового господарства, виплачує решту 

вартості протягом 30 років, а за розширення чинного фермерського 

господарства – протягом 20 років301. 

Відома практика Німеччини, коли державна земля, орендована 

фермером на довгострокових засадах (від 6 років), може бути 

продана йому за ціною, що становить до 55% її ринкової ціни302. 

Агентства з регулювання земельного ринку наділені переважним 

правом на купівлю земельних ділянок, виставлених на продаж, що дає 

їм можливість впливати на цінову ситуацію в інтересах фермерів.  

Підтримка доходів малих і середніх товаровиробників з метою 

забезпечення їм прибутковості, що дозволяла би успішно вести 

господарську діяльність, а, значить, своєчасно повертати довгострокові 

кредити, взяті для купівлі земельних ділянок, включає цілий комплекс 

державних заходів, призначення яких – нейтралізувати негативні 

впливи зазначених вище об’єктивних чинників на економіку 

господарств та захистити їх від втрат заставлених земельних ділянок. 

Такий напрям підтримки фінансових можливостей фермерів для 

придбання землі не становить предмет цього дослідження. Тут лише 

зазначимо, що, наприклад, пряма бюджетна підтримка доходності 

фермерських господарств у Німеччині становить 346 євро/га, 

підтримка, пов’язана  з облаштуванням сільськогосподарських угідь – 

82 євро/га, у сукупності – 428 євро/га. Сукупний обсяг державної 

підтримки фермерів у Франції – 357, у Польщі – 317 євро/га303. Частка 

 
301 Колюбакін В. Чому в поляків вийшло. The Ukrainian Farmer. 6.02.2018. 

URL: https://agrotimes.ua/article/chomu-v-polyakiv-vijshlo/ 
302 Дем’яненко С.І. Досвід Німеччини у кредитуванні під заставу 

сільськогосподарської землі. Економіка АПК. 2002. № 10. С. 34–38. 
303 Збарський В., Збарська А. Перспективи розвитку сімейних фермерських 

господарств України. Бухгалтерія у сільському господарстві. 2015. № 11–

12 (380–381). С. 31–36. 
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державних субсидій у вартості фермерської продукції у США стано-

вить 20%, а в Англії – понад 25%, ЄС – 28%, Швеції, Норвегії, Японії – 

60%304. 

Проблеми формування інституціональних засад державної 

підтримки придбання селянами землі для сільськогосподарської 

діяльності в Україні 

В Україні досвіду кредитування малих і середніх господарств 

банківськими кредиторами нагромаджено мало.  

Практика банківського кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників засвідчує, що банки зацікавлені працювати з тими, 

хто має у користуванні 500 і більше гектарів сільськогосподарських 

угідь. «Креді Агріколь Банк» в Україні видає кредити фермерам із 

землекористуванням від 200 га. Експерти різних рівнів і науковці 

передбачають, що позики на закупівлю земельних ділянок під їх заставу 

мало вплинуть на ситуацію. Практично усі банки в опублікованих 

численних інтерв’ю зазначають, що кредити під закупівлю пайової 

ділянки, яка в середньому по Україні становить 4 га, позики практично 

неможливі. До основних чинників, які стримують купівлю-продаж 

земельних ділянок, одержаних в КСП у рахунок паїв, відносять: 

– відсутність статистики щодо виконання малими і середніми 

виробниками своїх кредитних зобов’язань; 

– не випробувані практикою порядки звернення стягнення на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення у випадку 

невиконання малими господарствами своїх зобов’язань за кредитними 

договорами; 

– відсутність достовірної інформації про вартість зазначеного 

стягнення; 

– висока вартість операційних витрат банку на оцінку кредитного 

ризику; 

– відсутність офіційної звітності про результати економічної 

діяльності малих і середніх господарств (зокрема особистих 

селянських господарств), що не дає банкам змогу оцінити 

можливості своєчасного повернення кредиту, наданого для закупівлі 

земельної ділянки; 

 
304 Супрун О. Світовий досвід запровадження ринку землі та його адаптація 

до українських реалій. Голос України. 4.10.2019. 
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– відсутність у малих виробників сільськогосподарської продукції 

кредитних історій; 

– відсутність у малих господарств практики використання 

банківських позичок, що потребує додаткових витрат на проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

– проблеми селян із наданням додаткової до заставленої ділянки 

ліквідної застави, що влаштовувала б банки. 

Із зазначеним вище пов’язується низький коефіцієнт ліквідності 

землі як предмета застави – відповідно до Постанови Національного 

Банка України № 351, він становить 0,35, тобто 35% від ціни 

заставленої земельної ділянки. НБУ вважає, що такий коефіцієнт 

ліквідності відображає об’єктивний рівень відшкодування, на який банк 

може розраховувати у разі невиконання позичальником кредитних 

зобов’язань. Причини значних втрат при реалізації одержаної банком 

заставленої землі пов’язується з тривалими й коштовними процедурами 

звернення стягнення і продажу. Отже, за один гектар купленої землі 

банку доведеться надати в заставу практично три гектари землі, або дві 

третини вартості придбаної ділянки іншим ліквідним майном, що 

фермеру, а тим більше члену особистого селянського господарства, у 

власності якого є лише земельна ділянка, одержана в рахунок паю, 

здійснити неможливо. Таким чином відсутність додаткової ліквідності 

у малих і середніх господарств унеможливлює отримання довго-

строкового кредиту для купівлі землі. 

Для малих господарств стоп-фактором для купівлі землі 

виступають також кредитні ставки – для фізичних осіб вони суттєво 

вищі порівняно з корпоративними кредитами. Вищими є кредитні 

ставки і для малих та середніх господарств. За даними 

Національного банку України, у 2020 р. середньозважена ставка за 

користування кредитами у сільському господарстві становила 13,9% 

річних, а для підприємств малого і середнього агробізнесу – в 

середньому 20–22%. 

Схваленими урядом концептуальними напрямами здешевлення 

кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель 

сільськогосподарського призначенням визнається, що вартість та 

доступність довгострокових кредитів «залишаються одними з 

найбільших перепон для запровадження вільного обігу земель». 

Особливо дорогим, або взагалі недоступним, кредитний ресурс є для 
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малих господарств, тому уряд вважає своїм завданням запровадити 

інструменти, які спростять малим і середнім сільськогосподарським 

товаровиробникам доступ до кредитів та сприятимуть їх здешевленню 

для купівлі земель сільськогосподарського призначення. 

Для розв’язання проблем передбачено два механізми: 

– здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробни-

кам для придбання земельних ділянок та  

– часткове гарантування за кредитами сільськогосподарським 

товаровиробникам на купівлю землі. 

Здешевлення кредитів передбачається насамперед для малих 

господарств. Для цього позичальник: 

– має бути зареєстрований у встановленому порядку як суб’єкт 

господарювання та відповідати встановленим критеріям; 

– не бути банкрутом або перебувати на стадії ліквідації; 

– не мати простроченої заборгованості перед державним 

бюджетом; 

– бути платником до фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

У рамках цього інструменту передбачено часткову компенсацію 

відсоткової ставки за кредитом на купівлю земельної ділянки та 

часткову компенсацію самого кредиту, отриманого для закупівлі 

землі. Позичальник може вибрати одну із цих двох програм. 

Критерії визначення сільськогосподарських товаровиробників, які 

можуть претендувати на здешевлення кредитів, а також напрями 

кредитування та умови визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Компенсації відсоткової ставки за користування кредитами 

надається у розмірі не більше відсоткової ставки Національного 

банку України, що діє на дату нарахування відсотків. 

Щодо часткової компенсації тіла кредиту на купівлю землі як 

відсоток суми одержаного для цього кредиту, то умови доступу до 

цієї програми також визначаються урядом. 

Зазначений механізм не забезпечить досягнення поставленої мети 

щодо кредитної підтримки купівлі землі малими господарствами 

щонайменше через два чинники. Перший полягає в тому, що 

особисті селянські господарства, які є основними малими суб’єктами 

виробництва сільськогосподарської продукції, не вкладаються у 

наведені вище критерії щодо позичальника здешевленого кредиту. 
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Вони не є індивідуальними підприємцями, а тому не можуть 

перебувати на стадії ліквідації. Платниками до фондів державного 

соціального страхування зазначені господарства також не являються. 

До 2024 р. змінити свій статус і набути критеріїв сільсько-

господарських виробників, які можуть претендувати на здешевлення 

кредитів для купівлі земельних ділянок з метою розширення свого 

господарства для створення сімейної ферми досить проблематично. 

З виходом на ринок юридичних осіб доступ особистих селянських 

господарств до здешевлених кредитів для реалізації своїх прав на 

купівлю землі практично унеможливлюється. 

Фермерські господарства як юридичні особи у разі відповідності 

зазначеним урядом вимогам можуть претендувати на одержання 

пільгового кредиту. Однак – і це є другим чинником – наміри уряду 

не збігаються з інтересами комерційних банків, які встановлюють до 

позичальників пільгових кредитів непосильні вимоги, що 

підтверджує існуюча в Україні практика. Механізм часткової 

компенсації ставки за кредитами приватних банків діє в аграрному 

секторі з 2000 р. Однак фермери майже не користуються цією 

програмою через високу верхню межу ставки кредиту, що підлягає 

компенсації, високий розмір застави (до 300% від суми кредиту), 

вимоги авансового платежу у розмірі до 30%, терміни кредитування, 

в які фермери не можуть вкластися. 

Кредити на купівлю землі планується видавати на 10 років. За 

будь-якого оптимістичного сценарію вкластися у такий термін 

неможливо. Оптимальним періодом, як підтверджує світова 

практика, є 20–30 років. 

Механізм часткової компенсації має й інші суттєві недоліки. По-

перше, з бюджету щорічно необхідно виділяти значні суми коштів, 

які потрапляють не сільгоспвиробникам, а власникам комерційних 

банків. По-друге, шанс отримати кредити мають лише великі аграрні 

господарства, які можуть надати прийнятну для банків заставу. По-

третє, існує значний системний ризик, що власники комерційних 

банків у будь-який момент можуть встановити інші пріоритети і 

відмовитися від кредитування аграрного сектора при виникненні 

більш привабливих умов кредитування в інших секторах економіки. 

Через зазначене вище механізм здешевлення кредитів сільсько-

господарським товаровиробникам у зарубіжній практиці викори-
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стовується державами у співпраці не з комерційними, а з 

кооперативними кредитними установами. Бюджетні кошти при 

цьому «осідають» у банках, що належать самим фермерам, 

посилюючи їх фінансово-кредитні можливості щодо подальшого 

обслуговування своїх членів. 

Другий механізм унормований ухваленим у першому читанні 

Законом України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у 

сільському господарстві». Цей акт передбачає створення 

спеціалізованої небанківської фінансової установи для виконання 

функції «забезпечення підтримки малих і середніх суб’єктів 

підприємництва, що проводять діяльність у сільському господарстві, 

шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких 

суб’єктів за кредитними договорами»305. Учасниками Фонду 

визначені держава (частка в статутному фонді – 51%) та міжнародні 

фінансові організації. 

Право на часткове гарантування виконання зобов’язань за 

кредитними договорами надається мікро-, малим і середнім 

суб’єктам підприємства, які: 

– відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні»; 

– є юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, 

що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції; 

– мають у власності та/або користуванні землі сільсько-

господарського призначення в обсязі, що не перевищує 500 га, 

включаючи земельні ділянки, які купуються за грошові кошти, 

отримані в кредит. 

Фонд надаватиме гарантії в обсязі до 50% непогашеної суми боргу 

на термін дії кредитного договору, що не перевищує 10 років. 

Вважається, що це допоможе банкам розглядати малих і середніх 

сільськогосподарських товаровиробників як потенційних клієнтів, 

незважаючи на недостатність привабливої ліквідної застави для 

забезпечення виконання кредитних зобов’язань, відсутність фінансових 

звітів і кредитних історій та мінімальну фінансову грамотність 

 
305 Проєкт Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському 

господарстві від 25.05.2020 №3205-2. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ 

zweb2/webproc4_2?pf3516=3205-2&skl=10 
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позичальників. Ціна наданої гарантії, що повинна покривати ризики по 

гарантіях та адміністративні витрати для забезпечення фінансової 

стійкості фонду, становитиме 2% річних від неповернутої суми позики. 

Екстраполяція зазначеного закону на структуру реального 

організаційно-правового устрою України показує, що за його межами 

залишаються малі сільськогосподарські товаровиробники, представлені 

особистими селянськими і значною частиною фермерських 

господарств. Відповідно до Плану заходів із виконання Концеп-

туальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським 

товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського 

призначення, уряд зобов’язав Міністерство економіки України, 

Державну податкову службу і Міністерство юстиції України 

встановити критерії визначення сільськогосподарських товарови-

робників малими (п. 1, пп. 3). Це доручення не виконано, оскільки в 

законі до визначення мікро-, малих і середніх господарств 

застосовуються вимоги, унормовані законодавчим актом щодо 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, згідно з яким 

мікропідприємствами є підприємства, балансова вартість активів яких 

становить до 350 тис. євро, чистий дохід – до 700 тис. євро, середня 

кількість працюючих – до 10 осіб, а малими підприємствами – 

підприємства з балансовою вартістю активів до 40 млн євро, чистим 

доходом до 8 млн євро, середньою кількістю працюючих – до 50 осіб306. 

За такими показниками до малих можна віднести більшість дочірніх 

підприємств агрохолдингів та традиційних сільськогосподарських 

підприємств. Якщо ж звернутися до світового досвіду, то для поділу 

господарств на малі, середні та великі, як правило, критеріями слугують 

площі оброблювальних угідь та обсяги валового виробництва. Уведене 

в законі обмеження до 500 га не кореспондується ані з малими 

господарствами, ані з мільйонними чистими доходами. 

Стримуючим фактором реєстрації власників особистих селянських 

господарств у статусі індивідуального підприємця, крім тих, про які 

йшлося при розгляді механізму здешевлення кредитів, виступає 

невирішеність проблеми особливостей оподаткування таких суб’єктів 

 
306 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/996-14/#Text  
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підприємництва з урахуванням практики західноєвропейських та інших 

країн. Отже, доступ українських малих господарств до програми 

часткового гарантування за кредитами сільськогосподарських 

товаровиробників за умов незацікавленості в них комерційних банків 

видається малоймовірним. 

Основні напрями формування інституціональної моделі 

фінансово-кредитної підтримки придбання земельних угідь малими 

господарствами 

Основу інституціональної моделі фінансово-кредитної підтримки 

купівлі земельних угідь сільськогосподарськими товаровиробни-

ками, зокрема малими господарствами, як показано вище, формують 

державні інституції, що спеціалізуються на цих функціях. 

Створення спеціалізованих галузевих земельних банків з кредитно-

банківської точки зору на нинішньому етапі виявилося недоцільним, 

оскільки здійснення операційної діяльності таких інституцій 

обмежена особливостями змін на земельному ринку. Функціонування 

таких банківських установ виправдовувало себе в умовах, коли 

сільське населення переважало, що обумовлювало підвищений попит 

на земельні ділянки і їх обіг був активним. Сьогодні, як правило, в 

обігу перебуває 1–1,5% сільськогосподарських угідь. Розширення 

розмірів фермерських господарств значно уповільнилося, як і 

створення нових ферм. Перше обумовлено досягненням певного рівня 

концентрації угідь, обмеженого, як правило, законодавством, друге – 

стабільністю, а в ряді країн – і зменшенням площ оброблювальних 

земель. У багатьох випадках оренда земельних угідь вигідніша за їх 

купівлю, що також впливає на формування кредитного портфеля 

спеціалізованого земельного банку. Утримання таких інституцій для 

держави стає дедалі дорожчим. Ситуацією користуються приватні 

комерційні банки. «Виручаючи», Держзембанк наприклад, у такій 

країні, як Угорщина, упродовж двох років вони стали його основними 

власниками, за державою же залишився лише незначний пакет акцій. 

Установа стала банком другого рівня і займається лише 

рефінансуванням учасників ринку, що видають в Угорщині кредити 

сільгоспвиробникам на купівлю земельних ділянок. 

Держзембанк із функціями розпорядника й управління держав-

ними землями, регулятора ринку землі, здійснення операцій з 

купівлі-продажу землі, оренди, іпотеки, консолідації земельних 
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ділянок, надання кредитів сільгоспвиробникам під знижені відсотки 

для придбання господарствами земельних ділянок та функціями 

заставоутримувача земель у Канаді закрився у 80-х роках минулого 

століття. Натомість зазначені функції перейшли до інших структур, 

насамперед до Фермерського кредиту Канади (FCC). 

У 2012 р. в Україні було створено Державний земельний банк, який 

практично повторив історію такого ж банку в Угорщині та з 2016 р. 

перебуває у стані ліквідації. 

В Україні функціонує небанківський спеціалізований фінансовий 

інститут – Український державний фонд підтримки фермерських 

господарств (Укрдержфонд). Однак його функції, по-перше, обмежені 

невеликими обсягами короткострокових кредитних ресурсів, які 

більшою мірою використовуються для поповнення основних коштів. На 

закупівлю техніки й обладнання спрямовується до чверті кредитів, на 

провадження виробничої діяльності – їх п’ята частина. Про цільові 

довгострокові кредити через Укрдержфонд, призначені для купівлі 

земельних ділянок для розширення діючого або організації нового 

фермерського господарства, не йдеться. По-друге, на обслуговування 

особистих селянських господарств функції Фонду не поширюються. 

Реструктуризація і поширення функцій цієї небанківської фінансової 

установи на пільгове довгострокове кредитування купівлі землі 

фермерськими та особистими селянськими господарствами, а також 

надання Укрдержфонду статусу гаранта повернення кредитів, виданих 

іншими, в тому числі, банківськими фінансовими структурами з 

урахуванням набутого зарубіжного досвіду, є важливим і актуальним 

завданням уряду. 

Щодо другої основної складової інституціональної моделі 

кредитування купівлі землі малими і середніми господарствами слід 

зазначити, що правова регламентація створення і функціонування 

кооперативних банків в Україні значно обмежена та не визначає їх 

сутності як кооперативних неприбуткових кредитних структур. 

Посилання статті 8 Закону України «Про банки та банківську 

діяльність» № 2121-III від 07.12.2000307 на чинне кооперативне 

 
307 Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 

№2121-III.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
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законодавство нікчемне, оскільки в Законах України «Про кооперацію» 

№ 1087-IV від 10.07.2003308 та «Про сільськогосподарську кооперацію» 

№ 819-IX від 21.07.2020309 про кооперативні кредитні формування не 

йдеться. Отже, сільськогосподарські кооперативні банки не можуть 

бути зареєстровані як обслуговуючі кооперативи з неприбутковим 

статусом. 

Не узаконено принципи діяльності кооперативних банків як 

організацій, що створюються для спільного ведення справ, а не для 

заробляння прибутків. 

Не встановлено особливий режим ліцензування діяльності 

сільськогосподарських кооперативних банків. 

Не визначено систему органів виконання функцій державної 

підтримки та управління розвитком системи сільськогосподарських 

кредитних банків. 

Кооперативним банкам не надано ексклюзивне право щодо 

провадження всіх операцій за державними програмами фінансової 

підтримки суб’єктів сільськогосподарської діяльності. 

Не встановлено правила взаємовідносин сільськогосподарських 

кооперативних банків із кредитними організаціями комерційної 

фінансово-кредитної системи, які б виключали можливості 

проникнення капіталу комерційних банків до сільськогосподарських 

кооперативних банків та будь-якого його впливу на їх діяльність. 

Не витримує критики унормування мінімального капіталу для 

кооперативного банку. Якщо в Польщі він становить 1 млн євро, то в 

Україні – 200 млн грн, тобто в межах 7 млн євро, що практично 

унеможливлює створення таких структур сільсько-господарськими 

товаровиробниками. 

Зазначене доводить необхідність внести суттєві зміни та 

доповнення до чинного банківського законодавства, або ухвалити 

окремий рамковий Закон України «Про сільськогосподарський 

кооперативний кредит» з орієнтацією на формування 

кооперативними банками європейської однорівневої системи 

 
308 Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 №1087-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text 
309 Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 21.07.2020 

№819-IX.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text
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кредитування купівлі сільськогосподарськими товаровиробниками 

землі із замкнутим циклом іпотечних операцій. 

Законодавство щодо кредитних спілок також містить значні 

прогалини. Насамперед кооперативне законодавство не унормовує їх 

у статусі неприбуткового обслуговуючого кооперативу. За Законом 

України «Про кредитні спілки» № 2908-III від 20.12.2001310 зазначені 

формування є неприбутковими організаціями. Однак Закон України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» № 2664-III от 12.07.2001311 легалізує кредитні спілки як 

фінансові установи на рівні з банками та іншими інституціями, що 

надають послуги задля отримання прибутку. Також кредитні спілки 

не вписуються у статті Податкового кодексу України стосовно вимог 

до неприбуткових організацій. У результаті кредитні спілки не 

підлягають включенню до Реєстру неприбуткових організацій312. Як 

наслідок, вони сплачують податки і формують відсоткові ставки за 

кредити на рівні комерційних банків. 

Суперечності законодавчих актів щодо економічної 

(неприбуткової) природи кредитних спілок докорінно змінюють 

природну сутність цих кредитних установ і їх створення стає 

невигідним. 

Також у законодавстві щодо кредитних спілок відсутня норма, яка 

надає юридичним особам право бути їх членами і обслуговуватися 

ними, що відрізняє цю організаційну правову форму кредитної 

кооперації від кредитних товариств європейських країн. Зазначена 

обставина обмежує участь у кредитній кооперації фермерських 

господарств та малих і середніх сільськогосподарських корпоративних 

юридичних осіб. 

Організація системи кооперативних кредитних установ, як 

правило, здійснюється за ініціативи та фінансової підтримки 

 
310 Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 № 2908-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text  
311 Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text 
312 Кредитні спілки не підлягають включенню до нового Реєстру 

неприбуткових організацій. 2017. URL: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/281214.html  
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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 становили 125 млн дол. США, що на той час було значною 

підтримкою. Аналогічно формувалася кооперативна система в Японії, 

Індії, європейських країнах.  

Нині система кредитних кооперативів в Болгарії майже на 80% 

формується за рахунок держави і пільгової позички ЄБРР.  

