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У статті розглянуто значення земель-
них ресурсів у продовольчій безпеці кра-
їни. Наведено дані фактичної та реальної 
цінності землі та формування відповідних 
механізмів її раціонального використання. 
Охарактеризовано сучасну динаміку 
земельних відносин в Україні. Проаналізо-
вано ефективність використання сільсько-
господарських угідь аграрними підприєм-
ствами як основного чинника покращення 
сільськогосподарського виробництва. 
Наведено приклади тіньового ринку обігу 
сільськогосподарських земель. Висвітлено 
чинники гальмування розвитку ринку землі 
та умови переходу до поліпшення земель-
них відносин. Вказано, що напрацювання 
прозорої нормативно-правової бази ринку 
землі дасть змогу додатково підтримати 
малого та середнього фермера і великих 
українських товаровиробників аграрної 
продукції, що забезпечить сталий роз-
виток суспільства, подолання бідності, 
створення нових робочих місць, економічну 
стабільність держави та рівень доходів 
аграрних підприємств.
ключові слова: земельний ресурс, аграрні 
підприємства, ринок землі, ефективність, 
сільськогосподарські угіддя.

В статье рассмотрено значение земель-
ных ресурсов в продовольственной без-
опасности страны. Приведены данные 
фактической и реальной ценности земли 
и формирования соответствующих меха-
низмов ее рационального использования. 
Охарактеризована современная динамика 
земельных отношений в Украине. Проана-
лизирована эффективность использования 
сельскохозяйственных угодий аграрными 
предприятиями как основного фактора 
улучшения сельскохозяйственного производ-
ства. Приведены примеры теневого рынка 
оборота сельскохозяйственных земель. 
Освещены факторы торможения развития 
рынка земли и условия перехода к улучшению 
земельных отношений. Указано, что раз-
работка прозрачной нормативно-правовой 
базы рынка земли позволит дополнительно 
поддержать малого и среднего фермера 
и крупных украинских товаропроизводите-
лей аграрной продукции, что обеспечит 
устойчивое развитие общества, преодоле-
ние бедности, создание новых рабочих мест, 
экономическую стабильность государства 
и уровень доходов аграрных предприятий.
ключевые слова: земельный ресурс, аграр-
ные предприятия, рынок земли, эффектив-
ность, сельскохозяйственные угодия.

The article considers the value of land resources in the food security of the country. Food products from land use make up 98% and, in the future, land-use 
potential will remain the basis of human civilization, despite the advances in genetic engineering and the chemical industry. The data of actual and aware-
ness of the real value of the land and formation of appropriate mechanisms for its rational use are given. Ukraine’s agricultural sector generates approxi-
mately 32% of GDP and creates jobs for millions of workers; 40% of foreign exchange earnings that come to the country are produced in the agricultural 
sector. The modern dynamics of land relations in Ukraine is characterized. Particular importance is attached to the analysis of the efficiency of agricultural 
land use by agricultural enterprises as the main factors for improving agricultural production. Examples of the shady agricultural land circulation market are 
given. Depending on the region, the value of the land varies from 20 thousand to 50 thousand UAH/ha; of land in 2017 amounted to UAH 10-12 billion. 
Through shadow land acquisition schemes in some regions of Ukraine, in the next 5-7 years, up to 80% of Ukrainian lands may change the owner’s rights 
through emphitus or lease agreements for 50 years. The factors of slowing down of the land market development and conditions for transition to improve-
ment of land relations are highlighted. Among them are: distrust of power, corruption in land relations, imperfection of the Land Code, lack of economic and 
legal definition of shares, risk of speculation of land plots, etc. Opening the land market can provide additional GDP growth of 1.5%. With a GDP growth of 
2-3%, this will give a tangible impetus to economic development. It was pointed out that in developing a transparent regulatory framework of the land market, 
which will further support small and medium-sized farmers and large Ukrainian producers of agricultural products, which will ensure sustainable develop-
ment of society, poverty reduction, creation of new jobs, economic stability of the state and income levels of agricultural enterprises.
Key words: land resource, agricultural enterprises, land market, efficiency, agricultural land.