З огляду на поширену зарубіжну практику в Україні може бути 

використаний один із трьох наведених нижче варіантів державної 

фінансової підтримки розбудови кооперативної кредитної системи:  

За першого варіанта для формування державою капіталу 

місцевих (обласних) кооперативних банків (установ другого рівня) 

держава виділяє з бюджету кошти на формування капіталу 

кооперативних банків за обов’язкової умови, що низові кооперативні 

кредитні організації упродовж визначеного терміну (до 30–40 років) 

зобов’язуються викупити у держави відповідні частки у пайовому 

капіталі кооперативних банків. 

Держава надає кредитним спілкам / кредитним кооперативам 

необхідну суму кредиту, субординованого на будь-який узгоджений 

термін (наприклад, 10, 15 або 20 і більше років) під низькі відсотки. 

За другого варіанта держава фінансує учасників кооперативної 

банківської системи. Цей варіант може бути застосований у випадку, 

якщо на створення обласних кооперативних банків буде спрямовано 

частину або всі кошти, отримувані як компенсація відсоткової ставки за 

банківськими кредитами (а можливо і з інших цільових фондів), для 

створення кооперативної банківської системи. 

Таким чином, спільні й узгоджені дії держави, товаровиробників, 

їх кооперативних об’єднань дозволять формувати в Україні 

ефективну систему фінансово-кредитного забезпечення малого та 

середнього бізнесу фінансовими ресурсами для придбання 

земельних угідь. 

За третього варіанта фінансування кооперативної банківської 

системи здійснюється усіма учасниками. Цей варіант передбачає, що 

формування капіталу кооперативних банків відбувається за рахунок 

коштів членів низової ланки, системи коштів, що використані на 

компенсацію відсоткових ставок і бюджетних коштів. 
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Для підтримки активів кооперативних кредитних структур через 

них має здійснюватися розподіл державних субсидій і пільгових 

кредитів, які надаються сільськогосподарським товаровиробникам та 

їх об’єднанням. 

Важливо зазначити, що територіальний принцип створення 

кооперативних кредитних структур прив’язує їх до конкретної 

території і громади, де проживають і працюють їх члени. Отже, 

формування системи сільських кредитних спілок і місцевих 

кооперативних банків виступає своєрідною формою фінансової 

«децентралізації» обігу коштів, що відіграє важливу роль у 

забезпеченні ефективного розвитку сільських територій «знизу 

вверх»313. 

Як зазначалося, реалізація прав селян на землю значною мірою 

залежить від активних дій на ринку державних інституцій. В Україні 

така інституція відсутня. Для її створення, на нашу думку, важливо 

адаптувати до вітчизняних умов досвід французького агентства 

SAFER. За законодавством, це – інституція, «що регулює і орієнтує 

ринок сільськогосподарських земель» з метою: полегшення 

придбання земель для початку професійної діяльності фермерських 

господарств, особливо молодих; збільшення площ 

землекористування фермерських господарств до оптимального 

(обґрунтованого для кожної зони) розміру; упередження спекуляції 

сільськогосподарськими угіддями тощо. 

Для виконання своїх функцій SAFER наділена правами: 

– пріоритетної купівлі земельних ділянок і продажу їх упродовж 

п’яти років, обираючи варіант, який найбільше відповідає 

зазначеним вище цілям закону; 

– здійснення експертизи усіх проєктів купівлі-продажу землі з 

позиції їхньої відповідності законодавству, щоб не допустити 

надмірної концентрації угідь в одних руках чи – навпаки – 

подрібнення земельних ділянок, купівлі земель на далекій відстані 

від проживання; 

 
313 Свереда З. Виклики та пропозиції для фінансування аграрної кооперації 

в Україні. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного 

сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. 262 с. 
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– відміни угоди купівлі-продажу, в тому числі через суд, якщо 

вона виходить за межі встановлених у регіоні мінімальних і 

максимальних цін; 

– створення за рахунок викупу земельних ділянок земельних 

резервів для громадських потреб тощо. 

Спеціалісти низових (районних) структур SAFER здійснюють 

моніторинг обороту земельних ділянок; проводять експертизу 

земельної власності; оцінюють потенціал господарства, в якому 

продається земля, і господарства, що набуває земельну ділянку; 

вирішують проблеми обміну земельними ділянками; обговорюють ціну 

з продавцем; візують документи щодо продажу і передають їх для 

схвалення державними органами (префектурою). 

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 

виділяється пільговий кредит (під 2%) від кооперативного банку 

Crédit Agricole. 

Відміна мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських 

угідь – за відсутності інституцій і механізмів забезпечення державної 

підтримки реалізації прав селян на землю, їхнього захисту від 

нечесної конкуренції на земельному ринку – загрожує негативними 

наслідками, як-от: 

– концентрація угідь крупним капіталом та обезземелення селян; 

– спекуляція придбаними землями, використання їх як способу 

збагачення, а не за основним призначенням – забезпечення 

продовольчого суверенітету країни та життєздатності сільських 

територій; 

– перехід права власності на землю до кредитодавця внаслідок 

неспроможності малих і середніх господарств-позичальників повернути 

іпотечний кредит під заставу земельної ділянки; 

– поглиблення аграрної спеціалізації, зростання безробіття на 

селі, занепад сільських поселень і сільського розвитку загалом як 

результат домінування монокультурного виробництва; 

– виснажливе, екологонебезпечне землекористування заради 

одержання сьогочасної вигоди від безсівозмінного вирощування 

найрентабельніших культур. 
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Захоплення і скуповування сільськогосподарських земель як 

національними, так і міжнародними компаніями, що в міжнародній 

аналітично-науковій літературі виражено терміном «land grabbing», 

набуває ознак нових технологій неоколоніалізму, про що попереджає 

ФАО ООН. 

За даними аналітичної компанії Land Matrix Partnership, з 2001 р. 

у такий спосіб у країнах, що розвиваються, скуплено понад 250 млн 

га оброблювальних земель. Аналіз, проведений міжнародною 

організацією Oxfam у 56 країнах третього світу, показав, що 

концентрація земель великим капіталом призвела до виселення 

місцевого населення, зникнення фермерських господарств, 

погіршення якості земельних угідь та виникнення продовольчих 

криз314. Висновки цієї та цілого ряду інших міжнародних організацій 

полягають у такому: скуповування земель сільськогосподарського 

призначення іноземними інвесторами і великими національними 

агрохолдингами виступає однією з найбільших загроз для 

життєдіяльності сільського населення, сільського розвитку та 

продовольчої безпеки країн – отримувачів такого виду інвестицій. 

Міжнародний капітал скуповує сільськогосподарські землі шляхом 

використання законодавчих лазівок і тіньових операцій навіть у 

розвинених країнах, де права селян на землю добре захищені. У країнах 

ЄС, наприклад, стало можливим набуття земельних ділянок у власність 

шляхом придбання у корпоративній фермі статутного капіталу або його 

часток. У такий спосіб китайська промислово-торгова компанія 

Hongyang, зареєстрована в Гонконзі, скупила в двох регіонах Франції 

2600 га. У 2019 р. за аналізом Рахункової палати Франції європейські та 

міжнародні компанії здійснили таких операцій на суму 1,2 млрд євро. 

Агенція SAFER не змогла упередити розвиток зазначених процесів, 

оскільки її функції не поширювалися на регулювання власників часток 

корпоративних ферм. Для виправлення ситуації парламентом  Франції 

було ухвалено Закон «Про надзвичайні заходи по забезпеченню 

регулювання доступу до сільськогосподарських угідь через 

корпоративні структури», яким зазначені вище процеси визнано 

 
314 Унковська Т. Земля. Глобальна лихоманка. Дзеркало тижня. Україна. 

17.08.2019. № 30. URL: https://zn.ua/ukr/internal/zemlya-globalna-lihomanka-

320873_.html 

https://zn.ua/ukr/internal/zemlya-globalna-lihomanka-320873_.html
https://zn.ua/ukr/internal/zemlya-globalna-lihomanka-320873_.html
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загрозою «для продовольчого суверенітету країни, майбутнього 

сільського господарства, розвитку фермерства і територій». З метою 

усунення проблеми закон поширює переважне право купівлі SAFER на 

акції та частки сільськогосподарських корпоративних структур, також 

унормовано механізми стимулювання продажу землі на користь 

сімейних ферм, передбачено заходи щодо посилення адміністративного 

контролю над корпоративним ринком, забезпечення контролю за 

дотриманням цін на місцевих земельних ринках, здійснення 

адміністративних стягнень і анулювання неправових операцій з акціями 

або частками статутів корпоративних ферм та цілу низку інших315. 

Для України ухвалення – у комплексі із зазначеними вище заходами 

– аналогічного акту до 2024 р. – невідкладна справа, затягування якої 

призведе до незворотних негативних наслідків. 

Таким чином, аналіз наукової літератури і практичного 

зарубіжного досвіду засвідчує, що формування сприятливих 

інституціональних умов для реалізації прав селян на землю є 

об’єктивно обумовленою системною складовою аграрної політики. 

Основу інституціональної моделі становлять кооперативні кредитні 

банківські структури (рідко – державні аграрні банки), небанківські 

фінансові державні інституції та агенції із функціями регулювання 

земельного ринку та розпорядження державними землями із 

притаманною їм специфікою діяльності.  

Спеціалізовані інституції застосовують для поліпшення 

фінансових можливостей придбання селянами земель сільсько-

господарського призначення комплекс механізмів, зокрема: 

довгострокове (до 50 років) кредитування купівлі земельних ділянок 

за заниженими відсотковими ставками; більші, порівняно з 

комерційними банками, суми кредитів стосовно вартості земельної 

ділянки, яку купують, та вищі коефіцієнти ліквідності заставленої 

земельної ділянки (до 75%); захист вартості земельної нерухомості, 

 
315 Закон «Про надзвичайні заходи по забезпеченню регулювання доступу 

до сільськогосподарських угідь через корпоративні структури» № 641. 

URL: http://www.senat.fr/leg/ppl20-641.html; Законопроєкт № 3853 «Про 

надзвичайні заходи по забезпеченню регулювання доступу до 

сільськогосподарських угідь через корпоративні структури» Пояснювальна 

заява. URL: https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3853_proposition-loi  
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переданої фермером як застави за отриманий кредит; відтер-

мінування перших виплат кредиту; надання кредитів із виплатою у 

розстрочку; виконання функцій гарантування повернення кредитів, 

виданих іншими кредиторами. 

Державні агенції з регулювання відносин між учасниками земель-

ного ринку та функціями розпорядження державними землями 

використовують механізми, що значно впливають на ціноутворення та 

полегшують малим фермам придбання земельних ділянок. У країнах 

ЄС найбільш поширені: продаж земельних ділянок за цінами, 

нижчими порівняно із цінами на приватні ділянки; продаж земельної 

ділянки фермеру, який її орендує, за ціну, значно нижчу від ринкової; 

використання переважного права на купівлю земельної ділянки, 

виставленої на продаж, з метою контролю і стабілізації цін на землю 

тощо. 

В Україні зняття мораторію на купівлю-продаж сільсько-

господарських угідь відбулося за відсутності інституціонального 

середовища, сприятливого для придбання земельних ділянок малими і 

середніми товаровиробниками, насамперед особистими селянськими і 

основною масою фермерських господарств. Запропоновані урядом 

механізми кредитної підтримки купівлі землі малими господарствами, 

по-перше, недоступні за визначеними для них критеріями, по-друге, їх 

впровадження передбачено здійснювати у партнерстві з 

комерційними банками, що практично зводить до нуля досягнення 

мети через неприйнятність умов одержання позики для придбання 

угідь селянами. 

Вирішити проблему неможливо без зміни критеріїв визначення 

сільськогосподарських товаровиробників малими і середніми з 

урахуванням специфіки сільського господарства та набутої світової 

практики, створення на основі Українського державного фонду 

підтримки фермерських господарств державної небанківської 

інституції пільгового кредитування придбання селянами земельної 

нерухомості та імплементації у вітчизняне банківське і кооперативне 

законодавство набутої світової правової практики в частині, що 

стосується принципів діяльності кооперативних банків і кредитних 

спілок. 

Без здійснення зазначених заходів, спрямованих на посилення 

фінансових можливостей селян для реалізації своїх прав на землю, а 
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також без законодавчої легалізації агенції з регулювання земельного 

ринку та реалізації державної землі в інтересах малого і середнього 

агробізнесу Україні загрожують процеси захоплення земель сіль-

ськогосподарського призначення великими національними та 

іноземними компаніями, обезземелення і люмпенізація селян, занепад 

сільських поселень і деколонізація сільських територій, послаблення 

продовольчої безпеки аж до втрати продовольчого суверенітету країни. 

4.4. Регулювання земельних відносин для уникнення 

соціальних ризиків та інвестиційних невдач 

4.4.1. Соціальний діалог як інструмент попередження  

земельних конфліктів та потенційних втрат 

Емпіричні докази з різних регіонів світу доводять, що суттєвою 

небезпекою для земельних інвесторів є існування невирішених 

конфліктів. Майже двадцятирічний мораторій на купівлю-продаж землі 

за відсутності будь-яких реальних інституційних змін у напрямі захисту 

суспільних інтересів створило численні джерела земельних конфліктів 

в Україні. Серед них найбільш реальними є такі:  

а) поява земельних операцій, що здійснюються за гроші там, де 

колись земля була невідчужуваною;  

б) перегляд і вільне тлумачення раніше укладених договорів на 

відчуження землі у власність або оренду, які були укладені за 

«сірими схемами» у період дії мораторію;  

в) державна земельна політика, що передбачає уведення нових 

законодавчих та адміністративних норм (без належного обговорення), в 

результаті чого права дрібних виробників і землевласників 

погіршуються, право власності сільських спільнот на землі 

колективного користування (насамперед пасовища) обмежуються. 

г) дефіцит вільної землі для придбання у власність або оренду і 

пов’язане з ним підвищення цінності земельних ресурсів;  

д) суперечності між рішеннями колишніх і сучасних органів влади й 

управління у сфері земельного регулювання; між органами галузевого 

управління і місцевого самоврядування (функції яких частково 

перетинаються у регулюванні земельних відносин), що супроводжується 

прийняттям ними рішень, що суперечать одне одному;  
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е) невдоволення присвоєнням земель спеціального призначення 

(природоохоронного призначення) певними групами осіб (учасника-

ми АТО) на локальному, регіональному, національному рівнях; 

є) оголошення локальним урядом земель, які історично 

використовувалися сільськими спільнотами, зонами охорони 

навколишнього середовища, з метою їх подальшого перерозподілу;  

ж) слабке розуміння дрібними землевласниками і фермерами 

приписів законодавчої та нормативно-правової бази та недостатня 

інформованість про наявні інституційні канали регулювання 

земельних відносин, що призводить до їхньої нездатності спільно 

протидіяти тиску, що на них чинять особи, які мають більш вагомі 

зв’язки, доступ до факторів виробництва, ринків, фінансів тощо, 

необхідних для забезпечення ефективного використання земель. 

Їхньою некомпетентністю можуть користуватися впливові зовнішні 

сили, що призводитиме до поглиблення соціальної нерівності, 

невдоволення та протистоянь; 

з) невдоволення представників молодшого покоління, особливо 

тих, хто не має постійної роботи поза межами села, або можливості 

знайти її в несільськогосподарському секторі, тим, що їхні батьки 

дешево віддали землю «чужим». Ця проблема може легко 

вкоренитися в міжобщинні відносини і мати далекосяжні наслідки. В 

умовах відсутності масштабного економічного зростання 

виникнення таких конфліктів важко уникнути; 

і) численні рейдерські захоплення земельних угідь фермерів, 

судові рішення за якими не прийняті остаточно, або прийняті з 

порушенням прав громад, фермерів та приватних землевласників-

селян.  

Існування в Україні у період дії мораторію численних земельних 

конфліктів, особливо тих, які пов’язані з рейдерським захопленням 

фермерських земель, призвело до виникнення ситуації, що 

характеризується загальною незахищеністю прав на землю в Україні, 

особливо для дрібних виробників, фермерів, господарств сімейного 

типу, за якої наявна можливість рейдерам незаконно порушити 

справу в суді (та при певних діях її виграти) підірвала довіру до всієї 

системи майнових прав в Україні та пов’язаної з нею судової 

системи.  
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За відсутності механізмів попередження конфліктів, а також 

нездатності інституційних структур забезпечувати прийняття 

остаточного рішення з приводу конфліктів, які вирішуються у 

досудовому й судовому порядку, створюють для інвестора загрозу 

перетворення земельного конфлікту на зіткнення із застосуванням 

сили. Навіть дрібні конфлікти стосовно землі, як свідчить 

накопичений досвід, можуть швидко розростатися у глобальні 

протистояння.  

Імовірність виникнення земельних конфліктів в Україні в умовах 

сучасних демографічних і економічних змін підвищується. 

Скорочення місць прикладання праці у сільському господарстві у 

зв’язку з земельними інвестиціями за обмеженої можливості знайти 

роботу в несільськогосподарських секторах сільської економіки, 

посилення конкуренції за земельні ресурси внаслідок відкриття 

ринку купівлі-продажу землі, посилення через це загроз позбавлення 

землі для значного прошарку вразливих груп сільського населення 

тощо можуть створити підґрунтя для виникнення масштабних 

земельних протистоянь.  

Конфлікти можуть розгортатися як між громадами та 

інвесторами, так і всередині громад між інвесторами за земельні 

ділянки власників та між самими власниками, які задіяні у земельних 

трансакціях. Це призводить до виникнення супутньої соціальної 

напруженості у суспільстві, навіть із застосуванням сили.  

У науковій доповіді Світового банку «Земельна політика в цілях 

розвитку і скорочення бідності»316 відзначено, що конфлікти у сфері 

земельних відносин реально загрожують як дрібним власникам 

землі, так і інвесторам. Наявність конфліктів на понад 30% скорочує 

обсяг продукції, який отримують із земельної ділянки. Це 

призводить до зниження дохідності інвестицій та розмірів орендної 

плати. На рис. 4.4.1.1 різниця в рівні продуктивності ділянок, 

залучених і не залучених у конфлікти, що завдавали шкоди 

інвесторам та локальним спільнотам, показана із використанням 

непараметричної регресії.  

 
316 Земельная политика в целях развития и сокращения бедности / Всемирный 

банк. 2005. 344 с. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/ 

808301468324884502/pdf/263840RUSSIAN01y1Reduction01PUBLIC1.pdf 
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Рис. 4.4.1.1. Продуктивність земельних ділянок за наявності  та 

за відсутності конфліктів  
Джерело: Земельная политика в целях развития и сокращения бедности / 

Всемирный банк. 2005. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/ 

808301468324884502/pdf/263840RUSSIAN 01y1Reduction01PUBLIC1.pdf 

Для розв’язання земельних конфліктів критичне значення має 

сприятливе інституційне середовище, що має включати:  

і) створення системи стимулювання, заохочення врегулювання 

конфліктів на основі їх досудового вирішення між сторонами 

(модерація, арбітраж, третейський суд тощо);  

іі) можливість надання юридичної сили угодам, досягнутим в 

результаті такого неофіційного врегулювання;  

ііі) створення системи контролю за конфліктами і поширення 

інформації, що сприяє впровадженню норм прийнятної поведінки, які 

допоможуть приватним особам не створювати конфлікти, або самим 

залагоджувати їх між конфліктуючими сторонами; 

iv) створення правової бази, що зводить до мінімуму можливість 

виникнення нових конфліктів та забезпечує доступні механізми і 

процедури для врегулювання старих; 

v) створення розгалуженої та доступної адміністративної та 

судової інфраструктури (особливо на локальному рівні – мережі 

сільських консультаційних центрів правової допомоги), здатної 

швидко і авторитетно вирішувати питання, пов’язані з домаганнями 

конфліктуючих сторін (див. вставку 4.4.1.1);  
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Вставка 4.4.1.1 

Після внесення у правову базу регулювання земельних відносин у Мексиці 

перспективних змін уряд взявся за здійснення інтенсивної програми надання 

юридичної допомоги тим особам, кого ці зміни торкнулися, із тим, щоб надати 

їм роз’яснення з приводу прав, власниками яких вони є. Крім того, уряд 

створив децентралізовану систему, яку становлять 42 сільськогосподарські 

суди, що охоплювали територію всієї країни. Щоб перетворити процедуру 

вирішення конфліктів з приводу землі на більш оперативну і доступну для 

вигодонабувачів і, водночас, не допустити перевантаженості судової системи, 

суди повинні були приймати тільки ті справи, за якими спроби врегулювати 

питання несудовими засобами не дали результатів. Хоча кількість справ, як і 

передбачалося, зменшилася, проте на розгляд усіх справ, які на той час встигли 

накопичитися, судова система витратила понад чотири роки317. 

vі) запровадження земельного банкінгу як інституту регулювання 

земельних відносин для погодження суспільних і приватних інтересів у 

процесі функціонування ринкового обігу землі. 

Крім максимального використання місцевих інститутів і надання 

рішенням, досягнутим неофіційним шляхом, юридичної сили, 

визначальне значення має знання законів, можливостей та функцій 

інститутів тими, чиї інтереси можуть у результаті конфліктів 

постраждати через недостатню обізнаність у цій сфері. Саме тому 

особлива увага до питань створення механізмів, що дозволяють 

здійснювати систематичний контроль за земельними конфліктами та 

сприяти їх запобіганню, є виправданою, і такою, що обґрунтовує 

необхідність витрачати на це частину інвестиційних ресурсів. 

Згідно з проведеною у 2021 р. оцінкою вартості та ефективності 

відповідальних інвестиційних практик у нових ринкових контекстах318, 

проведено бізнес-обґрунтування необхідності інвестування у практики 

зменшення соціального ризику та уникнення інвестиційних невдач. 

Ідеться про практики, що враховують зусилля інвесторів щодо 

залучення місцевих громад, оцінку впливу інвестицій на локальний 

розвиток та створення механізмів вирішення скарг. Правильно 

 
317 Там само. С. 207 
318 Feyertag J. and Bowie B. The financial costs of mitigating social risks: costs and 

effectiveness of risk mitigation strategies for emerging market investors. ODI report. 

London: ODI, 2021. URL: https://odi.org/en/publications/the-financial-costs-of-

mitigating-socialrisks-costs-and-effectiveness-of-risk-mitigation-strategies-for-

emerging-market-investors). 
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реалізовані, відповідальні інвестиційні практики породжують 

впевненість та довіру між інвесторами та місцевими громадами, що 

забезпечує соціальне залучення та пом’якшує фінансові ризики 

інвесторів, пов’язані із суперечками (вставка 4.4.1.2). 

Вставка 4.4.1.2 

Аналіз земельних інвестицій 137 інвестиційних інституцій в Африці та 

Азії відкриває реальну вигоду для інвестицій у дії щодо пом’якшення їх 

соціального ризику. Вартість таких дій для інвесторів зазвичай не 

перевищує 2% загальних витрат проєкту. У вартісному вираженні середні 

витрати становили приблизно 10 млн дол. США. Ці витрати значно нижчі 

за потенційні фінансові втрати, які за скромним розрахунком становлять 

25–40 млн дол. США (24–37% від загального NPV) від фізичних ризиків, 

що пом’якшені цими діями. Кількісні факти, отримані з інтерв’ю та 

опитувань щодо сприйняття бізнесу, що проводились із 85 інвесторами, які 

функціонують в Африці на південь від Сахари, засвідчують той факт, що 

процеси соціального діалогу є найбільш ефективною стратегією 

пом’якшення ризиків. Існує вікно покращення ефективності та зниження 

витрат із пом’якшення соціальних ризиків319.  

Для оцінки вартості відповідальних інвестиційних практик були 

проаналізовані фінансові дані 137 інвестиційних фінансових установ, 

які інвестують у ринки, що розвиваються. Отримані результати свідчать 

про таке:  

➢  витрати на заходи із пом’якшення соціальних ризиків на ринках, 

що розвиваються, становлять близько 2% витрат на проєкт (приблизно 

10% чистої нинішньої вартості (NPV) інвестицій). В усьому портфелі 

аналізованих проєктів це становить у середньому приблизно 10 млн дол. 

США на проєкт. Варто зазначити, що превентивні дії інвесторів 

допомагають уникнути затримок, що виникають у результаті спорів між 

інвесторами та місцевими громадами (ризик відносин власності); 

➢  якщо порівнювати із потенційними фінансовими збитками, що 

інвестори можуть отримати – у розмірі 25–40 млн. дол. США на 

проєкт, що еквівалентно 24–37% від NPV інвестицій без відповідних 

заходів, витрати інвесторів на пом’якшення соціальних ризиків на 

ринках, що розвиваються, значно нижчі (10% від NPV або 10 млн 

дол. США відповідно);  

➢  як засвідчила практика впровадження інвесторами заходів, 

соціальний діалог є найбільш ефективною стратегією зменшення 

 
319 Там само. 
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ризику. Понад 90% інвесторів вважають соціальний діалог 

високоефективним способом визначення потреб спільнот, їхнього 

задоволення та отримання соціальної згоди («соціальної ліцензії») на 

діяльність інвесторів на землях місцевих громад; 

➢  12–15% опитаних земельних інвесторів оцінили превентивні 

заходи, пов’язані з оцінкою екологічного та соціального впливу 

інвестицій на місцеві громади та механізмами вирішення спорів, як 

процедури складні та жорсткі й неефективні з точки зору 

інвестиційних витрат.  

Очевидний висновок із цих результатів – що інвестиції у 

пом’якшення та уникнення соціальних ризиків мають чіткий 

фінансовий сенс. Вкладаючи у процеси налагодження соціального 

діалогу принаймні 2% інвестицій, інвестори можуть уникнути 

фінансових ризиків, вартість яких майже в чотири рази перевищує 

вартість процедур зменшення ризику. Для того щоб зменшити 

соціальні ризики у ширшому інвестиційному ринковому ландшафті, 

процеси соціального діалогу слід інтегрувати у національні та 

міжнародні процедури затвердження інвестицій та  вимоги щодо 

розкриття інформації.  

Українському уряду в умовах запровадження вільного ринку 

купівлі-продажу землі для пом’якшення соціальних ризиків як 

вітчизняних, так і міжнародних інвесторів у придбання землі у 

власність чи користування, слід якомога раніше запровадити 

обов’язкову вимогу щодо необхідності інвестиційних витрат на 

процеси налагодження соціального діалогу в інвестиційному циклі. З 

цією метою слід рекомендувати інвесторам такі заходи: проведення 

мапування землі зацікавленими сторонами, організацію широких 

консультацій із сільськими спільнотами, розроблення програм 

їхнього розвитку на основі ідентифікації потреб тощо. Як 

емпіричний доказ у переговорах уряду із зацікавленими інвесторами 

слід використовувати результати переконливих досліджень ОДІ 

2021р.320 аби спонукати до необхідності виділяти як мінімум 2% від 

 
320 Feyertag J. and Bowie B. The financial costs of mitigating social risks: costs and 

effectiveness of risk mitigation strategies for emerging market investors. ODI report. 

London: ODI, 2021. URL: https://odi.org/en/publications/the-financial-costs-of-

mitigating-socialrisks-costs-and-effectiveness-of-risk-mitigation-strategies-for-

emerging-market-investors 
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загальних витрат проєкту на діяльність із організації соціального 

діалогу в інвестиційному циклі із залучення громад. Це може 

реально забезпечити як покращення бізнесу, створення кращого 

інвестиційного середовища, так і позитивний вплив міжособистісних 

відносин з інвесторами на місцевому рівні. 

Фінансовим кредиторам при цьому слід рекомендувати 

запровадити такий механізм впливу на формування структури 

інвестиційного капіталу, щоб оператори: (і) мали час, необхідний 

для організації соціального діалогу – місцевої участі (або для того, 

щоб громади досягли згоди щодо залучення інвестора, якщо це 

потрібно); (іі) зменшували довгострокові ризики та уникали 

короткострокових стратегій максимізації прибутку.  

Процеси соціального діалогу в інвестиційному циклі слід 

налагоджувати якомога раніше та розглядати як інтегральний та 

безперервний процес. Наразі у розвинених країнах значно посилилися 

роль та вплив індивідуальних інвесторів на недобросовісне 

інвестування їхніх фінансових ресурсів у землеволодіння й 

землекористування інституційними інвесторами. Показовим у цьому є 

приклад США. У 2021 р. сенат факультету університету Айови 

проголосував за прийняття резолюції, де закликає університет 

притягнути до відповідальності постачальника фінансових послуг – 

інвестиційний фонд TIAA за діяльність у сфері земельного 

інвестування. ТІАА управляє активами в розмірі 954 млрд дол. США та 

є провідним постачальником пенсійних послуг в освітній, науковій, 

медичній та культурній сферах321. Інвестиції в сільськогосподарські 

угіддя TIAA вартістю майже 10 млрд дол. США пов’язані із 

захопленням земель та вирубуванням лісів у Бразилії, а також із 

концентрацією корпораціями землі, знищенням промисловим сільським 

господарством навколишнього середовища та індустріальним 

господарюванням у США322 (вставка 4.4.1.3). 

 

 
321 TIAA. URL: https://farmland.illinois.edu/about-us/ 
322 Graham Laura R and Khandelwal Meena. University of Iowa faculty demand 

TIAA accountability: Retirement system is largest manager of farmland in the 

world - that contributes to land-grabbing, deforestation and human rights 

violations. Jun. 2, 2021. URL: https://www.thegazette.com/opinion/university-of-

iowa-faculty-demand-tiaa-accountability/ 

http://www.tiaa-cref.org/
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Вставка 4.4.1.3 

За останнє десятиліття TIAA, – що управляє виходом на пенсію майже 

п’яти мільйонів викладачів та співробітників коледжів та університетів по 

всій країні, а також некомерційних організацій, – стала найбільшим 

інституційним інвестором у сільськогосподарські угіддя у світі. Вона 

придбала майже два мільйони акрів сільськогосподарських угідь на 

чотирьох континентах вартістю близько 10 млрд дол. США. Окрім Бразилії, 

TIAA також володіє землею в Австралії, Східній Європі та США.  

У Сполучених Штатах TIAA володіє сотнями тисяч акрів в Центральній 

долині Каліфорнії, дельті Міссісіпі та на Середньому Заході. У Центральній 

долині Каліфорнії інвесторів сільськогосподарських угідь сусідні фермери 

звинуватили у хижацькому використанні водних ресурсів. В дельті 

Міссісіпі великі площі сільськогосподарських угідь TIAA купували 

незаконно, відбираючи їх у останніх кількох поколінь чорношкірих 

фермерів шляхом шахрайства та дискримінації. 

Сільськогосподарські угіддя TIAA використовує в основному для 

виробництва товарних культур, таких як кукурудза та соя, на біопаливо та 

корми для тварин, а не на їжу. На додаток до екологічних руйнувань, 

спричинених вирощуванням цих культур, фінансування сільсько-

господарських угідь створює серйозні загрози регіональній продовольчій 

безпеці та праву людини на їжу323. 

Сенат факультету рішуче проголосував за таку резолюцію навіть 

після того, як генеральний директор та директор з питань сталого 

розвитку із дочірньої компанії TIAA, що займається придбанням та 

управлінням сільськогосподарськими угіддями, провели перед 

виконавчою радою сенату факультету віртуальні презентації. 

Факультет висловив занепокоєння тим, що пенсійні фонди науково-

освітнього персоналу використовуються для фінансування сільсько-

господарської практики, що призводить до порушення прав людини, 

прискорення кліматичних змін та загрози майбутньому планети. За 

їхнім рішенням неприпустимим є той факт, що пенсійні фонди – гроші, 

які науковці та викладачі економлять на своє майбутнє, – вико-

ристовувалися, щоб завдати шкоду навколишньому середовищу та 

 
323 Vann R. Newkirk II. The Cost of TIAA’s Farmland Deals. URL: 

https://www.actionaidusa.org/takeaction/tiaa-farmland-deals/; The shameful story of 

how 1 million black families have been ripped from their farms. By Vann R. 

Newkirk II. URL: 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/09/this-land-was-our-

land/594742/ 

https://www.theatlantic.com/author/vann-newkirk/
https://www.theatlantic.com/author/vann-newkirk/
https://www.theatlantic.com/author/vann-newkirk/
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громадам у Бразилії, а також у США. У резолюції сенату факультету 

зазначається також, що фінансові спекуляції із сільськогосподарськими 

угіддями є ризикованими і багато урядів визнають, що діяльність 

інвесторів шкодить фермерським господарствам, громадам та 

внутрішній продовольчій безпеці (вставка 4.4.1.4).  

Вставка 4.4.1.4 

«Ми навіть не використовуємо поняття «інвестиції», щоб описати 

діяльність TIAA, оскільки цей бізнес полягає у спекуляції цінами на 

сільськогосподарські угіддя. TIAA просуває монокультурні плантації, які 

забруднюють ґрунт та руйнують виробництво продуктів харчування для 

місцевих громад. Клієнти TIAA також стикаються з фінансовими ризиками 

через руйнівний характер цього бізнесу» (Марія Луїза Мендонса, виконавчий 

директор Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, організації, дослідження 

якої було покладено в основу розслідувань діяльності TIAA). 

«Інвестиції TIAA заохочують інтенсивну модель виробництва, яку ми 

спостерігаємо тут, в Айові: вирощування кількох культур із використанням 

шкідливих хімічних пестицидів із одночасним утриманням у заручниках 

мільйонів тварин. Такі технології не потребують великих затрат живої праці, 

але вони дуже руйнівні для людини і природи. Річки забруднені, ґрунт 

розмивається, сільські громади обезкровлені, і на фермах зараз набагато менше 

сімей. Фінансіалізація сільськогосподарських угідь забирає можливості у 

діючих та потенційних фермерів придбати землю або взяти її в оренду» (Патті 

Нейлор, фермер з органічного виробництва кукурудзи та сої в Айові, член 

Національної коаліції сімейних ферм та захисників сімейних ферм)324. 

Крім занепокоєння щодо захоплення землі та води, расової 

дискримінації, розорення сімейних ферм, викладачі в Айові особливо 

стурбовані фінансовими компаніями, що купують сільськогосподарські 

угіддя з метою фінансіалізації землі – процесу, що не стосується 

людини та її продовольчої безпеки. За їхнім твердженням, спосіб 

ведення сільського господарства TIAA не орієнтований на виробництво 

їжі для людей. У такий спосіб пенсіонерам намагаються продати уявне 

почуття безпеки, засноване на володінні невеликою частиною 

дефіцитного земельного ресурсу, при цьому завдаючи шкоди 

навколишньому середовищу та місцевим громадам. 

У США створено Коаліцію, що включає сімейних фермерів, 

представників організацій з екологічної справедливості та міжна-

 
324 University of Iowa faculty rebuke farmland investors for fueling land grabs 

and corporate takeover of agriculture. URL: https://farmlandgrab.org/30270 

http://stoplandgrabs.org/
https://farmlandgrab.org/30270
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родно визнаних прав людини, релігійних конфесій, а також клієнтів 

TIAA та вимагає зупинити спекуляції, пов’язані з інвестиціями у 

придбання сільгоспугідь як фінансового активу для пенсійного 

забезпечення325. 

Урядове агентство Бразилії з регулювання земель визнало, що 

придбання TIAA майже півмільйона акрів бразильських сільсько-

господарських угідь з 2010 р. порушує закон, який обмежує іноземну 

власність на сільськогосподарське майно. Якщо ці висновки будуть 

підтверджені, TIAA може втратити сільськогосподарські угіддя на 

півмільярда доларів.  

Гарвардська управляюча компанія – Фонд Гарвардського 

університету та інший великий інвестор у сільськогосподарські 

угіддя, пов’язаний з TIAA – втратила понад 1 млрд дол. США за 

рахунок безвідповідальних інвестицій у природні ресурси, в тому 

числі понад 250 млн дол. США внаслідок інвестування у 

сільськогосподарські угіддя в Бразилії. За даними пресслужби Фонду 

Гарвардського університету, у 2020 р. він позбувся понад 1 млрд дол. 

США проблемних інвестицій, а у 2021 р. намагався продати 

інвестиційних проєктів на суму 200 млн дол. США, що, як пояснили, 

«є досить привабливим, але не відповідає діючим принципам Фонду 

щодо сталого інвестування»326. Університетська громадськість вважає, 

що TIAA, Гарвардська управляюча компанія та інші установи, що 

скуповують сільськогосподарські угіддя в різних країнах світу, 

повинні припинити вдавати, що їх практика є сталою. Вона сприяє 

розширенню моделі промислового сільського господарства, яка 

базується на монопосівах та хімічних ресурсах, що спричиняє 

токсичний вплив на сільські громади і, як це чітко пояснила 

Міжурядова комісія з питань зміни клімату у спеціальному звіті 

«Зміна клімату і земля»327, є основним рушієм кліматичної кризи. 

 
325 Там само.  
326 Maurício Angelo. Harvard’s half-billion land stake in Brazil marred by 

conflict and abuse. 19 August 2020. URL: https://news.mongabay.com/2020/ 

08/harvards-half-billion-land-stake-in-brazil-marred-by-conflict-and-abuse/ 

Harvard and TIAA’s farmland grab in Brazil goes up in smoke. URL: https://foe-

us.medium.com/harvard-and-tiaas-farmland-grab-in-brazil-goes-up-in-smoke-

52dbfe57debf 
327 Climate Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, 

desertification, land degradation, sustainable land management, food security, 

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://foe-us.medium.com/harvard-and-tiaas-farmland-grab-in-brazil-goes-up-in-smoke-52dbfe57debf
https://foe-us.medium.com/harvard-and-tiaas-farmland-grab-in-brazil-goes-up-in-smoke-52dbfe57debf
https://foe-us.medium.com/harvard-and-tiaas-farmland-grab-in-brazil-goes-up-in-smoke-52dbfe57debf
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Таким чином ігнорування глобальних кліматичних змін, земельних 

конфліктів та недооцінка важливості формування механізмів їх 

запобігання може обернутися для інвесторів значними втратами. 

4.4.2. Земельний банкінг як інститут регулювання земельних 

відносин у суспільних інтересах 

В Україні – за наявності потенційних загроз створення конфліктного 

середовища у регулюванні земельних відносин – слід звернути 

особливу увагу на земельний банкінг як необхідний інститут 

державного регулювання земельних відносин у суспільних інтересах. У 

положеннях ключового документу ФАО 2012 р. «Добровільних 

керівних принципах відповідального регулювання питань володіння та 

управління земельними, лісовими та рибними ресурсами у контексті 

Національної продовольчої безпеки» (VGGT) зазначається, що 

земельний банкінг може використовуватися для досягнення цілей 

сталого землеволодіння і землекористування (пункт 13.2 VGGT). За 

оцінками ФАО земельний банкінг здатний сприяти реалізації 

програмних цілей сталого розвитку, серед яких: розвиток 

цивілізованого ринку земель сільськогосподарського призначення; 

розвиток сільського господарства; розвиток сільських територій; 

реалізація проєктів, пов’язаних із захистом природи, навколишнього 

середовища та адаптацією до змін клімату; реалізація державних 

інфраструктурних проєктів (див. вставку 4.4.2.1). 

Вставка 4.4.2.1 

ФАО визначає земельний банкінг як комплекс систематичних заходів, 

що здійснюються публічною установою і передбачають проміжне 

придбання, продаж, оренду землі в сільській місцевості з метою 

забезпечення мобільності земельних ресурсів, сприяння розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення, досягнення цілей державної 

політики у сфері активізації розвитку сільського господарства та сільських 

територій, налагодження стійкого використання земельних ресурсів та 

реалізації проєктів, пов’язаних із відновленням та охороною 

навколишнього природного середовища та масштабним будівництвом 

об’єктів інфраструктури. 

 
and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. URL: 

https://www.ipcc.ch/srccl/ 
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На основі узагальнень європейського досвіду у 2021 р. ФАО 

підготувало рекомендації щодо успішного впровадження земельного 

банкінгу328. По-перше, забезпечення високої ефективності земельного 

банкінгу передбачає його впровадження у цільовий та системний 

спосіб. Інструментарій банкінгу має бути неодмінно гармонізований із 

загальними цілями земельної політики, відповідні заходи не повинні 

бути разовими чи фрагментарними. Земельний банкінг не слід 

розглядати як механізм спорадичного придбання земельних угідь 

сільськогосподарського призначення із їх подальшим продажем за 

вищою ціною – він має бути повністю інтегрований у загальну 

державну політику країни та переслідувати чітко визначені цілі. В 

іншому випадку існує ризик нецільового використання фінансових 

ресурсів державного бюджету на тлі відсутності бажаного ефекту.  

По-друге: впровадження інструментарію земельного банкінгу 

передбачає проведення широкої інформаційної кампанії шляхом 

організації консультацій із якомога більшою кількістю зацікавлених 

сторін задля підвищення обізнаності громадян у цій сфері. Підтримка 

імплементації відповідних інструментів повинна бути забезпечена на 

всіх рівнях: від осіб, відповідальних за прийняття рішень, до 

землевласників і технічного персоналу, які використовують 

інструментарій земельного банкінгу у польових умовах. Кампанія 

повинна бути організована таким чином, щоб земельний банкінг мав 

політичну та адміністративну підтримку навіть за умови змін у 

керівництві країни. В іншому випадку технічні зусилля щодо 

запровадження та розвитку земельного банкінгу можуть виявитися 

безрезультатними.  

По-третє, земельні банки сприяють досягненню поставлених цілей 

шляхом реалізації низки функцій. Деякі з цих функцій відносяться до 

категорії основних і реалізуються багатьма земельними банками 

Європи. Придбання та продаж земельних угідь сільськогосподарського 

призначення визнано інструментами, якими найбільш активно 

послуговуються земельні банки. Водночас результати досліджень ФАО 

 
328 Hartvigsen Morten, Versinskas Tomas and Gorgan Maxim. European good 

practices on land banking and its application in Eastern Europe and Central Asia. 

URL: https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2021/papers/ 

FAO_banking/Hartvigsen_etal_paper.pdf 
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свідчать, що принаймні чотири країни використовують інструментарій 

сприяння розвитку орендних відносин, який доцільно розглядати як 

один із основних напрямів діяльності банківських установ. Упро-

вадження земельного банкінгу передбачає два ключових підходи, які 

ґрунтуються на застосуванні різних типів прав, а саме – права власності 

та права користування, – надзвичайно важливих для розвитку 

сільського господарства. Кожна з країн обирає підхід, що відповідає 

специфіці сучасного етапу її розвитку. Поєднання означених підходів 

видається найбільш ефективним і підтримується ФАО у рамках 

реалізації проєктів щодо управління земельними угіддями сільсько-

господарського призначення329. 

По-четверте, ФАО рекомендує покласти виконання повноважень 

земельного банку на існуючу або новостворену окрему установу. 

Країни обирають різні інституційні моделі реалізації функцій 

земельного банкінгу; зазвичай такі функції передаються державній 

агенції, що функціонує при Міністерстві сільського господарства (чи 

інших відповідних міністерствах, які визначаються цілями 

земельного банкінгу), або імплементуються окремою юридичною 

особою на кшталт державного підприємства, акціонерного 

товариства, контрольованого та/або керованого державою. Вибір 

залежатиме від локальної потреби у земельному банкінгу, існуючої 

інституційної інфраструктури та національної нормативно-правової 

бази. В усякому разі правова форма земельного банку та відповідні 

операційні механізми повинні забезпечити гнучкість та здатність до 

швидкого прийняття рішень щодо придбання, оренди, продажу 

та/або обміну землі між земельним банком та приватними 

землевласниками. 

Інституційна структура земельного банкінгу повинна забезпечувати 

якісну систему нагляду і гарантувати ефективність, прозорість та 

правомірність процесів. Перешкодами для розвитку земельного 

банкінгу виступає корупція та конфлікт інтересів. У цьому контексті 

слід запровадити надійну систему гарантій, у тому числі шляхом 

впровадження механізму контролю. Це набуває надзвичайно важливого 

 
329 До прикладу, проєкт ФАО у Вірменії – Establishment of land management 

instruments and institutional framework to address land abandonment 

(01/11/2019 – 30/04/2021, TCP/ARM/3705). 
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значення у країнах, які намагаються подолати високий рівень корупції, 

оскільки відповідному ризику може піддаватися не лише система 

земельного банкінгу, а й система гарантій, що охоплює і судові 

установи. Нагляд повинен здійснюватися принаймні Міністерством 

сільського господарства (чи іншим відповідним міністерством, яке 

визначається цілями земельного банкінгу) та Міністерством фінансів. 