Постановка проблеми. Земля – це основний 
фактор аграрного виробництва, що відіграє голо-
вну роль у розвитку суспільних відносин. Вона є 
основою сільського господарства, де відбувається 
переплетіння економічних процесів виробництва 
з природними умовами. За раціонального її вико-
ристання вона постійно поліпшується, набуває 
нових якостей, підвищує свою родючість. Сучас-
ний стан землеволодіння та землекористування, 
стан ринку землі потребують зміни законодавчої 
бази на користь резидентів, ставлення виробників 
і держави до використання земель сільськогоспо-
дарського призначення, щодо збереження їхньої 
продуктивності, вимагають вивчення природних та 
економічних факторів підвищення ефективності й 

раціональності використання земельних ресурсів 
з урахуванням зонально-кліматичних умов.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування ринку землі та економічна 
ефективність її використання досліджувалися 
в роботах В.Г. Андрійчука, І. Гуторова, А.С. Дани-
ленка, В. Данкевича, П.І. Коренюка, І.В. Кошкалди, 
П.М. Макаренка, В.В. Макарової, М.Й. Маліка, 
В.Я. Месель-Веселяка, Ж.А. Петренка, П.П. Рус-
нака, П.Т. Саблука, О. Сакала, М.Г. Ступеня, 
А.Г. Тихонова, Н. Ющенко тощо.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягала у визначенні значення земельного 
ресурсу через забезпечення продуктами харчу-
вання та основних проблем, що впливають на 
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ефективність використання земельно-ресурсного 
потенціалу в сільському господарстві. Завдання 
статті – навести способи визначення ефективності 
використання сільськогосподарських угідь. Висвіт-
лити чинники підвищення ефективності викорис-
тання земель аграрних підприємств, що є однією 
з найважливіших проблем національної економіки. 
Висвітлити чинники гальмування розвитку ринку 
землі та умови переходу до поліпшення земель-
них відносин в Україні.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з найбільш перспективних сфер світового 
бізнесу сьогодні є сфера аграрного виробництва. 
Нині основним викликом світових інноваційно-тех-
нологічних процесів є розвиток сільського госпо-
дарства, який спрямований на динамічність агро-
виробництва за рахунок використання передових 
технологій. Це впливатиме на економічну стабіль-
ність держави, рівень доходів підприємств, попит 
населення на продукцію у зв’язку із включенням до 
її собівартості додаткових витрат тощо. За прогно-
зами ООН чисельність населення світу до 2050 року 
перевищить межу 9 мільярдів осіб. Потреби у хар-
чових ресурсах у світі зростуть удвічі [1].

Продовольчі товари, отримані за рахунок вико-
ристання землі, становлять 98%, і в майбутньому 
земельно-ресурсний потенціал залишиться осно-
вою людської цивілізації, незважаючи на успіхи 
генної інженерії та хімічної галузі. Сьогодні понад 
805 млн. осіб у світі недоїдають. Згідно з прогно-
зами демографів, до 2030 року кількість людей, 
які голодують, на планеті сягне 1 млрд. осіб. Зрос-
тання чисельності населення потребує збільшення 
виробництва продуктів харчування приблизно 
на 60%. Сільське господарство – перспективний 
напрям розвитку будь-якої країни. Однією з пер-
шочергових глобальних цілей сталого розвитку до 
2030 року, відповідно до резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: поря-
док денний розвитку у галузі сталого розвитку на 
період до 2030 року», є досягнення продовольчої 
безпеки завдяки сприянню сталому розвитку сіль-
ського господарства [2].

В аграрній сфері земельні ресурси – це най-
важливіша продуктивна сила, без якої неможли-
вий процес виробництва предмета й знаряддя 
праці. Земельні ресурси потребують комплек-
сного управління, яке полягає в цілеспрямованій 
координації зусиль, раціональному підборі форм 
власності на землю, форм організації її викорис-
тання тощо. Земля є головною умовою існування 
суспільства та джерелом національного багатства 
і домінуючим економічним активом. Україна все 
ще перебуває на етапі усвідомлення реальної цін-
ності землі та формування відповідних механізмів 
її раціонального використання. Агросектор гене-
рує приблизно 32% ВВП та створює робочі місця 
для мільйонів українців; 40% валютної виручки, 

яка надходить в країну, виробляється саме 
в аграрному секторі. Кваліфікована та недорога 
робоча сила створює конкурентні переваги порів-
няно з агровиробниками Європи [3].

Україна – не єдина держава, яка змушена вирі-
шувати питання земельних відносин. Ця проблема 
спільна для всіх «перехідних країн», де земля 
була націоналізована або її обіг жорстко контро-
лювався. Отриманий ними досвід проведення 
земельної реформи є ефективним інструментом 
для розуміння загальних тенденцій [4].