Крім того, рекомендується створити наглядові та/або консультативні 

органи, як-от Консультативна рада, до якої мають увійти представники 

зацікавлених сторін: державних органів влади, громадянського 

суспільства, наукової спільноти та приватного сектора. Це сприяло би 

забезпеченню прозорості й оперативності роботи земельного банку. 

По-п’яте. Країнам зі значною площею земельних угідь 

сільськогосподарського призначення державної форми власності слід 

розглянути можливість надання земельному банку функцій управління 

цими угіддями, чи принаймні частиною із них. Вони можуть бути 

використані для початку діяльності земельного банку та інтеграції 

ключових функцій земельного банкінгу в державну земельну політику. 

На противагу звичній оренді державних угідь земельний банк міг би 

активно використовувати земельні ресурси задля досягнення публічних 

цілей на кшталт підтримки молодих фермерів та власників дрібних 

фермерських господарств. Наданню земельному банку загальних 

функцій з управління земельними угіддями державної форми власності 

повинна передувати оцінка здатності  банку до активного та 

ефективного виконання функцій земельного банкінгу. Повноваження 

земельного банку щодо управління всією площею земель вимагає 

наявності необхідних фінансових та людських ресурсів. За їх 

відсутності ефективність та надійність земельного банку видається 

сумнівною, а синергетичний вплив різнорідних інструментів 

землеустрою – мінімальним. Державним органам влади слід визначити 

доцільність розгляду земельного банкінгу як однієї із функцій 

мультифункціональної земельної агенції.  

Встановлено, що ефективне управління земельними угіддями 

державної форми власності здатне здійснювати істотний вплив на 

державну політику країни, навіть за відсутності інституції, 

відповідальної за впровадження земельного банкінгу. В рамках цього 

підходу може підтримуватися консолідація земель та реалізація будь-

яких публічних проєктів та цілей. Низка країн ЄЦА імплементують 
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положення програми приватизації земель сільськогосподарського 

призначення державної форми власності. На противагу звичній 

приватизації через аукціони з пошуком найвищої ціни земельний 

банкінг здатний гарантувати надходження фінансових ресурсів до 

державного бюджету, активну підтримку піднесення сільського 

господарства, розвитку сільських територій та досягнення дотичних 

цілей державної політики, забезпечення зв’язку з іншими 

інструментами землеустрою на кшталт консолідації земель. У цьому 

контексті доцільно покласти відповідальність за приватизацію 

державних земель у рамках реалізації відповідних проєктів на земельні 

банки.  

По-шосте, виникнення нецільового використання фінансових 

ресурсів державного бюджету передбачає вживання будь-яких 

заходів у рамках земельного банкінгу винятково на основі 

результатів дослідження «існуючого попиту». В цьому контексті до 

провадження своєї активності в рамках конкретних проєктів 

земельний банк повинен провести оцінку поточної ситуації, 

розробити техніко-економічне обґрунтування та визначити ступінь 

попиту і потреби у земельних ресурсах. Земельний банк повинен 

бути впевненим у тому, що в результаті реалізації ним певних 

заходів користь отримають фізичні особи та/або суб’єкти 

господарювання. Такими бенефіціарами можуть виступати фермери, 

готові розпочати або розширити свою діяльність, державні установи, 

що проваджують суспільно значущі проєкти, які вимагають 

наявності певної площі земельних угідь. Слід визнати, що земельний 

пул, сформований у результаті заходів земельного банкінгу та/або 

консолідації земель та підготовлений для проведення сільсько-

господарської діяльності (земельні угіддя, приміром – очищені, 

осушені, збудована мережа польових доріг), цілком може зали-

шитися занедбаним за умови відсутності чіткого попиту на нього з 

боку потенційних бенефіціарів проєкту. 

По-сьоме. Найбільш досконалі системи земельного банкінгу 

охоплюють сам земельний банкінг та консолідацію земель. Окремі 

земельні банки можуть придбати земельні угіддя до або на початку 

процесу консолідації з метою забезпечення їх мобільності та 

можливості перерозподілу. Інші використовують земельні ділянки, що 

підпадають під дію проєкту, і беруть участь у його реалізації на правах 
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приватних землевласників. Подекуди земельні банки виступають 

провідною установою у сфері консолідації земель. Відтак 

рекомендується поєднати означені інструменти, позаяк земельний 

банкінг здатний активно сприяти плідній імплементації проєктів 

укрупнення земельних ресурсів. 

По-восьме, держава повинна забезпечити земельні банки 

первинними ресурсами, як-от фінансовими надходженнями та 

земельними угіддями (за наявності) для налагодження ефективної 

діяльності. Згодом  фінансова автономія земельного банку 

зростатиме в результаті провадження відповідної активності. На 

першому етапі держава повинна покривати щонайменше основні 

витрати на персонал, обладнання та утримання офісу. Отримання 

прибутку не повинно стати ключовою метою земельного банкінгу. 

Система фінансування та відповідна нормативно-правова база 

повинні забезпечувати можливість формування поворотного бюджету, 

який дозволив би земельному банку реінвестувати фінансові ресурси, 

отримані в результаті продажу земельних угідь, у придбання нових. 

Необхідно скасувати вимогу щодо перерахування фінансових 

надходжень земельного банку до державного бюджету до кінця року. 

Його фінансування має ґрунтуватися на програмних перспективах, – до 

прикладу, на п’ять років, і не повинно залежати від річного планування 

державного бюджету. 

Земельний банк повинен мати право задіювати інші джерела 

фінансових надходжень (приміром, міжнародних фінансових установ) 

та акумулювати фінансові ресурси, отримані в результаті надання 

послуг земельного банкінгу різноманітним державним установам, 

іншим органам, що реалізують проєкти суспільного значення, що 

вимагають наявності певної площі земельних угідь. 

По-дев’яте, залучення до надання послуг земельного банкінгу 

некваліфікованих фахівців здатне істотно знизити його ефективність. 

Відтак рекомендується провадити широку кампанію із розвитку 

професійного потенціалу кадрового складу земельних банків, 

орієнтовану на підготовку і перепідготовку спеціалістів. Особливу 

увагу слід приділити підтримці формуванню у середньо- та 

довгостроковій перспективах технічної здатності державних експертів 

до виконання функцій земельного банкінгу як частини відповідної 

національної програми.  
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4.5. Організаційно-правові механізми забезпечення  

прав селян та місцевих громад у процесі використання 

земельних ресурсів 

Вирішення проблем передачі земель у комунальну власність 

територіальних громад та усунення негативних наслідків, 

зумовлених недосконалістю цього процесу 

Утвердження просторової справедливості у місцевому землеко-

ристуванні можливе через вирішення основних проблем та 

усунення причин її виникнення: правових, організаційних, 

інституціональних.  

Удосконалення нормативно-правового середовища регулю-

вання земельних відносин, передачі у комунальну власність та 

подальшого використання земель може стосуватися як завершення 

процесу передачі, так і створення сприятливих умов та стимулів до 

використання місцевих земельних ресурсів у способи, що найбільше 

відповідають принципам просторової справедливості. 

Організаційні аспекти посилення просторової справедливості у 

місцевому землекористуванні охоплюють широкий спектр питань і 

передбачають запровадження як на центральному, так і на місцевому 

рівнях ефективніших організаційних механізмів забезпечення функціо-

нування локальних систем землекористування.  

Щодо вдосконалення інституціонального середовища та поси-

лення інституціональної спроможності першочергова увага по-

винна бути зосереджена на розвитку місцевих громадянських 

інститутів, зокрема у сфері реалізації контролюючих та моніторин-

гових функцій за розпорядженням органів місцевого самоврядування 

землями на засадах просторової справедливості, а також за тим, 

наскільки практики реальних землекористувачів узгоджуються з 

принципами соціальної та просторової справедливості. 

Вдосконалення інформаційного забезпечення місцевого земле-

користування  

Право на інформацію є одним із важливих прав людини. Особливо 

критичним є реалізація такого права на інформацію про місцеві ресурси 

громад для членів цих громад. Також важливо забезпечити доступ до 

цих даних і для широкого загалу. Інформація про місцеві земельні 

ресурси, зокрема про передачу державних земель у комунальну 
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власність, відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації»330, є 

публічною та відкритою інформацією, оскільки вона отримана та 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, і перебуває в 

їхньому володінні та розпорядженні. 

Особливо користь від публічної інформації, зокрема її великих 

масивів, зростає якщо такі відкриті дані оприлюднюються у формі, що 

дозволяє їх автоматизовану обробку електронними засобами, а також 

забезпечуються вільний безоплатний доступ та подальше використання 

результатів. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів 

даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів 

України (Положення про набори даних, далі – Положення)331. 

Інформація про комунальні землі, зокрема про процес передачі 

земель з державної у комунальну власність, оприлюднюється на сайті 

Держгеокадастру в розрізі громад. Найчастіше для цього вико-

ристовуються два формати даних – XLS(X) та PDF. Якщо перший з них 

ще перебуває у переліку передбачених Положенням форматів, то 

другий – відсутній і є дуже незручним для автоматичної обробки даних. 

Використання останнього значно утруднює або й унеможливлює 

ефективний моніторинг та автоматизований аналіз великих масивів 

важливої соціально-економічної інформації. 

Крім оприлюднення інформації про комунальні землі у 

непридатних форматах, така інформація на сайті Держгеокадастру 

не є вичерпною та не охоплює всі територіальні громади. Часто 

оприлюднені дані також є суперечливими та неоднозначними. 

Усе зазначене вище свідчить про нагальну потребу вдоско-

налення існуючої системи інформаційного забезпечення земельної 

реформи та місцевого землекористування. Щодо даних про 

комунальні землі, доцільним є віднесення цієї інформації до такої, 

що підлягає оприлюдненню саме у формі відкритих даних, для чого 

доцільно внести зміни у відповідне Положення, затверджене 

 
330 Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. 

№ 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text 
331 Постанова КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#n12 
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Постановою КМУ. У переліку наборів даних, за оприлюднення яких 

відповідає Держгеокадастр, найближчим за суттю до інформації про 

комунальні землі у другій половині 2021 р. був неконкретизований 

пункт «відомості Державного земельного кадастру». На практиці це 

означало поширення інформації про вже зареєстровані землі (але не 

про сам процес передачі земель у комунальну власність, під час 

якого виникає багато проблем, які часто відкладають у часі саму 

реєстрацію), і водночас – у не дуже зручному для автоматизованої 

обробки вигляді. 

Повноцінне функціонування системи державного моніторингу 

земельних відносин та її вдосконалення в частині відображення 

даних про використання комунальних земель 

Законом України №1423-ІХ332 Кабінету Міністрів України 

доручалось у тримісячний термін з дня опублікування цього закону 

впровадити автоматизовану систему моніторингу для обліку та 

відстежування земельних відносин. Передбачалося, що 

адміністратором цієї системи буде державне підприємство, що 

займається адмініструванням Держземкадастру, а сама система 

використовуватиме дані Держземкадастру, Реєстру речових прав, 

Податкової служби, Держстатистики та інших органів. 

Передбачалось також, що користування даними буде безкоштовним, 

а всі дані розміщуватимуться у відкритому доступі. Проте робота 

над цією системою тривала і після передбаченого тримісячного 

терміну від оприлюднення зазначеного вище закону. Розділ же 

офіційного сайту Держгеокадастру, що присвячений моніторингу 

земельних відносин та який пропонувався як альтернатива даних про 

земельні відносини на період розроблення системи, містить лише 

дуже загальні дані про відчужені ділянки в рамках ринкового руху 

землі, а розділ про передачу земель у комунальну власність 

територіальних громад – неповну, неструктуровану та неузагальнену 

інформацію, часто у вигляді сканованих версій паперових 

документів, яка не відповідає вимогам до відкритих даних із 

відповідним інтерфейсом звернень. Оскільки технічне завдання на 

 
332 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин» від 28 квітня 2021 р. №1423-ІХ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text 
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створення та функціонування державної системи моніторингу 

земельних відносин не оприлюднювалося для широкого загалу, то не 

дуже зрозуміло, наскільки комплексною та інтегрованою з іншими 

державними реєстрами така система повинна бути та який спектр 

питань охоплювати. Із численних інформаційних повідомлень є 

підстави вважати, що акценти планувалося робити, насамперед, на 

відслідковуванні правочинів, які укладаються із землею в рамках 

функціонування ринку землі, тобто протягом наступних двох років – 

земель приватної власності. Про це говорить і назва системи – 

«система моніторингу земельних відносин». Це означає, що 

комунальні землі можуть не бути повноцінно охоплені цією 

системою моніторингу, особливо в частині не тільки переходу права 

власності, а й особливостей розпорядження та землекористування. 

Таким чином, існує нагальна потреба як в упорядкуванні, 

уніфікації оперативних даних про процес передачі земель у 

комунальну власність громад, так і в інтегруванні блоків інформації 

про розпорядження та умови користування комунальними землями в 

загальнодержавну систему моніторингу. Остання повинна бути 

системою моніторингу не тільки земельних відносин в частині 

відслідковування переходу права власності та укладання різних 

правочинів із землею, а й системою моніторингу різних аспектів 

землекористування щодо земель усіх форм власності. Архітектура та 

інтерфейс користувача цієї системи повинні передбачати доступ до 

інформації та її узагальнення на різних рівнях, зокрема на рівні 

територіальних громад. 

Стимулювання напрямів використання комунальних земель у 

способи, що найбільше сприяють просторовій справедливості у 

землекористуванні 

Солідарне сільське господарство (ССГ) 

Для покращення системи управління земельними ресурсами на 

загальнодержавному та місцевому рівнях слід сприяти становленню 

інституту комунальної земельної власності як елемента системи 

впливу територіальних громад на земельні відносини з метою 

повноцінного врахування та реалізації прав людини і громад у 

процесі місцевого землекористування. 

Завдання та функції ССГ значною мірою узгоджуються з 

принципами просторово справедливого використання місцевого 

ресурсного потенціалу та розподілу вигід, оскільки ССГ є формою 
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господарювання, органічно інтегрованою в місцеві соціально-

економічні системи та орієнтованою на максимізацію вигід від 

ресурсокористування не тільки безпосередньо для 

землекористувачів, а й для місцевих громад. У випадку організації 

ССГ за ініціативою місцевих громад на базі комунальних 

сільськогосподарських земель громади отримують різновекторні 

ефекти. По-перше, така земля може здаватися в оренду для ССГ і 

орендна плата надходитиме до місцевого бюджету. По-друге такі 

землі можуть надаватися у користування на спеціальних умовах (із 

низькими ставками орендної плати чи іншими дозволеними 

пільгами) для того, щоб реалізовувати соціально значущі для 

громади проєкти, спрямовані, наприклад, на соціальну трудову 

реабілітацію осіб зі спеціальними потребами, навчання та створення 

місць прикладання праці у рамках ССГ для осіб, які неконкурентні 

на ринку праці тощо. По-третє, надання у користування 

комунальних земель для ССГ може здійснюватися у віддалених 

сільських периферіях громад для того, щоб додатково стимулювати 

розвиток цих сільських територій. 

ССГ – як важлива складова агропродовольчої сфери – може 

органічно доповнити механізми та інструменти просторово 

справедливого сталого сільського розвитку, що вже використо-

вуються на національному та місцевому рівнях. Розвиток ССГ не 

потребує якогось спеціального законодавства і можливе у рамках 

чинного правового поля. Проте, оскільки суспільний запит на 

формування ССГ в Україні поки ще не сформувався на рівні, що 

відповідає його потенціалу, та й попит на відповідні послуги ССГ є 

значно нижчим, ніж у багатьох країнах із розвиненою агро-

продовольчою сферою, то важливим є включення цілей 

стимулювання розвитку ССГ у пріоритети державної аграрної 

політики та політики сільського розвитку. З іншого боку, на рівні 

громад часто відсутнє розуміння можливостей ССГ як драйвера 

місцевого розвитку, тому часто такий сценарій використання 

місцевих комунальних земель не розглядається і на рівні органів 

самоуправління, і є маловідомим та малозрозумілим для населення. 

Це призводить до того, що громади, керівництво та депутати 

місцевих рад швидше популістично підтримають передачу земель у 

приватну власність багатьом власникам, втративши важливий важіль 

місцевого розвитку у вигляді комунальних сільськогосподарських 
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земель, аніж формуватимуть на базі цього, недавно отриманого, 

земельного ресурсу стратегічну соціально-економічну базу 

місцевого розвитку через ССГ та інші механізми. Тому важливого 

значення набуває інформування місцевих громад про можливості 

заснування різних форм ССГ на базі комунальних земель 

сільськогосподарського призначення та популяризація таких 

векторів місцевого розвитку. Місцевим громадам доцільно 

розглянути можливість внесення у свої стратегічні плани розвитку 

заходів, спрямованих на формування та підтримку ССГ на базі 

комунальних земель. Одним із пріоритетних напрямів може бути 

заснування ССГ на периферійних територіях ТГ на базі кооперації 

фермерських господарств сімейного типу. 

Відновлення громадських пасовищ як бази розвитку 

тваринництва в індивідуальному секторі 

Протягом останнього десятиліття прискорилися процеси 

зменшення площ громадських пасовищ – крім зміни категорії чи 

цільового призначення угідь, повсюдно фіксуються випадки 

несанкціонованого захоплення чи розорювання сільськогоспо-

дарськими виробниками таких земель. 

Зменшення площ громадських пасовищ є однією з проблем, про 

яку часто згадують представники різних громад у ході опитування 

про стан використання місцевих земельних ресурсів, та становить  

одну із причин зниження чисельності молочного поголів’я в 

господарствах населення. Очевидно, що є й інші об’єктивні причини 

і, за умов збереження основних тенденцій в аграрному секторі, цей 

процес продовжуватиметься. Проте утримання домогосподарствами 

населення худоби все ще залишається для багатьох сільських родин 

важливим чинником як продовольчого самозабезпечення, так і 

джерелом доходу. 

Діалог представників органів самоврядування з громадою щодо 

оцінювання реальної потреби та пошуку можливостей відновлення 

чи виділення земель під громадські пасовища є першим кроком для 

створення бази розвитку тваринництва у господарствах населення. 

Частина переданих у комунальну власність громад земель може бути 

використана для цих потреб. Важливо, щоб цей процес узгоджувався 

з місцевими планами розвитку і здійснювався у взаємозв’язку з 

іншими заходами з підтримки розвитку тваринництва у селянських 

домогосподарствах – розвитком кооперації, координацією процесів 
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закупівлі у господарств населення молока та його первнинної 

переробки тощо. 

Земельний резерв для створення нових фермерських господарств 

сімейного типу 

Аналіз перших результатів розпорядження територіальними 

громадами переданими їм у комунальну власність землями (як під 

час останнього, так і попередніх етапів створення ТГ) показав, що у 

багатьох випадках схвалюються рішення про розподіл майже всіх 

таких земель між членами громади. На сесіях місцевих рад 

десятками та сотнями схвалюються відповідні рішення, 

розробляється необхідна документація і вже через відносно 

короткий період вся передана у комунальну власність земля 

переходить у приватну власність місцевих мешканців. Бажання 

місцевих мешканців розділити всю землю, є зрозумілим і місцевій 

владі при плануванні використання цих земель часто важко 

відстоювати альтернативні сценарії, якщо такі й існують. Загалом у 

такій передачі комунальних земель у приватну власність місцевих 

мешканців немає нічого поганого, недоліком є лише те, що цей 

процес нерідко є популістично мотивованим і найчастіше не 

супроводжується стратегічним баченням і розумінням цілей, яких 

громада хоче досягти внаслідок такої передачі земель. 

Альтернативою зазначеному вище розподілу комунальних земель 

між місцевими мешканцями могла би слугувати продумана, узгоджена 

із соціально-економічними планами місцевого розвитку, програма 

передачі у користування (із передачею права власності або на засадах 

оренди) таких земель тим же місцевим мешканцям для реалізації 

конкретних цільових проєктів – створення нових сімейних 

фермерських господарств, розвитку місцевих бізнес-процесів на засадах 

кооперації дрібних виробників, організації нових інноваційних 

сільськогосподарських виробництв, які потенційно можуть сприяти 

активізації економічної активності в суміжних сферах місцевої 

економіки тощо. Реалізація таких сценаріїв потребує глибокого 

попереднього соціально-економічного аналізу в громадах для 

розуміння реальних можливостей та шляхів розвитку використання 

місцевого ресурсного потенціалу для потреб сталого сільського 

розвитку, високої компетенції представників відповідних підрозділів 

місцевої влади та органів самоуправління, розвиненого громадянського 

сектора та постійного діалогу з громадськістю. 
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Організаційне забезпечення використання комунальних земель 

на рівні територіальних громад 

Забезпечення вільного та повноцінного доступу до інформації про 

використання комунальних земель для усіх мешканців громади 

Вільний та повноцінний доступ для місцевих мешканців та 

широкої громадськості до інформації про розпорядження та 

використання земель комунальної власності є важливою та 

необхідною передумовою для забезпечення ефективної участі усіх 

зацікавлених сторін у процесах планування місцевої політики 

землекористування для сталого розвитку сільських територій на 

засадах просторової справедливості. 

Більша частина інформації про використання комунальних земель 

територіальних громад створюється у процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень своїх обов’язків і перебуває у їхньому 

володінні, а тому підпадає під визначення публічної інформації 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»333. Такими суб’єктами владних повноважень є органи 

місцевого самоврядування. Саме на них лежить відповідальність за 

створення ефективних механізмів реалізації права кожного на доступ 

до публічної інформації в частині використання земель комунальної 

власності. 

Одним із логічних каналів доступу до такої інформації повинні 

стати офіційні вебсайти територіальних громад, через які органи 

місцевого самоврядування оприлюднюють – у тому числі рішення 

місцевих рад щодо розпорядження комунальними землями. У ході 

виконання цієї НДР було проаналізовано майже 500 офіційних 

вебсторінок територіальних громад і виявлено, що лише у менше 

третини з них інформацію про рішення щодо розпорядження 

землями комунальної власності та про результати такого 

землекористування знайти було відносно просто. На вебсторінках 

багатьох територіальних громад така інформація була представлена 

фрагментарно і не належним чином структурованою. Ще важче було 

знайти у відкритих джерелах інформацію про результати 

використання комунальних земель. Таким чином, доступ до такої 

інформації можливий майже виключно через процедуру офіційного 

 
333 Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. 

№2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n87 
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звернення до розпорядників, що є трудомістким, часозатратним 

процесом і призводить до низького рівня інформованості більшості 

мешканців ТГ щодо стану стосовно використання одного із 

найважливіших місцевих ресурсів. 

У покращенні ситуації із доступом до структурованої інформації 

про використання земель комунальної власності зацікавлені не 

тільки органи місцевого самоврядування та місцеві мешканці. 

Трансформації та системні зміни стосовно комунальних земель є 

важливим елементом земельної та інших реформ, на популяризацію 

та висвітлення результатів яких центральні органи влади витрачають 

значні ресурси. Тому, крім ініціатив самих громад, у вирішенні 

цього питання значну роль може відіграти координована допомога 

Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Держгеокадастру, 

Міністерства цифрової трансформації України та деяких інших 

центральних органів влади. Така допомога може полягати, 

наприклад, у розробленні шаблонів інформації про розпорядження 

землями та землекористування для заповнення і оприлюднення на 

вебсайтах територіальних громад, які забажають це зробити, а також 

інтеграції цих розділів місцевих сайтів із загальнодержавними 

реєстрами та базами даних інших розпорядників дотичної 

інформації, наприклад, у частині державного моніторингу за 

використанням земель, ринку оренди комунальних земель тощо. 

Відповідні заходи доцільно передбачити у плані заходів КМУ, 

профільних міністерств та інших відомств. 

Система збирання, обробки та оприлюднення інформації про 

використання комунальних земель територіальних громад може і 

повинна стати важливим елементом національної інфраструктури 

геопросторових даних334. 

Підвищення рівня участі членів громади у визначенні 

стратегічних напрямів використання комунальних земель та 

посилення впливу на рішення щодо землекористування на засадах 

просторової справедливості 

 
334 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку функціонування 

національної інфраструктури геопросторових даних» від 26.05.2021 № 532. 

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-funkci-a532 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-funkci-a532
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Доступ до відповідної інформації є важливою передумовою для 

можливості посилення впливу та контролю членами громади 

процесів, пов’язаних із розпорядженням та використанням місцевого 

земельного потенціалу. Але лише доступ до інформації не гарантує 

належні можливості залучення у ці процеси всіх зацікавлених осіб та 

їхнє справедливе територіальне представництво. 

Результати опитування мешканців територіальних громад та 

практики прийняття рішень на низовому рівні свідчать, що процес 

розпорядження землями комунальної власності зазвичай не є тією 

сферою, де органи місцевого самоврядування активно радяться з 

місцевою громадою шляхом організації громадських обговорень чи в 

інший дієвий спосіб. Такі рішення часто розглядаються як операційні та 

узгоджуються без широких консультацій із громадськістю. Це не 

означає, що окремі мешканці взагалі позбавлені можливостей якось 

впливати на ситуацію через взаємодію зі старостами, депутатами та 

іншими посадовими особами, проте на практиці такий вплив є 

мінімальним та непорівнюваним із можливістю впливу через збори 

мешканців сіл громади, офіційні обговорення та консультації з 

мешканцями, коли в процесі обговорень формується, чітко 

формулюється і доноситься до представників органів самоврядування 

позиція місцевих жителів. 

Організація заходів із місцевими жителями для обговорення 

можливих напрямів використання комунальних земель доцільна при 

формуванні стратегічних пріоритетів місцевих програм розвитку. Не 

слід переносити на рівень обговорень більшість операційних та 

поточних питань, що стосуються місцевого землекористування, проте 

при визначенні загальних напрямів використання комунальних 

земельних ресурсів (орієнтація на здавання комунальних земель в 

оренду суб’єктам господарювання, пріоритетне здавання в оренду 

земель малим фермерам або новим фермерським господарствам, 

створення на базі комунальних земель різних форм солідарного 

сільського господарства, передача земель у власність громадян тощо) 

такі обговорення та консультації необхідні та є важливою умовою 

підвищення рівня просторової справедливості у місцевому 

землекористуванні. 

Таким чином, у рамках видів національної політики та місцевих 

програм у сфері аграрного, сільського та місцевого розвитку, 

посилення забезпечення прав селян та місцевих громад при 
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використанні земельних ресурсів можливе через механізми та 

інструменти за основними напрямами, що відповідають типу 

пов’язаних проблем – правових, організаційних, інституціональних. 

Забезпечення просторової справедливості у землекористуванні для 

реалізації прав селян та місцевих громад повинно стати функцією 

центральних органів виконавчої влади, залучених до формування та 

реалізації видів державної політики аграрного, сільського та 

місцевого розвитку. На один із структурних підрозділів центральних 

органів влади доцільно покласти координуючу функцію щодо 

узгодження напрямів діяльності різних міністерств, установ, 

відомств у цій сфері. Напрями щодо забезпечення просторової 

справедливості у землекористуванні доцільно виділяти окремо у 

програмах діяльності органів центральної влади на відповідний 

програмний період.  

Організаційно-правові механізми забезпечення прав селян та 

місцевих громад в процесі використання земельних ресурсів 

стосуються такого:  

– вирішення проблем передачі земель у комунальну власність 

територіальних громад та усунення негативних наслідків, зумовлених 

недосконалістю цього процесу; 

– удосконалення інформаційного забезпечення місцевого 

землекористування; 

– забезпечення повноцінного функціонування системи державного 

моніторингу земельних відносин та її вдосконалення в частині 

відображення даних про використання комунальних земель;  

– стимулювання напрямів використання комунальних земель у 

способи, що найбільше сприяють просторовій справедливості у 

землекористуванні; 

– організаційного забезпечення використання комунальних 

земель на рівні територіальних громад тощо. 
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Значне зростання диспропорцій у землеволодінні та 

землекористуванні всередині та між країнами, значне посилення 

процесів «land grabbing» в останні роки привернуло увагу 

міжнародної спільноти до дослідження і вирішення проблем 

нерівності. У порядку денному на період до 2030 року визначено, що 

подолання нерівності у багатьох аспектах (економічних, політичних, 

соціальних) становить одну з цілей сталого розвитку (ЦСР), що 

свідчить про прагнення міжнародної спільноти до зменшення 

нерівності та захисту прав людини. Для того, щоб Україні 

скористатися цим імпульсом розуміння основних сучасних чинників 

нерівності та пошуку спільних стратегій для їх подолання у процесі 

запуску ліберального ринку землі необхідно здійснити системну 

соціально-економічну трансформацію у сфері регулювання 

земельних відносин у контексті просторової справедливості і захисту 

базових прав людини. Наведені нижче рекомендації можуть 

переорієнтувати земельну політику в русло прав людини, суттєво 

наблизити вітчизняну практику регулювання земельних відносин до 

цивілізованого ринку землі і захистити суспільні інтереси у процесі 

його функціонування. 

Рекомендації щодо усунення усіх форм дискримінації селян та 

досягнення повної реалізації Україною прав селян на землю 

відповідно до Декларації ООН «Про права селян та інших людей, 

які працюють у сільській місцевості» (2018 р.) 

1. Україна, яка є членом ООН та державою – учасником Ради ООН з 

прав людини, відкриваючи ринок землі, отримала реальний інструмент 

захисту прав селян, затверджений Генеральною Асамблеєю ООН. Усі 

гілки влади в Україні, включаючи виконавчу, законодавчу та судову, 

мають бути залучені до виконання Декларації ООН про права селян та 

інших людей, які працюють у сільській місцевості (далі – Декларація). 

Україна має взяти на себе ключову роль у реалізації основних положень 

Декларації, що підкреслюється у численних положеннях ООН, які 

визначають та деталізують зобов’язання держав щодо розроблення та 

впровадження низки законодавчих, адміністративних та інституційних 

заходів для поступового досягнення повної реалізації прав селян, 

викладених у Декларації. З цією метою необхідно забезпечити 
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узгодженість міжнародних угод та стандартів, сторонами яких є 

Україна, із правами селян, зафіксованими у Декларації ООН, та 

розробити механізми, що забезпечують їх узгодженість із національною 

аграрною, земельною, регіональною, економічною, соціальною та 

культурною політикою. 

2. Примат прав людини, зафіксований у Декларації над іншими 

міжнародними документами, включаючи ті, що регулюють торгівлю, 

інвестиції та права інтелектуальної власності, ґрунтується на 

пріоритетності, що має надаватися нормам прав людини у 

міжнародному та національному законодавстві відповідно до Статуту 

ООН, (стаття 1, п. 3, статті 55, 56 та 103). Тому це справедливо для всіх 

держав, і для України, незалежно від позицій, які вони займали під час 

прийняття Декларації прав селян та інших людей, які працюють у 

сільській місцевості. 

3. Реалізація прав селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості, гарантується державою, в тому числі шляхом надання їм 

правової та іншої допомоги й підтримки, особливо безземельним 

селянам, молоді, дрібним виробникам та іншим сільським працівникам 

при купівлі-продажу землі, розподілі державних земель, лісових та 

водних ресурсів для сільського господарства і рибництва, підтримки 

систем селянського насінництва та агробіорізноманіття. Селян та інших 

людей, які працюють у сільській місцевості, на законодавчому рівні 

слід визнавати агентами змін та основними суб`єктами місцевого, 

національного та міжнародного впровадження захисту прав людини. 

Ефективне впровадження положень Декларації передбачає повну та 

активну участь селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості, у всіх заходах, які слід вжити для їх реалізації. Селяни 

мають брати участь безпосередньо або через представницькі організації 

у всіх процесах прийняття рішень, які можуть вплинути на їхнє життя, 

землю, ресурси та засоби до існування. Для цього створення та 

розвиток сильних незалежних організацій селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості, повинні підтримуватися державою та 

іншими зацікавленими сторонами. 

4. Для захисту прав селян і інших сільських працівників відповідно 

до положень Декларації необхідно розробити низку заходів для 

державного регулювання (у т. ч. шляхом політичних інтервенцій) 

діяльності в Україні суб`єктів приватного сектора (крупних 

землекористувачів, агрохолдингів, транснаціональних корпорацій та 
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ін.) з тим, щоб вони поважали та дотримувалися прав селян, 

закріплених у Декларації. Такі заходи включають необхідність захисту 

селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості, від 

примусової міграції, свавільних чи незаконних виселень та переміщень; 

гарантують, що на їхній землі не зберігаються та не утилізуються ніякі 

небезпечні матеріали, речовини чи відходи, а також запобігають 

ризикам, що виникають внаслідок розробки, транспортування, 

використання, передачі або вивільнення будь-яких живих 

модифікованих організмів. 

5. Україна має забезпечити впровадження належних та ефективних 

заходів для сприяння міжнародному співробітництву на підтримку 

національних зусиль, спрямованих на реалізацію прав селян відповідно 

до Декларації, у тому числі у партнерстві з відповідними міжнародними 

та регіональними організаціями та громадянським суспільством, зокрема 

з ФАО та організаціями селян та інших людей, які працюють у сільській 

місцевості. При цьому особливу увагу слід приділити розробленню 

належних заходів для усунення всіх форм дискримінації селянок та 

інших жінок, які працюють у сільській місцевості, сприяючи 

розширенню їхніх прав та забезпеченню того, щоб вони без 

дискримінації користувались усіма правами людини та основними 

свободами, проголошеними у Декларації.  

6. Україні слід приєднатися до програм і заходів на міжнародному 

рівні, оскільки необхідність гарантування права селян будуть включені 

до стратегій, спрямованих на досягнення ЦСР. Спеціалізовані установи, 

фонди і програми ООН та інші міжурядові організації, включаючи 

міжнародні та регіональні фінансові організації шляхом мобілізації, 

допомоги та співробітництва сприяють повазі та повному застосуванню 

положень Декларації; контролюють їх ефективність. Серед них – Комітет 

зі світової продовольчої безпеки ООН (ФАО) та спеціалізовані установи, 

фонди та програми ООН. Міжнародний валютний фонд (МВФ), 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова 

організація торгівлі (СОТ) мають взяти до уваги необхідність виконання 

Декларації ООН про права селян та інших людей, які працюють у 

сільській місцевості. Також на рівні ООН планується створити 

Добровільний фонд ООН для селян та інших людей, які працюють у 

сільській місцевості, щоб підтримати їхню участь у діяльності системи 

ООН із захисту прав людини.  
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7. Відповідності до вимог Декларації в Україні слід запровадити 

стандартизовані механізми моніторингу захисту прав селян у процесі 

запровадження вільного ринку землі на національному та локальному 

рівнях. Рада ООН із прав людини має створити нову Спеціальну 

процедуру щодо відстеження виконання прав селян та інших людей, які 

працюють у сільській місцевості; моніторинг впровадження Декларації 

буде включений в Універсальний періодичний огляд. Як держава – 

учасник Ради ООН з прав людини Україна має звітувати про виконання 

прав селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості, і 

насамперед прав на землю. Рада ООН також наділена правом приймати 

до розгляду індивідуальні скарги від селян щодо порушення їхніх прав 

людини у процесі здійснення земельної реформи відповідно до тих 

прав, які їм гарантовані Декларацією. За підсумками розгляду 

індивідуальних заяв Рада виносить рекомендації для влади. 

Рекомендації щодо посилення ролі органів виконавчої влади 

у забезпеченні просторової справедливості у землеволодінні та 

землекористуванні на локальному рівні та у національній 

політиці у сфері аграрного, сільського та місцевого розвитку 

1. Забезпечення просторової справедливості у землекористуванні 

(ПСЗ) та дотримання прав селян на землю повинно стати функцією 

центральних органів виконавчої влади, залучених до формування та 

реалізації державної політики аграрного, сільського та місцевого 

розвитку. Напрям щодо забезпечення просторової справедливості у 

землекористуванні у програмах діяльності органів центральної влади 

слід виділяти окремо, починаючи з наступного програмного періоду. 

На один із цих органів (наприклад, Міністерство розвитку громад та 

територій чи Міністерство аграрної політики та продовольства) 

доцільно покласти координуючу функцію щодо узгодження напрямів 

діяльності різних міністерств, установ, відомств у цій сфері. 

Відповідні зміни слід внести до Положення про міністерство (чи 

інший орган виконавчої влади), на яке (який) буде покладено 

координуючу функцію щодо забезпечення просторової 

справедливості у місцевому землекористуванні.  

2. У рамках національної політики та місцевих програм у сфері 

аграрного, сільського та місцевого розвитку, посилення ПСЗ можливе 

через механізми та інструменти за основними напрямами, що 

відповідають типу пов’язаних проблем: правових, організаційних, 

інституціональних. Удосконалення нормативно-правового середовища 
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передачі та використання комунальних земель, регулювання земельних 

відносин стосується як завершення процесу передачі земель у 

комунальну власність, так і створення сприятливих умов та стимулів до 

використання місцевих земельних ресурсів у способи, що найбільше 

відповідають принципам просторової справедливості. Організаційні 

аспекти посилення ПСЗ повинні передбачати запровадження на 

центральному і місцевому рівнях організаційних механізмів забезпечення 

функціонування локальних систем землекористування, що базуються на 

реалізації принципів ПСЗ. При вдосконаленні інституціонального 

середовища та посиленні інституціональної спроможності першочергова 

увага має бути зосереджена на розвитку місцевих громадянських 

інститутів, зокрема, на виконанні ними функцій контролю та 

моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування із 

розпорядження землями на засадах просторової справедливості, а також 

за тим, наскільки практики реальних землекористувачів узгоджуються з 

принципами соціальної та просторової справедливості. 

3. У найближчій перспективі в рамках політики підвищення 

просторової справедливості у землекористуванні щодо використання 

земель комунальної власності слід виділити такі пріоритети. 

3.1. Вирішення проблем, що супроводжують процес передачі 

земель у комунальну власність територіальних громад, та усунення 

негативних наслідків, зумовлених недосконалістю цього процесу. 

3.2. Удосконалення інформаційного забезпечення місцевого 

землекористування як складової системи інформаційного забезпечення 

земельних відносин в Україні. 

3.3. Забезпечення повноцінного функціонування системи 

державного моніторингу земельних відносин та її вдосконалення в 

частині відображення даних про використання комунальних земель. 

3.4. Сприяння використанню комунальних земель у способи, які 

найбільше підтримують просторову справедливість у 

землекористуванні (солідарне сільське господарство, відновлення 

громадських пасовищ як бази розвитку тваринництва в 

індивідуальному секторі, створення на місцевому рівні земельного 

резерву для створення нових фермерських господарств сімейного типу 

тощо). 

3.5. Вдосконалення організаційного забезпечення використання 

комунальних земель на рівні територіальних громад шляхом 

забезпечення вільного та повноцінного доступу до інформації про 
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використання комунальних земель для усіх мешканців громади, 

підвищення рівня участі членів громади у визначенні стратегічних 

напрямів та посилення впливу на рішення щодо використання 

комунальних земель на засадах просторової справедливості тощо. 

Зазначені пріоритети слід внести до порядку денного органів 

центральної влади та місцевого самоврядування (місцевих рад), а 

відповідним органам виконавчої влади доручити розроблення 

заходів щодо реалізації зазначених пріоритетів та включити ці 

заходи у відповідні програми на поточний (за можливості) та 

наступний програмні періоди.  

4. Вдосконалити системи інформаційного забезпечення та 

моніторингу земельної реформи і місцевого землекористування в частині 

даних про комунальні землі.  

4.1. Поширення інформації про комунальні землі у форматі 

відкритих даних. Інформація про місцеві земельні ресурси, зокрема 

про передачу державних земель у комунальну власність, відповідно 

до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», є публічною та 

відкритою інформацією. Проте відсутня конкретика щодо 

оприлюднення такої інформації як частини певного набору 

відкритих даних, перелік яких, вимоги до формату та структури, 

періодичність оновлення визначаються та затверджуються КМУ. 

Доцільним є віднесення інформації про комунальні землі до такої, 

що підлягає оприлюдненню саме у формі відкритих даних, для чого 

доцільно внести зміни у відповідне Положення, затверджене 

Постановою КМУ. До цього часу в переліку офіційно затверджених 

наборів даних найближчим за суттю до інформації про комунальні 

землі є неконкретизований пункт «відомості Державного земельного 

кадастру» (оприлюднює Держгеокадастр), але на практиці це означає 

поширення лише частини інформації про комунальні землі 

(наприклад, про вже зареєстровані землі, але не про сам процес 

передачі земель у комунальну власність, під час якого виникає 

багато проблем, що часто відкладають таку реєстрацію у часі), і 

також оприлюднення цієї інформації у не дуже зручному для 

автоматизованої обробки вигляді. 

4.2. Інтеграція даних про використання земель комунальної 

власності в автоматизовану систему моніторингу для обліку та 

відстежування земельних відносин. В Україні офіційно передбачено 

впровадження автоматизованої державної системи моніторингу (далі – 
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система моніторингу) для обліку та відстежування земельних відносин. 

Робота над цією системою вже мала бути завершена до осені 2021 р., 

проте триває й досі. Оскільки технічне завдання на створення та 

функціонування системи моніторингу не оприлюднене для широкого 

загалу, залишається незрозумілим, наскільки вона буде комплексною, 

інтегрованою з іншими державними реєстрами, та який спектр питань 

охоплюватиме. Численні офіційні інформаційні повідомлення дають 

підстави вважати, що акценти робитимуться, насамперед, на 

відслідковуванні правочинів, які укладаються із землею в рамках 

функціонування ринку землі, тобто поки – протягом наступних двох 

років – земель приватної власності. Це означатиме, що комунальні 

землі не зможуть бути повноцінно охоплені цією системою 

моніторингу, тим більше в частині не тільки переходу права власності, 

а й особливостей розпорядження та землекористування. 

Замовникам та розробникам автоматизованої системи доцільно 

передбачити можливість інтеграції в неї упорядкованих та 

уніфікованих оперативних даних про процес передачі земель у 

комунальну власність громад, а також про розпорядження та умови 

користування комунальними землями. Ця система має бути не тільки 

системою моніторингу земельних відносин в частині відслідковування 

переходу права власності та укладання різних правочинів із землею, а й 

системою моніторингу різних аспектів землекористування щодо земель 

усіх форм власності. Архітектура та інтерфейс користувача цієї системи 

повинні передбачати доступ та узагальнення інформації на різних 

рівнях, зокрема на рівні територіальних громад. 

5. Запровадити механізми використання комунальних земель 

насамперед у способи, які найбільше сприяють просторовій 

справедливості та захисту базових прав місцевого населення. 

5.1. Солідарне сільське господарство (ССГ). 

Завдання та функції ССГ значною мірою узгоджуються з 

принципами просторово справедливого використання місцевого 

ресурсного потенціалу та розподілу вигід. ССГ – як важлива складова 

агропродовольчої сфери – може органічно доповнити механізми та 

інструменти просторово справедливого сталого сільського розвитку, що 

вже використовуються на національному та місцевому рівнях.  

Розвиток ССГ не потребує якогось спеціального законодавства і 

можливий у рамках чинного правового поля. Проте, оскільки 

суспільний запит на формування ССГ в Україні поки ще не 
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сформувався на рівні, що відповідає його потенціалу, та й попит на 

відповідні послуги ССГ є значно нижчим, ніж у багатьох країнах із 

розвиненою агропродовольчою сферою, важливо включити цілі 

стимулювання розвитку ССГ до пріоритетів державної аграрної 

політики та політики сільського розвитку. 

Важливого значення набуває інформування місцевих громад про 

можливості заснування різних форм ССГ на базі комунальних 

земель сільськогосподарського призначення та популяризація таких 

векторів місцевого розвитку. Місцевим громадам доцільно 

розглянути можливість внесення у свої стратегічні плани розвитку 

заходів, спрямованих на формування та підтримку ССГ на базі 

комунальних земель, зокрема на периферійних територіях ТГ на базі 

кооперації фермерських господарств сімейного типу. 

Основні функції з популяризації ССГ, включення цілей 

стимулювання розвитку ССГ до пріоритетів державної політики та їх 

реалізації мають виконувати підрозділи Мінагрополітики та органу 

виконавчої влади, на який буде покладено координуючу функцію щодо 

забезпечення просторової справедливості у місцевому 

землекористуванні. 

5.2. Відновлення громадських пасовищ як бази розвитку 

тваринництва в індивідуальному секторі. 

Реалізація цього пріоритету в першу чергу залежить від органів 

місцевої влади (самоврядування), які повинні налагодити із громадою 

діалог щодо оцінювання реальної потреби та пошуку можливостей 

відновлення чи виділення земель під громадські пасовища для зміцнення 

бази розвитку тваринництва у господарствах населення, якщо на місцях 

існує такий запит. Частина переданих у комунальну власність земель 

може бути використана для цих потреб. Важливо узгоджувати цей 

процес із місцевими планами розвитку та здійснювати його у 

взаємозв’язку з іншими заходами з підтримки розвитку тваринництва у 

селянських господарствах. 

5.3. Формування земельного резерву для створення нових 

фермерських господарств сімейного типу. 

Мінагрополітики та Мінрегіону доцільно розробити й затвердити 

заходи із популяризації на місцях такого напряму використання 

комунальних земель, який може бути альтернативою хаотичному, 

непродуманому та неузгодженому з місцевими планами соціально-

економічного розвитку розподілу комунальних земель між мешканцями 
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громади. А саме йдеться про передачу права власності або прав оренди 

таких земель місцевим мешканцям для реалізації конкретних цільових 

проєктів – створення нових сімейних фермерських господарств, 

розвитку місцевих бізнес-процесів на засадах кооперації дрібних 

виробників, організації нових інноваційних сільськогосподарських 

виробництв, які потенційно можуть сприяти активізації економічної 

активності в суміжних сферах місцевої економіки. 

6. Вдосконалення організаційного забезпечення використання 

комунальних земель на рівні територіальних громад. 

6.1. Забезпечення вільного та повноцінного доступу до інформації 

про використання комунальних земель для усіх мешканців громади. 

Повноцінний доступ громадськості до інформації про 

розпорядження та використання земель комунальної власності є 

важливою та необхідною передумовою для забезпечення ефективної 

участі всіх зацікавлених сторін у процесах планування місцевої 

політики землекористування для сталого розвитку сільських 

територій на засадах просторової справедливості. Одним із логічних 

каналів доступу до такої інформації повинні стати офіційні вебсайти 

територіальних громад, проте на практиці на багатьох із них 

структуровану інформацію про рішення щодо розпорядження 

землями комунальної власності та про результати такого 

землекористування відшукати відносно важко. Органи місцевого 

самоврядування повинні забезпечити доступ до такої інформації 

через власні вебресурси, у чому їм повинні допомогти й центральні 

органи влади, оскільки такий доступ є важливим елементом 

популяризації та висвітлення результатів реформ. Система збирання, 

оброблення та оприлюднення інформації про використання 

комунальних земель територіальних громад може і повинна стати 

важливим елементом національної інфраструктури геопросторових 

даних. 

Крім ініціатив самих громад, у вирішенні цього питання значну роль 

може відіграти координована допомога таких центральних органів 

влади, як Міністерство розвитку громад та територій України, 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

Держгеокадастр, Міністерство цифрової трансформації України та 

деяких інших. Ця допомога може полягати у розробленні шаблонів 

інформації про розпорядження землями та землекористування для 

заповнення і оприлюднення на вебсайтах територіальних громад, які 
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забажають це зробити, а також інтеграції цих розділів місцевих сайтів із 

загальнодержавними реєстрами та базами даних інших розпорядників 

дотичної інформації, наприклад, у частині державного моніторингу за 

використанням земель, ринку оренди комунальних земель тощо. 

Відповідні заходи доцільно передбачити у плані заходів КМУ, 

профільних міністерств та інших відомств. 

6.2. Підвищення рівня участі членів громади у визначенні 

стратегічних напрямів та посилення впливу на рішення щодо 

використання комунальних земель на засадах просторової 

справедливості. Процес розпорядження землями комунальної власності 

далеко не завжди є тією сферою, де органи місцевого самоврядування 

активно радяться з місцевою громадою шляхом організації громадських 

обговорень чи в інших аналогічних формах. Такі рішення часто 

розглядаються як операційні і проходять цикл узгодження без широких 

консультацій із громадськістю. На практиці вплив мешканців на такі 

рішення є мінімальним. На рівні видів державної політики сільського 

розвитку доцільно пропагувати серед місцевих громад організацію 

заходів для обговорення з місцевими жителями можливих напрямів 

використання комунальних земель (орієнтація на здачу комунальних 

земель в оренду суб’єктам господарювання, пріоритетна здача в оренду 

земель малим фермерам або новим фермерським господарствам, 

створення на базі комунальних земель різних форм солідарного 

сільського господарства, передача земель у власність громадян тощо). 

Такі обговорення та консультації необхідні та є важливою умовою 

підвищення рівня ПСЗ, їх можна організовувати при формуванні та 

уточненні стратегічних пріоритетів місцевих програм розвитку. 

Рекомендації щодо створення спеціалізованих інституцій для 

поліпшення фінансових та інших можливостей придбання 

селянами земель сільськогосподарського призначення 

1. За прикладом низки країн Європейського Союзу та інших 

розвинених країн світу слід невідкладно розпочати процес земельного 

банкінгу, який включає комплекс систематичних заходів, що 

здійснюються державною установою для сприяння розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення, проміжного придбання, 

продажу, оренди землі в сільській місцевості з метою забезпечення 

мобільності земельних ресурсів, досягнення цілей державної політики у 

сфері активізації розвитку сільського господарства та сільських 

територій, налагодження сталого використання земельних ресурсів та 
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реалізації проєктів, пов’язаних із відновленням сільського способу 

життя та охороною навколишнього природного середовища та 

масштабним будівництвом об’єктів інфраструктури. 

2. Основу інституціональної системи формування сприятливих 

фінансових умов для реалізації прав селян на землю мають 

виконувати кооперативні кредитні банківські структури, 

небанківські фінансові державні інституції та агенції із функціями 

регулювання земельного ринку та розпорядження державними 

землями із притаманною їм специфікою діяльності. Для організації 

мережі місцевих кооперативних банків, легалізованих Законом 

України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 

07.12.2000, необхідно таке. 

2.1. Увести в кооперативне законодавство поняття «кредитний 

кооператив» та унормувати його особливості. 

2.2. Внести зміни і доповнення до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність», що стосуються відмінностей кооперативного 

банку від комерційної банківської установи. Змін і доповнень 

потребують: стаття 2; перша та друга частини статті 6; стаття 8; 

стаття 31; частина 5 статті 32. 

2.3. У Законі України «Про кредитні спілки» № 2908-III від 

20.12.2001 унормувати кредитні спілки у статусі кредитного 

кооперативу із відповідними доповненнями та змінами, а також 

надати юридичним особам право бути членами кредитної спілки, що 

дасть змогу охопити членством фермерські господарства та малі 

підприємства корпоративного типу. 

2.4. У Законі України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III от 12.07.2001 

визначити неприбутковий статус кредитних спілок та не допустити їх 

прирівнювання до фінансових установ нарівні з комерційними 

банками, які надають послуги задля одержання прибутку. 

2.5. Унормувати форми фінансової участі держави у створенні 

фінансової системи сільськогосподарського кооперативного 

кредиту. 

3. Трансформувати, з урахуванням відповідного досвіду Канади, 

США та інших країн, Український державний фонд підтримки 

фермерських господарств у державну бюджетну установу з 

функціями довгострокового (не менше 20 років) кредитування 

купівлі землі для організації сільськогосподарської діяльності як 
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фермерами, так і особистими селянськими господарствами, що 

сприятиме реєстрації останніх у статусі сімейної ферми. 

4. Забезпечити дотримання положень Закону України «Про 

фермерське господарство» щодо надання допомоги з державного 

бюджету новоствореним фермерським господарствам у 

трудонедостатніх (малолюдних, периферійних) селах; переселенцям, які 

створюють у таких селах фермерські господарства; фермерським 

господарствам з відокремленими садибами. Водночас має бути 

кардинально поліпшений доступ суб’єктів господарювання у таких селах 

до об’єктів ринкової інфраструктури, а їх жителів – до суспільних та 

консультаційно-дорадчих послуг для створення сприятливих умов та 

заохочення жителів малих і периферійних сіл до господарювання на 

землі за місцем проживання, а також до добровільного переселення у такі 

села осіб, які захотіли б організувати фермерське господарство. 

Рекомендації щодо формування нового інвестиційного 

ландшафту у сфері придбання земельних угідь у власність чи 

користування, який базується на захисті суспільства від 

соціальних конфліктів та інвесторів від фінансових ризиків 

1. Регулювання інвестиційної діяльності у сфері землеволодіння і 

землекористування має базуватися одночасно на захисті суспільства 

від соціальних конфліктів та інтересів інвесторів від фінансових 

ризиків. Для цього законодавчо слід запровадити структурування 

інвестиційного капіталу таким чином, щоб інвестори закладали 

ресурси для завчасної реалізації превентивних заходів, а саме: 

забезпечити місцеву активність, зменшити довгострокові ризики та 

уникнути стратегій максимізації короткострокового прибутку, які 

ігнорують значення соціальної «ліцензії» на їх діяльність на 

сільських територіях. Превентивні заходи для зменшення 

фінансових ризиків інвесторів включають їхній час та ресурси у 

здійснення: (і) картографування зацікавлених сторін; (іі) проведення 

широких консультацій з місцевою громадою; (ііі) запровадження 

програм розвитку громад тощо. Фінансові інвестиції земельних 

інвесторів у пом’якшення та уникнення соціальних ризиків мають 

чіткий сенс. Емпірично доведено, що виділяючи не менше 2% 

вартості земельного інвестиційного проєкту, інвестори можуть 

уникнути фінансових ризиків, вартість яких майже в чотири рази 

перевищує вартість процедур зменшення ризику без превентивних 
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заходів (зокрема соціального дозволу на їх діяльність від місцевих 

спільнот). 

2. Обов’язковою умовою земельних інвестицій в Україні для 

кожного інвестора має стати виділення щонайменше 2% від своїх 

проєктних витрат на діяльність із залучення спільнот. Розкриття 

фінансової інформації щодо цих витрат може забезпечувати 

впровадження дій та створення даних з навчання та удосконалення 

навичок сільського населення. Це може зумовити кращу віддачу від 

бізнесу, вдосконалення інвестиційного середовища та кращий вплив на 

місцевому рівні.  

3. Запровадити в Україні систему багатосторонньої інвестиційної 

експертизи, що підтримує соціальні дослідження та соціальний діалог у 

залученні земельних інвестицій. Проєкти із високими соціальними 

ризиками потребують впровадження заходів для пом’якшення останніх 

із одночасним покращенням ефективності. Донори та інвестори також 

зацікавлені у дослідженні шляхів упровадження процесів належної 

перевірки для скринінгу соціальних та кліматичних ризиків своїх 

інвестицій у співпраці із місцевими громадами. 

4. Для зниження соціальних ризиків у ширшому інвестиційному 

ринковому ландшафті у сфері землеволодіння та землекористування 

процеси соціального діалогу слід інтегрувати не тільки у національні, а й 

у міжнародні процедури затвердження інвестицій та включити до 

обов’язкових вимог щодо розкриття інформації.  

5. Пом’якшити можливі негативні наслідки активізації процесів 

залучення інвестицій для придбання українських земель і встановлення 

контролю за їх використанням шляхом застосування  багатого 

міжнародного досвіду і напрацьованих рекомендацій. Перш за все 

необхідно увести в національне законодавче поле поняття 

«відповідальні земельні інвестиції» та окреслити їх основні ознаки і 

принципи функціонування. На цій основі вибудувати систему 

державного сприяння таким інвестиціям із внесенням у чинне 

законодавство відповідних змін. Розробити систему обмежень 

інвестиційної активності у разі її невідповідності ознакам 

відповідальних інвестицій. 

6. Визнати основними відповідальними інвесторами у купівлю 

землі сімейних фермерів, які вкладають у свою сільськогосподарську 

діяльність власні капітал та робочу силу, дрібних власників та 
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дрібних виробників, особливо жінок, сільську молодь, представників 

корінних народів. 

7. Для адаптації інвестиційної діяльності потенційних крупних 

вітчизняних землевласників і землекористувачів до принципів 

відповідальних інвестицій розробити та узаконити в Україні 

Рекомендації відповідального інвестування в землеволодіння і 

землекористування з урахуванням міжнародної нормативно-правової 

бази та досвіду земельних інвестицій (FAO RAI; VGGT FAO; IFC PS; 

USAID). Створити систему державного моніторингу та оцінки крупних 

земельних інвестицій принципам відповідального інвестування 

відповідно до Рекомендацій. 

8. Встановити на законодавчому рівні, які угоди у сфері 

землекористування повинні кваліфікуватися як великі. 

Застосовувати до угод, кваліфікованих як великі, процедуру відбору, 

оцінювати їх відповідність принципам відповідального інвестування, 

моніторити наслідки реалізації згідно з певними, унормованими 

критеріями.  

9. Першочерговою умовою для схвалення входу в аграрний сектор 

великого інвестиційного капіталу визначити відповідність цілей такого 

проєкту стратегічним планам розвитку галузі, регіону і конкретних 

територій розміщення виробничих підрозділів. У протилежному 

випадку інвестпроєкт має бути відхилений як такий, що не 

забезпечуватиме просторову справедливість у користуванні 

суспільними благами і сталий розвиток. Для зменшення кількості 

несхвалених угод необхідно забезпечити інформування потенційних 

інвесторів щодо перспективних планів розвитку сільських територій і 

сільгоспвиробництва, а також стосовно відповідних «вузьких місць». 

10. Увести в національне законодавче поле термін «відповідальні 

земельні інвестиції» – як такі, що: не завдають шкоди як населенню, так 

і навколишньому природному середовищу; гарантують законним 

власникам збереження їхніх прав володіння і користування землею; 

здійснюються за дотримання прав людини та сприяють досягненню 

таких цілей, як викорінення бідності, забезпечення внутрішньої 

продовольчої безпеки і сталого використання земельних, рибних і 

лісових ресурсів, підтримують місцеві громади, сприяють розвитку 

сільських територій, забезпечують розвиток і зміцнення місцевих 

систем виробництва продовольства, активізацію стійкого соціально-

економічного розвитку, створення робочих місць, диверсифікацію 
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джерел засобів існування, створення благ для країни та її народу, в тому 

числі для бідних і найбільш вразливих верств населення. 

11. Перспективи реалізації великих інвестиційних проєктів у сфері 

землекористування, відповідно до міжнародних рекомендацій, доцільно 

оцінювати з огляду на: довіру до інвестора; компетентність вищого 

керівництва компанії; придатність земельної ділянки (ділянок) для 

реалізації цілей інвестиційного проєкту; ставлення громади, що 

приймає інвестиції, до інвестора; масштаби ймовірної соціальної та 

екологічної шкоди від реалізації проєкту; урахування у проєкті 

необхідності дотримання усіх земельних прав; очікувані фінансові 

результати реалізації проєкту; його технічну та агроекономічну 

обґрунтованість; наявність стабільного ринку збуту виробленої у межах 

проєкту продукції; доступність достатньо кваліфікованого для запуску 

інвестпроєкту персоналу; наявність можливостей отримання підтримки 

від владних структур; імовірні соціально-економічні наслідки 

інвестицій для приймаючої країни та місцевих громад; врахування у 

бізнес-плані інтересів та прав громади достатньою мірою.  

12. У процесі реалізації схваленої інвестиційної угоди необхідно 

здійснювати моніторинг виконання інвестором її умов та дотримання 

ним принципів відповідальних інвестицій. У разі виявлення порушень 

щодо інвестора має бути передбачено можливість застосування санкцій, 

включно з анулюванням такої угоди. Особливої уваги вимагає 

відстеження ситуації у сфері водокористування. В Україні, з огляду на 

загальну вододефіцитність та нинішній критичний стан із 

водозабезпеченням окремих регіонів держави, потрібно ретельно 

оцінювати обсяги водних ресурсів агровиробництва, необхідних для 

реалізації великих інвестиційних угод, обмежувати можливості 

використання підземних джерел води, підвищувати тарифи на 

водокористування з метою спонукання інвесторів до водоощадливого 

господарювання. 

13. Закріпити право відбору й оцінки наслідків реалізації великих 

угод, пов’язаних із сільськогосподарським землекористуванням, за 

структурами, не причетними до стимулювання залучення інвестицій, 

зокрема й у галузь. 
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Рекомендації щодо засобів протидії ризикам у землеволодінні 

та землекористуванні та загрозам справедливого розвитку 

сільських територій у контексті глобалізації 

Запровадження вільного ринку землі в Україні має відбуватися з 

урахуванням накопиченого міжнародного досвіду у цій сфері та – 

особливо – досвіду Європейського Союзу, оскільки Україна адаптує 

своє законодавство до права ЄС в рамках виконання своїх зобов’язань 

за Угодою про асоціацію з ЄС. У зв’язку з цим в Україні на системній 

основі необхідно впровадити такі заходи політики щодо 

регулювання операцій на земельному ринку. 

1. Створити низку інституцій для ефективного регулювання 

операцій на земельному ринку: 

➢  службу нагляду за земельним ринком для збирання та 

оброблення інформації про рівень концентрації та володіння 

сільськогосподарськими угіддями, включаючи облік закупівельних 

цін та орендної плати, оцінку ринкової поведінки власників та 

орендарів, спостереження за втратою прав власності на 

сільськогосподарські угіддя, відслідковування тенденцій родючості 

ґрунтів та ерозії земель. У функції цієї служби має увійти реєстрація 

та опублікування інформації про випадки спекулятивних трансакцій 

купівлі землі; 

➢  постійно діючу міжвідомчу робочу групу високого рівня 

для вивчення проблеми концентрації сільськогосподарських угідь, 

проведення дослідження впливу заходів економічної та правової 

політики на концентрацію земель та сільськогосподарське 

виробництво, а також аналізу створених концентрацією земель 

ризиків у забезпеченні продовольством, зайнятості, навколишнього 

середовища, якості ґрунтів та розвитку сільських територій; 

➢  інтегровану національну інформаційну систему для 

збирання, оброблення та систематизації даних про рівні орендної 

плати, ціни на землі різних категорій та якості, операції із придбання 

землі за різними варіантами трансакцій, із особливим фокусом на 

придбанні великих земельних ділянок, втраті та порушеннях прав 

власності та спекулятивних активностях на земельному ринку; 

➢  систему статистичного спостереження за земельними 

операціями на основі відповідних цифрових технологій, включаючи 

забезпечення тісного зв’язку цієї системи і відповідних кадастрових 

даних про сільськогосподарські угіддя, із гарантуванням відкритого 
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загального доступу до таких даних – для забезпечення прозорості 

операцій та полегшення відстеження основних трендів на ринку 

незалежними дослідниками (експертами). 

2.  Запровадити практику регулярних звітів уряду перед 

парламентом про ситуацію з використанням землі, зміни в структурі 

землекористування, динаміку цін, ступінь реалізації основних цілей 

сільськогосподарської політики та ефективність дії правових норм у 

цій сфері – з урахуванням тенденцій та чинників формування 

світової та національної продовольчої безпеки. 

3.  Визначити та законодавчо закріпити механізми для 

запобігання надмірній концентрації земель, включаючи такі:  

➢  пріоритетні права на купівлю землі для суб’єктів, які 

розвивають власні фермерські господарства, передусім для малих та 

середніх місцевих виробників, молодих фермерів, особливо зважаючи на 

можливість зростання попиту на земельні ділянки з боку покупців, які не 

є фермерами і часто керуються суто спекулятивними цілями. При цьому 

слід відштовхуватися від визнання важливості дрібних сімейних 

фермерських господарств для сільського укладу, збереження культурної 

спадщини, забезпечення соціального розвитку та раціонального 

використання природних ресурсів;  

➢  застосування до операцій із сільськогосподарськими 

угіддями, зокрема таких, де змінюються власники чи мають місце 

інші трансформації форм власності (злиття, поглинання, поділи, 

створення фондів), процедур попередньої перевірки відповідності 

національному законодавству про землю, зважаючи на те, що така 

політика повинна допомогти запобігти домінуванню окремих сторін 

чи суб’єктів на земельних ринках; 

➢  використання для регулювання ринку землі таких 

інструментів, як державне ліцензування продажу та оренди землі, 

зобов’язання для орендарів щодо ведення фермерського господарства, 

створення земельного банку, індексація цін з урахуванням доходів 

фермерських господарств тощо. 

4.  Упровадити заходи з регулювання ринків землі з метою 

запобігання спекулятивним земельним операціям, включаючи норми 

податкового законодавства, громадський нагляд у сфері управління 

земельними ресурсами. 

5.  Упровадити для ринку землі ефективні інвестиційні та 

кредитні механізми, які б охоплювали: 
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➢  використання інвестиційних фондів, заснованих на 

принципі солідарності, що дозволяє вкладникам інвестувати свої 

кошти з метою надання допомоги молодим людям, які не мають 

достатніх ресурсів для придбання землі та започаткування 

фермерського господарства; 

➢  забезпечення доступу до стійкого кредитування з метою 

придбання землі або володіння, особливо для нових учасників та 

молодих фермерів. 

6. Забезпечити системний підхід до організації контролю у сфері 

операцій на земельному ринку, який би охоплював не лише сільське 

господарство, а й інші сфери, які впливають на його розвиток – 

енергетику, навколишнє середовище, регіональний розвиток, 

мобільність, фінанси та інвестиції. Такий контроль має 

здійснюватися за участю фермерів та їхніх організацій, а також 

інших суб’єктів громадянського суспільства. 

Рекомендації щодо посилення антикорупційних дій у сфері 

земельного регулювання у контексті справедливого просто-

рового розвитку і захисту прав людини 

Масштаби корупційних зловживань у сфері земельних відносин 

потребують впровадження системних заходів як щодо боротьби з 

правопорушеннями, так і щодо запобігання формування та застосування 

корупційних схем. Удосконалення нормативно-правового забезпечення, 

запровадження міжнародних антикорупційних стандартів та ініціатив, 

застосування механізмів прозорості та інформаційної відкритості на всіх 

етапах земельних угод сприятимуть попередженню корупційних впливів 

та захищатимуть права найбільш вразливих верств населення. Для цього 

необхідно таке. 

1. Доповнити проєкт «Антикорупційної стратегії України на 

2021–2025 рр.» напрямом щодо протидії концентрації 

сільськогосподарського землекористування. Запровадження 

спеціального механізму укладання великих угод з обов’язковою 

перевіркою джерел походження коштів, верифікацією інформації 

про кінцевих бенефіціарних власників і перевіркою правдивості 

корпоративної структури власності, постійно діючим моніторингом 

впливу концентрованого землекористування на дотримання прав 

місцевого населення та збереження навколишнього середовища 

дозволить перехресно контролювати великі земельні трансакції та 

запобігати виникненню корупційних зловживань.  
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2. Запровадити стандарти міжнародної «Ініціативи прозорості 

видобувних галузей промисловості» (ІПВГ) у земельні відносини. З 

метою покращення прозорості використання природних ресурсів і 

зниження корупції у видобувній промисловості Україна долучилась до 

ІПВГ у 2013 р. Розширення вимог ІПВГ на сферу землекористування, 

зокрема великі земельні угоди (від 200 га) та угоди з землею державної 

та комунальної власності сприятиме підвищенню ефективності 

управління земельними ресурсами на користь місцевих громад та 

мільйонів власників землі. Підготовка та оприлюднення періодичних 

звітів про використання земельних ресурсів, які включатимуть 

інформацію про суб’єктів господарювання, агровиробництво, 

зайнятість, капітальні інвестиції, використання державної підтримки, 

залучення зовнішніх інвестицій, а також фінансову звітність великих 

землекористувачів та кінцевих бенефіціарних власників аграрних 

компаній тощо, а також розкриття умов договорів (включаючи строк 

контракту, обсяг землі, мету інвестицій, оцінку впливу, плани 

пом’якшення наслідків, а також місцеві зобов’язання щодо зайнятості 

та інфраструктури без оприлюднення конфіденційних фінансових 

даних) забезпечуватимуть відкритість, підзвітність суб’єктів 

господарювання перед громадськістю та стануть важливим 

інструментом у боротьбі з земельною корупцією. 

3. Удосконалити умови національного плану дій із впровадження 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»» (Open Government 

Partnership), до якого Україна приєдналася у 2011 р., у частині 

запровадження електронної системи подання та оприлюднення 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, для публічного розголошення доходів та 

активів їхніх та членів їхніх сімей за розширеним переліком. 

Включення у декларації посадовців, які працюють у сферах із 

високим корупціогенним ризиком, до яких належить сфера 

землекористування, майна та активів батьків або дорослих дітей, які 

не проживають із суб’єктами декларування, сприятиме прозорості та 

підвищить ефективність дій для запобігання корупції у публічному 

секторі. 

4. Удосконалити механізми публічності, прозорості та 

інформаційної відкритості для запобігання корупційним 

зловживанням та попередження порушень прав людей у сфері 

землеволодіння і землекористування шляхом внесення всіх 
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земельних ділянок до державного земельного кадастру, повного 

відкриття реєстру речових прав на нерухоме майно, оприлюднення 

намірів проведення земельних трансакцій, відкриття процедури 

операцій, поширення інформації про ухвалені угоди та умови їх 

реалізації.  

5. Визначити чітку відповідальність основних суб’єктів, залучених 

до здійснення земельних трансакцій: інвестиційних компаній, банків та 

інших фінансових установ, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування та, у випадках транснаціональних придбань земель із 

залученням іноземних інвесторів, урядів країн, в яких інвестор має 

постійне місце проживання або реєстрації. 

Сфера відповідальності інвестиційних компаній охоплює: 

➢  урахування усвідомленої згоди всіх залучених до земельних 

трансакцій осіб (FPIC), особливо місцевого населення; 

➢  перевірку належного дотримання прав людини через 

обов’язковість внесення у контракти пункту щодо заборони 

корупційних дій;  

➢  розроблення та ухвалення заходів із внутрішнього контролю, 

програм етики та дотримання норм та заходів для запобігання та 

виявлення випадків як хабарництва, так і великої корупції;  

➢  застосування заходів із попередження корупційних ризиків на 

всіх рівнях управління компанії. 

Сфера відповідальності банків та інших фінансових установ 

охоплює: 

➢  перевірку інвесторів, які займаються проєктами, пов’язаними 

із землекористуванням, стосовно дотримання прав людей, зокрема 

місцевого населення та громад, та незалученості до корупційних 

схем; 

➢  здійснення «належної перевірки клієнтів банку», перевірка 

вибіркових трансакцій, які досягають певного рівня, або де є підозра 

щодо відмивання грошей. Перевірка клієнтів включає ідентифікацію 

бенефіціарного власника, з метою виявлення приналежності 

корпоративної структури, а також проведення перевірки бізнесу, 

контролю за операціями з метою забезпечення інформації про 

замовника та джерела його фінансування; 

➢  включення інформації про бенефіціарне право власності у 

загальнодоступні земельні реєстри. 

Сфера відповідальності держави охоплює: 
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➢  захист прав місцевих жителів та громад на землю та природні 

ресурси. Ці форми захисту мають включати як конкретний захист, 

що надається місцевому населенню, так і забезпечення прав всіх 

людей на вільне користування природними багатствами та 

ресурсами; 

➢  удосконалення нормативно-правового забезпечення для 

запобігання корупції у земельних угодах завдяки впровадженню 

принципів прозорості та підзвітності. Зміна законодавства у 

поєднанні із забороною для працівників державного сектора 

володіти банківськими рахунками за межами відповідної юрисдикції 

–  щоб уникнути будь-якого виведення незаконних коштів;  

➢  забезпечення умов для контролю за прозорістю переговорів із 

потенційними інвесторами, дотримання вимог щодо оприлюднення 

умов контракту до його підписання, контроль відповідності досягнутих 

домовленостей інтересам місцевого населення; 

➢  забезпечення участі у переговорах місцевих громад, які 

залежать від відповідної землі, врахування їх інтересів та вживання 

заходів для захисту від підкупу представників громади; 

➢  забезпечення належних судових та несудових механізмів 

розгляду скарг та відмежування прийняття рішень від тиску політичних 

чи ділових зацікавлених еліт. Суди повинні мати можливість 

контролювати дотримання «суспільних цілей», «суспільних інтересів» 

тощо. Посилання на такі положення мають стосуватися не деяких 

абстрактних або загальних уявлень про те, що інвестиції повинні 

сприяти економічному зростанню, а конкретних цілей інвестицій, а 

також щодо того, чи має це покращити ситуацію у відповідних 

місцевих громадах.  

Сфера відповідальності держав, в яких зареєстровані інвестори, 

охоплює: 

➢  запобігання порушенням прав людини за кордоном 

підприємствами, які зареєстровані відповідно до законодавства країни. 

Для цього потрібна комбінація політичних заходів (включаючи 

економічні стимули) та регуляторні дії; 

➢  визначення корупції як у державному, так і у приватному 

секторах кримінальним злочином та забезпечення діяльності 

суб’єктів, відповідальних за розслідування та забезпечення 

виконання таких законів достатніми ресурсами; 
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➢  вимоги для компаній, що перебувають під юрисдикцією 

держави, дотримуватися прав людини та контролювали свої дочірні 

підприємства та бізнес-партнерів з приводу корупції та отримання 

від неї вигід; 

➢  вимоги щодо розкриття деталей про придбання компаніями 

землі в інших країнах. Ця вимога повинна включати опис переговорів, 

інформацію про пошук FPIC, ключовий контракт із визначенням 

розміру орендованої чи купленої землі, точного місця її розташування, 

остаточної ціни продажу або оренди та зобов’язання перед місцевими 

громадами, такі як будівництво доріг, шкіл чи іншої інфраструктури; 

➢  забезпечення жертвам порушень прав людини доступу до 

державних судів для відшкодування шкоди, заподіяної компаніями 

чи/або пов’язану з ними та/або їх дочірніми компаніями, 

зареєстрованими або які мають головне місцезнаходження або основне 

місце діяльності під її юрисдикцією. 
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Додаток 4.2.1 

Міжнародне законодавство у сфері боротьби з корупцією 

1. Закон США про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA), 1977 р. 

Відповідно до норм Закону ведення прозорого бухобліку з детальною 

інформацією про всі фінансові операції безпосередньо пов’язане із 

протидією хабарництву, оскільки прозорі фінансові звіти є засобом 

ідентифікації будь-яких виплат іноземним посадовим особам. Уперше 

західна країна визнала хабар іноземному посадовцю злочином. Закон 

припускав застосування кримінальних санкцій проти будь-якої 

американської компанії, якщо в її діяльності зафіксовано пропозицію або 

виплату грошових коштів іноземному посадовцю, а також посередникам за 

сприяння у прийнятті рішення на користь компанії. За умови залучення 

послуг місцевих осіб чи фірм для придбання або оренди великомасштабних 

земельних масивів, компанія несе відповідальність, якщо ця третя сторона 

або посередник підкупає іноземного чиновника для сприяння вигідній 

угоді. Разом із цим неможливість доведення фактів злочину, простеження 

ланцюгів, у т. ч. за кордоном виявили недосконалість закону саме у 

боротьбі з корупцією у земельній сфері.  

Кампанія Oxfam «За брендами» наголошує на важливості перевірки 

постачальників великих агропродовольчих компаній. Було проведено 

оцінювання десяти найбільших компаній з виробництва продуктів харчування 

та напоїв за сімома критеріями, один з яких стосувався політики компанії щодо 

землі для вирощування продовольчої сировини. Таблиця показників 

вимірювала, яку  політику компанії запровадили для забезпечення ланцюгів 

поставок, що не були би пов’язані з фактами «захоплення землі». Oxfam 

підкреслила, що деякі великі американські компанії з виробництва продуктів 

харчування та напоїв та їх дочірні компанії фактично не володіють та не 

здають в оренду великі масиви земель, де вирощується цукрова тростина. 

Натомість ці компанії, як правило, укладають контракти з великими 

іноземними постачальниками, які використовують великі плантації і можуть 

бути корумповані. Наприклад, Oxfam повідомила, що у 2013 р. компанії Coca-

Cola та PepsiCo закупили цукор у кількох постачальників з Таїланду та 

Камбоджі, які працюють у очевидно корумпованому земельному секторі 

Камбоджі. На запит компанія Coca-Cola надала детальну інформацію про свою 

діяльність із захисту прав земель, включаючи зобов’язання опублікувати 

висновки щодо виконання вимог FPIC (наявність вільної, попередньої та 

усвідомленої згоди постраждалих землекористувачів) для своїх 

постачальників. 
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2. Конвенція ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, 1997 р. 

Застосовуючи досвід США з FCPA, держави – члени ОЕСР у грудні 1997 р. 

досягли згоди щодо ратифікації Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних 

державних службовців при міжнародних комерційних операціях. Ця Конвенція 

ОЕСР про боротьбу з хабарництвом набула чинності у 1999 р. Наразі 

Конвенцію підтримали тридцять сім держав – членів ОЕСР та сім країн, що не 

входять до ОЕСР (Аргентина, Бразилія, Болгарія, Колумбія, Латвія, Росія та 

Південна Африка).  

Конвенція ОЕСР про боротьбу з хабарництвом стосується лише 

активного підкупу, який безпосередньо вчиняє особа, яка обіцяє або дає 

хабар. Більше того, Конвенція стосується лише підкупу іноземних 

державних службовців і не стосується підкупу від бізнесу до бізнесу. 

Коментарі до Конвенції посилаються на той самий захист «місцевого 

законодавства», що і FCPA, згідно з яким виплата або надання іншої 

переваги не вважатиметься корупцією, якщо «перевага була дозволена або 

вимагається письмовим законом чи нормативними актами країни 

іноземного державного службовця, включаючи судову практику». 

Крім того, невеликі «виплати за сприяння», здійснені «для спонукання 

державних службовців виконувати свої функції, такі як видача ліцензій або 

дозволів», відповідно до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом не 

повинні розглядатися як корупція. Такі виплати, як правило, є незаконними у 

відповідній іноземній країні; у країнах, які все ще дозволяють такі виплати, цю 

практику слід розглядати з допомогою «таких засобів, як підтримка програм 

належного управління».  

Ця різниця між «корупцією» та «платежами за сприяння» базується не на 

відповідних сумах, а скоріше на тому, що «корупція» змушує іноземного 

державного службовця вчинити дію або утриматися від дії, порушуючи 

обов’язки цієї посадової особи. На відміну від цього, «виплати за сприяння» 

мають на меті заохотити державного службовця виконувати свої функції. 

Тим не менше, визнаючи, що навіть невеликі виплати за сприяння мають 

«корозійний (руйнівний) вплив» зокрема щодо сталого економічного розвитку 

та верховенства закону», – Рекомендація 2009 р. щодо подальшої боротьби з 

підкупом іноземних державних службовців у міжнародних комерційних 

операціях закликає держави-учасниці періодично переглядати свою політику та 

підхід щодо невеликих платежів за сприяння з метою ефективної боротьби з 

цим явищем. Документ також закликає держави-учасниці «стимулювати 

діяльність компаній щодо заборони або обмеження використання невеликих 

платежів за сприяння у внутрішніх програмах та заходах компанії, визнаючи, 

що такі платежі, як правило, є незаконними в країнах, де вони здійснюються, і 

в усіх випадках мають точно враховуватися у фінансових звітах таких 

компаній». 
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У землекористуванні такі платежі «за сприяння» можуть мати вагомий 

негативний ефект через спотворення інформації. Наприклад, у процесі 

сертифікації або оформлення прав власності такі кошти виплачують тим, хто 

має можливості прискорювати адміністративні процедури. Як результат, між 

виплатами за сприяння та корупцією існує дуже тонка межа. Наприклад, якщо 

сертифікація супроводжується невеликою сумою, що виплачується чиновнику 

як винагорода за його старанність, це може заохотити чиновника діяти в обхід 

певних процедур.  

Держави – учасниці Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом 

зобов’язуються визначити корупцію або співучасть у корупції як 

кримінальне правопорушення, що карається «ефективними, пропорційними 

та стримуючими кримінальними покараннями». Більше того, від держав-

учасниць передбачається встановити, що їх юрисдикція здійснюється 

повністю або частково на їх території». 

Очікується, що держави-учасниці, які мають юрисдикцію переслідувати 

своїх громадян за правопорушення, скоєні за кордоном, здійснюватимуть таку 

діяльність щодо корупції. Конвенція ОЕСР про боротьбу з хабарництвом також 

прямо передбачає, що, крім фізичних осіб, юридичні особи (включаючи 

корпорації) повинні нести відповідальність за корупцію. Однак документ 

визнає, що не всі держави-учасниці встановлюють кримінальну 

відповідальність юридичних осіб.  

Реалізація Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом є нерівномірною у 

різних країнах. За даними Transparency International, «активного 

правозастосування» досягли чотири країни, а саме Сполучені Штати, Велика 

Британія, Німеччина та Швейцарія. Термін «активне правозастосування» 

стосується країн, які проводять розслідування злочинів за підкуп іноземних 

громадян, розслідування, відповідні органи влади пред’являють звинувачення, 

суди виносять вироки за справи по суті, а правопорушники отримують суворі 

санкції.  

П’ять інших країн (Італія, Канада, Австралія, Австрія та Фінляндія) 

досягли «помірного виконання». Transparency International визначає країни з 

«поміркованою примусовою відповідальністю» як країни, що досягають 

прогресу, але все ще недостатнього з точки зору імплементації та 

застосування законодавства про боротьбу з корупцією. З іншого боку, у 

двадцяти двох країнах Конвенція ОЕСР про боротьбу з хабарництвом 

майже не застосовувалась, тоді як у восьми країнах застосовувались 

обмежені норми. Transparency International визначає поняття «незначне чи 

відсутність правозастосування» як таке, що не стримує діяльність з точки 

зору імплементації або забезпечення антикорупційного законодавства.  

Незважаючи на ці обмеження та нерівномірність волі держав-учасниць 

витрачати зусилля на впровадження та забезпечення виконання Конвенції, вплив 
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документа на боротьбу з хабарництвом був значним. З часу набрання ним 

чинності у 1999 р. і до червня 2014 р. зареєстровано 427 випадків корупції проти 

263 осіб та 164 компаній. 

Найбільше «відзначився» сектор видобувної промисловості, на яку 

припадає 19% зареєстрованих випадків, 4% випадків зареєстровано у 

сільському господарстві, рибному господарстві та лісовому господарстві, де 

вартість хабаря як частки від загальної вартості угоди була значно нижчою. 

Зважаючи, що після 2008 р. земля набула ознак високоцінного активу, 

кількість корупційних справ та вартість угод значно збільшилися.  

3. Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних корпорацій. 

Конвенція про боротьбу з хабарництвом 1997 р. є найважливішим 

досягненням ОЕСР у боротьбі з корупцією, однак цьому передувало 

прийняття іншого документа. У 1976 р. були ухвалені Керівні принципи 

ОЕСР для транснаціональних підприємств (остання редакція у 2011 р.). 

Документ включає розділ «Боротьба з хабарництвом, вимагання хабаря» 

(глава VII). У цьому розділі зазначається, що «підприємства не повинні 

прямо чи опосередковано пропонувати, обіцяти, давати чи вимагати хабар 

чи іншу невиправдану привілею для отримання чи збереження бізнесу чи 

іншої неправомірної переваги».  

Принципи ОЕСР є особливо корисним інструментом з двох причин. По-

перше, в них однозначно висловлюється сподівання на те, що компанія 

використовуватиме свої важелі впливу на ділових партнерів, організації в 

ланцюгах поставок та інших державних або недержавних суб’єктів, 

пов’язаних з її господарською діяльністю, для запобігання або пом’якшення 

негативних наслідків для забезпечення прав людини. На практиці це 

означає, що, якщо покупець має над постачальником владу через великі 

обсяги закупівель, то він зобов’язаний тиснути на постачальника з метою 

дотримання прав людини та зменшення руйнівних наслідків, зокрема на 

навколишнє середовище, де це можливо.  

По-друге, Керівні принципи ОЕСР особливо актуальні для проблеми 

«заплямованих земель»335 через роль, яку можуть відігравати національні 

контактні центри (НКЦ) у забезпеченні дотримання Керівних принципів ОЕСР 

у підприємницькій діяльності, практиці та операціях. Очікується, що всі 

держави, які приєднались до Керівних принципів ОЕСР, створюватимуть НКЦ 

для забезпечення просування, впровадження та подальшої реалізації Керівних 

 
335 Заплямовані землі – це землі із заплямованою репутацією, тобто такі, які 

були отримані інвестором за корупційними схемами. Olivier De Schutter. Access 

to Land and the Right to Food, UN Doc. A/65/281 (Aug. 11, 2010). URL: 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20101021_access-to-land-

report_en.pdf (referring to the risks associated with such commodification of land). 
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принципів. Відповідно до механізму НКЦ, зацікавлені сторони (включаючи 

приватних осіб, а також неурядові організації (НУО) або профспілки) можуть 

подавати скарги (так звані «конкретні випадки») проти транснаціональних 

компаній, які вчинили або допустили порушення прав людини по всьому 

ланцюжку поставок. Земельні конфлікти, що виникають між громадами та 

іноземними інвесторами, або навіть між громадами та місцевим бізнесом, що є 

постачальником транснаціональних корпорацій, можуть призвести до того, що 

такі «конкретні випадки» будуть зареєстровані. 

Після отримання скарги та визнання її прийнятною, НКЦ відіграє роль 

нейтрального посередника, прагнучи вирішити суперечку для задоволення 

обох сторін. У разі прийняття такої резолюції, НКЦ публікує звіт з описом 

змісту угоди, якщо сторони не вимагають, щоб вона розглядалася як 

конфіденційна. Якщо резолюції не буде досягнуто, НКЦ може завершити 

процедуру, зробивши публічну заяву, в якій описуються факти, які, 

порушують принципи ОЕСР. Ця публічна заява може також містити 

рекомендації сторонам. Весь процес «конкретного випадку» зазвичай 

триває від шести місяців до року, хоча відрізняється за НКЦ. 

Слід зазначити, що НКЦ не є судовим або навіть квазісудовим 

механізмом. Він не має повноважень ані змушувати відкривати докази, ані 

приймати обов’язкові рішення, ані безпосередньо вживати покарання проти 

компанії. Однак побоювання негативного розголосу, що виникає в 

конкретних випадках, може стимулювати зацікавлену компанію 

співпрацювати у пошуку мирного вирішення суперечки. Проте в цілому 

механізми НКЦ критикують за їх неефективність у забезпеченні доступу до 

засобів правового захисту для жертв неправомірних дій корпорацій. 

Американський Національний контактний центр (НКЦ США) 

У червні 2013 р. Центр навколишнього середовища та розвитку (CED) та 

Мережа боротьби проти голоду (RELUFA) інформували НКЦ США про 

поведінку Herakles Farms / SGSOC у Камеруні між 2009 і 2013 роками. CED 

та RELUFA стверджували, що Herakles Farms / SGSOC діяли з порушенням 

положень глави VII «Протидія хабарництву» Керівних принципів ОЕСР. 

Зокрема, вони зазначали, що компанія здійснювала акти залякування, а 

також підкуп громадських лідерів, урядовців та місцевих жителів, щоб 

придбати землю для своїх господарських операцій. 

CED та RELUFA вимагали від компанії публічного розгляду цих оцінок та 

реалізації політики, що вимагає регулярних консультацій із членами громади, 

що постраждали. Herakles Farms / SGSOC у відповідь спростовували 

звинувачення та стверджували, що їх дії відповідають міжнародним 

настановам. 

Незважаючи на те, що компанія заперечувала висунуті проти неї 

звинувачення, НКЦ США вирішив, що справа «вимагає подальшої уваги й 
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експертизи» та запропонував послуги конфіденційного посередництва. 28 

липня 2015 р. НКЦ США оголосив про досягнення успішного посередництва 

між усіма сторонами. Компанія погодилася «отримати письмовий запит від 

CED та RELUFA протягом одного місяця після підписання угоди» для 

розслідування достовірних та минулих звинувачень у корупції. Компанія також 

погодилася дати «письмову відповідь НУО протягом трьох місяців з моменту 

отримання запиту». Сторони не дійшли згоди щодо конкретних справ, які 

потрібно розслідувати, але погодились зустрітися знову після розгляду 

першого звіту про розслідування до CED та RELUFA. 

Однак НКЦ не завжди можуть досягти навіть такого відносно скромного 

результату. У випадках, коли співпраця неможлива, НКЦ може публічно 

завершити розгляд справи, незалежно від того, чи порушувалися Керівні 

принципи ОЕСР, чи ні. 

Важливо, що Керівні принципи ОЕСР тлумачать поняття «державний 

службовець» ширше, ніж FCPA та Конвенція ОЕСР про боротьбу з 

хабарництвом. У главі VII Керівних принципів зазначено, що компанії не 

повинні «пропонувати, обіцяти чи надавати невиправдану грошову чи іншу 

перевагу державним чиновникам або співробітникам ділових партнерів». 

Щонайменше це свідчить про те, що Керівні принципи ОЕСР охоплюють 

питання підкупу компаніями інших компаній, які з ними співпрацюють. 

4. Конвенція ООН проти корупції. 

У жовтні 2003 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію ООН 

проти корупції (UNCAC), яка набрала чинності у грудні 2005 р. Наразі 187 

країн ратифікували UNCAC336, що означає, що її глобальний вплив значно 

більший, ніж боротьба з хабарництвом ОЕСР. Конвенція UNCAC вимагає 

від держав-учасниць криміналізувати такі дії: 

1) надання неправомірної переваги національному, міжнародному, або 

іноземному посадовцю («активний хабар»); 

2) прийняття неправомірної вигоди від національної державної 

посадової особи («пасивний підкуп»); 

3) розкрадання державних коштів; 

4) перешкоджання правосуддю;  

5) приховування, конверсія або передача злочинних доходів; 

6) отримання хабарів від міжнародних та іноземних державних 

службовців («пасивний підкуп»); 

7) торгівля впливом; 

 
336 Signature and Ratification Status. United Nations. URL: 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html 



Гарантування базових прав селян та просторова справедливість… 

378 

8) зловживання функціями; 

9) незаконне збагачення; 

10) хабарництво та розкрадання у приватному секторі;  

11) приховування незаконних активів. 

UNCAC вимагає міжнародної співпраці між відповідними державами-

учасницями у всіх кримінальних переслідуваннях. Крім того, UNCAC надає 

право на повернення активів та стає для країн основою для модифікації 

свого законодавства «з метою сприяння відстеженню, заморожуванню, 

конфіскації та поверненню отриманих внаслідок корупційної діяльності 

коштів». UNCAC характеризується всебічним процесом перегляду, який 

відбувається у три етапи: 

1) кожна країна звітує про проведену самооцінку, відповідно до 

контрольного списку; 

2) експерти оцінюють звіт про самооцінку від двох країн і, за потреби, 

здійснюють візит;  

3) рецензенти (два колегіальні уряди, підтримувані Управлінням ООН з 

наркотиків та злочинності) готують остаточний звіт про огляд країн, який 

«доопрацьовується за погодженням з країною, що аналізується». 

Однак офіційного процесу подальших дій, який би гарантував, що 

країни відреагують на рекомендації, викладені у звітах, не розроблено.  

Чи може UNCAC ефективно сприяти боротьбі з корупцією у земельних 

угодах, певною мірою залежатиме від того, як її трактуватимуть у 

майбутньому. Дослідження (на кінець 2014 р.) виявили проведену під 

егідою UNCAC лише одну справу, пов’язану з корупційним управлінням 

землею. Ця справа стосувалася кримінального переслідування заступника 

міського голови в Україні, якого звинуватили у вимаганні та отриманні 

хабаря на загальну суму 500 тис. дол. США в обмін на рішення щодо 

виділення земельної ділянки337. 

5. Закон Великої Британії про боротьбу з хабарництвом. 

Закон Великої Британії про боротьбу з хабарництвом ухвалений у квітні 

2010 р. і за його виконання відповідає Управління з питань крупного шахрайства 

Великої Британії (SFO). Закон спрямований на будь-які дії чи бездіяльність, 

зафіксовані у Сполученому Королівстві, які є складовою злочину, передбаченого 

Законом, а також на дії чи бездіяльність будь-якої особи, яка має тісний зв’язок із 

Великою Британією. Закон застосовується як до громадян Великої Британії, так і 

до осіб, які тривалий час проживають у країні, а також організацій, які у Великій 

 
337 Country Review Report of Ukraine. UNODC. URL: http://www.unodc.org/ 

documents/treaties/UNCAC/Country VisitFinalReports/2013_07_05_ 

Ukraine_Final_Country_Report.pdf 
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Британії були створені або ведуть у країні принаймні якусь частину свого 

бізнесу.  

Між Законом США про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA) та 

Законом Великої Британії про боротьбу з хабарництвом існують суттєві 

відмінності. Перша помітна різниця стосується отримувача. На відміну від 

FCPA, який передбачає, що хабар повинен бути сплачений або запропонований 

«іноземній посадовій особі» (активне хабарництво), сфера дії Закону Великої 

Британії поширюється на будь-яку особу та передбачає відповідальність за 

виплату або пропозицію дати хабар, а також за отримання або згоду на 

отримання хабаря (пасивне хабарництво). 

Переслідування, відповідно до Закону Великої Британії про 

боротьбу з хабарництвом  

Стаття 7 Закону Великої Британії про боротьбу з хабарництвом 

встановлює конкретне правопорушення щодо відповідної комерційної 

організації, якщо особа, пов’язана з організацією, підкуповує іншу особу, 

яка має намір отримати або зберегти бізнес чи перевагу у веденні бізнесу 

для цієї організації. Оскільки Закон не визначає «відповідну комерційну 

організацію» або «асоційовану особу», Міністерство юстиції Великої 

Британії заявляє, що «асоційованою особою» може бути підрядник або 

постачальник, якщо він «надає послуги організації або від імені 

організації». 

Це надзвичайно важлива особливість Закону Великої Британії про 

боротьбу з хабарництвом. Підтверджено випадки, коли комерційна 

організація самостійно не має відношення до землекористування, але один 

із її постачальників фактично купує землю. Наприклад, компанія Tate & 

Lyle (постачальник цукру, зареєстрований у Великій Британії) не володіє 

землею для виробництва цукрової тростини в Камбоджі, але закупила 

цукор виготовлений із сировини, що вирощена на плантаціях, які належать 

камбоджійським компаніям, наприклад, KSL. KSL працює в очевидно 

корумпованому бізнесі Камбоджі та була звинувачена у співпраці з урядом 

країни з метою примусового виселення жителів села з належної їм землі. 

Навіть за умови отримання доказів того, що KSL винна у хабарництві, 

притягнути Tate & Lyle до відповідальності згідно із Законом дуже важко.  

ICAR338 зверталися до Tate & Lyle щоб отримати роз’яснення щодо 

звинувачень, викладених вище. Компанія відповіла, що її відносини з KSL 

були дуже обмеженими (закупівля стосувалася лише двох невеликих партій 

цукру) і співробітництво компанії KSL з урядом Камбоджі щодо 

відповідних питань відбувалося у 2006 р., за чотири роки до того, як Tate & 

 
338 ICAR – Міжнародний круглий стіл із корпоративної звітності. 
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Lyle підписала із нею контракт. ICAR також зв’язалися з KSL, яка заявила, 

що працює в Камбоджі через свою дочірню компанію Koh Kong Sugar 

Industry Co. Ltd. (KSI). KSL заперечувала змову з урядом Камбоджі з метою 

виселення жителів села зі своєї землі та стверджувала, що ніколи не 

застосовувала практику давати хабарі. 

Британський Закон про боротьбу з хабарництвом не передбачає винятку 

для «виплат за сприяння», що визначаються як «невеликі хабарі для сприяння 

урядовим діям». Таким чином, інвестор може потенційно нести 

відповідальність згідно із Законом за будь-які посередницькі платежі, які 

надаються з «наміром схилити до неналежної поведінки». Уряд Великої 

Британії зробив цей вибір відповідно до звернення ОЕСР 2009 р. про те, щоб 

держави-члени заборонили компаніям сплачувати платежі за сприяння, 

оскільки доведено, що вони мають згубний вплив. Позиція ОЕСР полягає в 

тому, що, дозволяючи виплати за сприяння або дрібні хабарі та забороняючи 

при цьому великі хабарі, країни «створюють штучні відмінності», що 

заплутують корпоративні процедури боротьби з хабарництвом і суперечать 

просуванню світової культури, спрямованої проти корпоративного 

хабарництва.  

Закон Великої Британії про боротьбу з хабарництвом не містить таких 

детальних положень про бухгалтерський облік, як FCPA. Однак стаття 7 надає 

комерційним організаціям повний захист від активного підкупу, якщо в ньому 

існують «адекватні процедури» для запобігання підкупу. Уряд Великої 

Британії такі визначає, що ці адекватні процедури мають відповідати шести 

основним принципам: 

1) процедура боротьби з хабарництвом співвимірна з ризиками, з якими 

стикається комерційна організація, а також масштабами, характером і 

складністю діяльності цієї комерційної організації; 

2) керівництво комерційної організації підтримує боротьбу із 

хабарництвом та сприяє вихованню нульової толерантності культури 

хабарництва; 

3) комерційна організація оцінює ризики зовнішнього та внутрішнього 

можливого хабарництва, і така оцінка є «періодичною, оприлюдненою та 

документально підтвердженою»; 

4) комерційна організація ретельно слідкує за особами, які виконують чи 

бажають надавати послуги для організації або від імені організації для  

пом’якшення ризиків підкупу; 

5) комерційна організація забезпечує внутрішнє і зовнішнє спілкування 

та навчання щодо її політики та процедур боротьби з корупцією, аби 

гарантувати, що вони є зрозумілі всім членам організації; 
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6) комерційна організація здійснює моніторинг та огляд процедури 

боротьби з корупцією та за потреби вдосконалює цю процедуру. 

Через розширену сферу застосування Закон Великої Британії про 

боротьбу з хабарництвом може стати більш дієвим інструментом у 

випадках корупційних масштабних земельних угод. Наприклад, коли 

потенційні інвестори отримують хабарі як засіб спонукання їх до оренди 

або купівлі великих масивів земель. 

Закон Великої Британії про боротьбу з хабарництвом описаний як 

особливо сильний підзаконний акт. Проте такі організації, як Transparency 

International, не застосовують його через мінімум судових справ, 

порушених згідно з нормами цього Закону, та тому що випадки підкупу 

відбувалися виключно у межах Сполученого Королівства, а очікуваних 

«великих корпоративних справ» не було. На виправдання мінімального 

виконання Закону опоненти стверджують, що він відносно новий і затримка 

переслідування є наслідком того, що випадки корпоративної корупції досі 

перебувають у процесі розкриття та розслідування. З урахуванням 

зазначеного з моменту ухвалення Закону урядовий орган управління із 

забезпечення його дотримання (SFO) скоротив бюджет наполовину, що 

змушує багатьох сумніватися, а чи дійсно існує політична воля цей Закон 

підтримувати . 

Проведені дослідження не виявили жодних прикладів притягнення до 

відповідальності компаній за хабарі, сплачені або отримані в обмін на 

оренду чи придбання великомасштабних земельних угідь в іноземних 

країнах. Однак Закон Великої Британії про боротьбу з хабарництвом 

визначено як більш надійний, ніж Закон США про боротьбу з корупцією за 

кордоном (FCPA), і вже перша справа  відповідно до Закону про боротьбу з 

хабарництвом  (слухання відбулися у грудні 2014 р.) містила суттєвий 

земельний компонент. Працівники Групи стійкого зростання (SGG) та її 

дочірніх компаній – Sustainable AgroEnergy (SAE) та Sustainable Wealth 

(UK) Investments (SWI) – були засуджені за змову з метою вчинення 

шахрайства та надання навмисної неправдивої інформації британським 

інвесторам щодо того, що компанії нібито володіють землею в Камбоджі, 

на якій висаджені плантації дерева ятрофа, і компанії застраховані на 

випадок неврожаю ятрофи. ICAR намагався зв’язатись із Групою сталого 

зростання (SGG) за роз’ясненнями, однак компанія та всі її дочірні 

компанії, що беруть участь у справі про державну фінансову діяльність, 

були ліквідовані. 
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Папуа Нова Гвінея 

У 2013 р. Оклендський інститут і Тихоокеанська мережа з глобалізації 

оприлюднили звіт із висвітленням корупційних та шахрайських прикладів у 

практиці лісозаготівельної компанії Limited (IT&S) у Папуа Новій Гвінеї 

(ПНГ). Згідно з описом, IT&S погодились у 2011 р. побудувати шосе в 

Західній провінції ПНГ в обмін на заготівлю деревини вздовж траси. 

Компанія отримала згоду від місцевих землевласників розробити шосейний 

коридор на площі 2400 га, а підписала 99-річний договір оренди з урядом 

ПНГ на 2 043 097 гектарів. Угода була укладена у формі спеціальної 

сільськогосподарської та бізнес-оренди, що зазвичай використовується 

іноземними компаніями для придбання землі в ПНГ. 

Згідно з доповіддю Інституту Окленда, розслідування цієї земельної 

угоди  виявило численні свідчення того, що придбання було здійснене із 

застосуванням шахрайських та корупційних схем, а також в обхід законів та 

процедур ПНГ. Наприклад, Грінпіс Австралійсько-Тихоокеанського регіону 

у 2012 р. виявив, що договори оренди базувалися на підробці земельної 

реєстрації й інші офіційні документи були шахрайськими. За даними звіту 

Інституту Окленда, один власник землі повідомив, що його підпис на 

офіційному документі був сфальсифікований, а провінційний земельний 

офіцер у 2012 р.звітував на Радіо Австралія, що його дезінформований 

щодо документів, які він підписував. У звіті Інституту Окленда також 

стверджується що IT&S фінансувала проїзд та надбавки для урядовців і всі 

земельні розслідування проводила без залучення уряду. Відповідно до звіту 

окружний землевпорядник повідомив Слідчу комісію (2011 р.) про те, що 

він підписав звіт про землевідвід, але фактично земельне розслідування не 

проводив. 

Цей випадок демонструє деякі аспекти того, як працюють і зазвичай 

отримують землю компанії в ПНГ. Наприклад, слідча комісія показала, що 

більшість договорів оренди між 2003 р. та 2012 р. були укладені під 

загрозою, залякуванням або шляхом підкупу та/або без вільної попередньої 

згоди власників земель. У 2013 р. міністр земельного департаменту 

розпочав розслідування щодо всіх земельних угод, які ймовірно 

здійснювалися неправомірно шляхом. 

Незважаючи на мінімальне притягнення до відповідальності та 

невизначеність, пов’язану з майбутнім примусовим виконанням, Закон Великої 

Британії про боротьбу з хабарництвом стимулює компанії до жорсткої 

антикорупційної політики з метою захисту від переслідування. Одним із 

прикладів є Illovo Sugar Limited – дочірнє підприємство Associated British Foods, 

яке володіє приблизно 71000 га земель для виробництва цукрової тростини в 

Африці та було звинувачене у причетності до кількох незаконних масштабних 
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придбань землі. У червні 2011 р. у компанії Illovo була створена група для 

боротьби з хабарництвом та корупцією, що діяла в межах її дочірніх компаній і 

спільних підприємств, де Illovo має частку. У березні 2014 р. Illovo також 

ухвалила свої Керівні принципи щодо прав на землю, які відповідають Керівним 

принципам ООН щодо бізнесу та прав людини і Глобальному договору ООН.  

Коли у вересні 2016 р. ICAR звернулася до Illovo, компанія заявила про 

свою непричетність до незаконних придбань землі. 

Усі ухвалені нормативно-правові акти спрямовані на запобігання, 

викриття та протидію корупційним зловживанням. При цьому їх дієвість 

послаблюється занадто толерантним відношенням до економічних 

правопорушень. З іншого боку, лише ухваленням законів викорінити 

корупційні схеми неможливо. Тісна співпраця міжнародних організацій, 

обмін інформацією, активізація включеності громадянського суспільства, 

неухильне дотримання законодавчих норм та оприлюднення інформації про 

недоброчесних службових осіб сприятимуть попередженню корупційних 

зловживань та захищатимуть суспільні інтереси.  
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Таблиця 1.4.2. Приватне землеволодіння селян та сільських 

обивателів 

Таблиця 1.4.3. Динаміка експорту Російської імперії п’яти 
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ТГ 
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Таблиця 2.2.3.1. Площа земельних ділянок у власності громадян 
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Рис. 1.4.1. Зміна середньої товарності зернового господарства 

Російської імперії впродовж 1840–1913 рр. 

Рис. 2.2.1.1. Розподільча несправедливість у вартості земельних 

ділянок (паїв) у регіональному вимірі 

Рис. 2.2.1.2. Просторові нерівності у розмірі земельної ділянки 

(паю) 

Рис. 2.2.1.3. Оренда земельних ділянок (паїв), 2019 р. 

Рис. 2.2.1.4. Динаміка землекористування й кількості ФГ 

Рис. 2.2.1.5. Розподіл земельних ресурсів між основними 

землекористувачами 

Рис. 2.2.1.6. Зміна кількості ФГ та земельного банку за період 2005–

2019 рр. 

Рис. 2.2.2.1. Фактична просторова нерівність у доходах від 

здавання в оренду земельних ділянок (паїв), 2019 р. 

Рис. 2.2.2.2. Нерівність (крива Лоренца) у розподілі доходів від 

здавання в оренду сільськогосподарських земель (паїв) 

Рис. 2.2.2.3. Структура земельного фонду за типом власності у ФГ 

у розрізі їх груп за розміром землекористування 

Рис. 2.2.2.4. Просторові відмінності площ орендованих земель 

різними ФГ (до 100 га – зверху, 100–500 га – знизу) 

Рис. 2.2.2.5. Розподіл вигід від ведення аграрної діяльності за 

бенефіціарами у розрізі типів господарств 

Рис. 2.2.3.1. Розподіл усіх (зліва) та сільських (справа) ДГ за 

часткою спожитого продовольства, виробленого в господарстві 

Рис. 2.2.3.2. Нерівності у розподілі земельних ресурсів, що 

використовуються для отримання аграрного доходу, серед сільських 

ДГ 
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Рис. 2.2.3.3. Нерівності у споживанні виробленого в сільських ДГ 

продовольства 

Рис. 2.2.4.1. Землі, що потребують консервації 

Рис. 2.2.4.2. Структура посівних площ основних груп сільсько-

господарських культур у корпоративному секторі в регіональному 

розрізі, 2021 р. 

Рис. 2.3.1.1. Площа переданих у комунальну власність земель у 

різних за територією територіальних громадах Вінницької області 

Рис.3.1.2.1. Динаміка товарного експорту України, 2005–2020, 

млн дол. США 

Рис. 3.1.2.3. Частка товарів проміжного споживання в сукупному 

експорті товарів агропродовольчої групи в Україні, 2005–2020 рр. 

Рис. 4.1.3.1. Динаміка глобального індексу сільськогосподарських 

угідь (Global Farmland Index), 2002–2016 рр. 

Рис.3.3.1. Види корупційних дій у сфері сільськогосподарського 

землекористування 

Рис. 3.3.2. Взаємозв’язок між індексом сприйняття корупції та 

великомасштабними земельними угодами 

Рис. 3.3.3. Глобальні потоки транснаціональних інвестицій у 

землю, 2020 р. 

Рис. 4.4.1.1. Продуктивність земельних ділянок при наявності та 

відсутності конфліктів 
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Просторова справедливість у землекористуванні та сталому 

сільському розвитку : у 2-х книгах. 

 

Книга 2 : Гарантування базових прав селян та просторова 

справедливість в умовах лібералізації земельного ринку в 

Україні 

 

Обґрунтовано сутність та науково-прикладні засади реалізації 

права селян на землю як основи досягнення просторової 

справедливості в землекористуванні та забезпеченні сталого 

розвитку сільських територій; розкрито особливості та наслідки 

егалітарного й ліберально-ринкового підходів до реформування 

земельних відносин; розроблено концептуальну рамку формування 

земельної політики на основі правозахисного підходу, де право на 

землю визначається як портал для реалізації інших базових прав 

селян; узагальнено історико-економічні передумови капіталізації 

земельних ресурсів, досліджено сучасний стан розвитку земельних 

відносин і заселеності сільських територій; окреслено просторові 

нерівності у розподілі земель сільськогосподарського призначення 

та фінансово-економічні, соціально-економічні й екологічні аспекти 

реалізації прав селян на землю; визначено можливості використання 

комунальних земель для посилення просторової справедливості 

шляхом забезпечення базових прав людини та сільських громад; 

ідентифіковано зовнішні рушійні сили сучасного вітчизняного 

землекористування та інвестиційної діяльності на сільських 

територіях; запропоновано напрями удосконалення просторового 

розвитку на засадах справедливості при реалізації земельної 

політики в Україні із виокремленням правозахисного підходу ООН, 

антикорупційних ініціатив, заходів запобігання соціальних 

конфліктів та інвестиційних невдач; розроблено організаційно-

правові механізми державної підтримки забезпечення прав селян та 

місцевих громад в умовах лібералізації ринку землі. 

Для науковців, політиків, працівників органів державного 

управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і 

студентів ВНЗ гуманітарного профілю. 
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Spatial Justice in Land Use and Sustainable Rural Development :  

in 2 editions 

Edition 2 : Guaranteeing the Basic Rights of Peasants and Spatial 

Justice in Land Market Liberalization in Ukraine 

 

The study substantiates the essence and scientific-applied principles 

of realizing the right of peasants to land as the basis for achieving spatial 

justice in land use and ensuring the sustainable rural development; reveals 

the features and consequences of the egalitarian and liberal-market 

approaches to reforming land tenure; develops a conceptual framework 

for land policy based on a human rights approach, where the right to land 

is defined as a portal for the realization of other basic rights of peasants; 

summarizes the historical and economic prerequisites for the 

capitalization of land resources; investigates the current state of 

development of land tenure and population of rural areas; outlines spatial 

inequalities in the distribution of agricultural lands and financial-

economic, socio-economic and ecological aspects of the realization of 

peasants' rights to land; identifies opportunities for using communal land 

to strengthen spatial justice by ensuring basic human rights and rural 

communities; reveals external driving forces of modern domestic land use 

and investment activity in rural areas; suggests directions for improving 

spatial development based on the principles of justice in the 

implementation of land policy in Ukraine, highlighting the UN human 

rights approach, anti-corruption initiatives, measures to prevent social 

conflicts and investment failures; develops organizational and legal 

mechanisms of state support for ensuring the rights of peasants and local 

communities in the conditions of land market liberalization. 

For scientists, politicians, employees of state administration and local 

self-government, teachers, graduate students, and students of universities 

of humanitarian profile. 
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