З 2000 року Верховна Рада продовжувала 
мораторій на продаж землі сім разів. У його 
межах власники можуть лише здавати землю 
в оренду та пере оформляти на спадкоємців, понад 
6,9 млн. пайовиків не можуть вільно розпоряджа-
тися своєю землею, з них 23% власників, тобто 
1,6 млн. пайовиків, старші за 70 років. За час дії 
мораторію більше 1 млн. пайовиків померли, так і не 
отримавши можливість скористатися своїм майном.

Мораторій обходять у різний спосіб: змінюють 
цільове призначення землі для подальшого про-
дажу; продають корпоративні права підприємств, 
які укладали договори оренди; оформляють договір 
оренди на 50 років і більше; створюють фіктивний 
борг у людини, щоб через суд конфіскувати пай.

За підрахунками ЄБРР, закритий ринок землі 
знижує ВВП держави на 56 млрд. грн. Відсутність 
ринку підтримує і без того корумповане становище 
в секторі. Робити цю галузь прозорішою допома-
гають сучасні технології. В межах програми Світо-
вого банку та ЄС Інститут космічних досліджень 
ННАНУ-ДКАУ та EOS Crop Monitoring за допомогою 
супутникових даних у 2018 році виявили додаткові 
20% незареєстрованих посівів озимого ріпаку.

В Україні поки лише 30% аграрних компаній 
активно впроваджують цифрові технології, тобто 
діджиталізація перебуває на початковому етапі. 
Технологічні інновації в українському аграрному 
секторі допоможуть вітчизняним гравцям ринку 
раціональніше використовувати земельний потен-
ціал та оптимізувати витрати. Завдяки інтелекту-
альним системам світові лідери агробізнесу змен-
шують свої витрати вдвічі. Дані, які збираються із 
супутників, допомагають відстежувати кліматичні 
зміни, прогнозувати врожайність, виявляти і вимі-
рювати проблемні ділянки, схильні до ерозії, щоб 
уникнути фінансових втрат. Саме сучасний AgTech 
і відкриті бази даних унеможливлять цінову спеку-
ляцію на майбутньому ринку землі [5].

Ринок землі не може бути повністю нерегульова-
ним. У світі є кілька моделей його функціонування 
з різним рівнем втручання державних органів.

Розглянемо, як проводилася земельна 
реформа в Україні та коли очікувати українцям від-
криття прозорого ринку землі для резидентів.

У січні 2001 року парламент України ухва-
лив закон, яким заборонялося власникам паїв 
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продавати чи дарувати землю, але дозволялося 
передавати їх у спадок чи продавати для громад-
ських або державних потреб. Заборона вводилася 
тимчасово, до прийняття Земельного кодексу. 
У жовтні того ж року був ухвалений Земельний 
кодекс № 2768-III, яким введено мораторій на про-
даж землі до 1 січня 2005 року. Згодом його дію 
продовжили.

Наприкінці 2011 року у першому читанні був узго-
джений законопроєкт «Про ринок земель» 9001-д 
від 07 грудня 2011 року, проте у 2012 році його від-
хилили та зняли з розгляду. Цей документ передба-
чав впровадження земельної реформи та запрова-
дження ринку землі на початку 2013 року. Прийняття 
законопроєкту також означало зняття мораторію 
на продаж земель сільськогосподарського призна-
чення і заборону продажу землі іноземцям та ство-
рення Державного земельного банку [6].

Станом на 1 січня 2018 року нормативна гро-
шова оцінка одного гектару ріллі в середньому 
по країні становила 27,5 тис. грн, приблизно 
840 євро. Найдорожче рілля оцінена в Черкаській 
області (майже 34 тис. грн/га – 1050 євро), а найде-
шевше – в Житомирській області (21,2 тис. грн/га – 
650 євро). В державах-членах Євросоюзу, як 
і в Україні, фермерам належать не всі землі, заді-
яні у їх виробництві. Значні обсяги сільськогоспо-
дарських земель перебувають у короткостроковій 
або довгостроковій оренді. У розрізі країн Євро-
союзу найдорожчою оренда землі сільськогоспо-
дарського призначення є в Нідерландах (791 євро/
га), а найдешевшою – в Латвії (46 євро за гектар). 
В Україні 7 млн. людей мають приватизовану 
землю. Згідно з даними дослідження USAID «Про-
ект АгроІнвест» власниками паїв є: пенсіонери 
(60%), безробітні (10%), підприємці або зайняті 
поза сільськогосподарською сферою (2%), служ-
бовці, працівники соціальної сфери (9,8%), сіль-
ські голови (0,6%) тощо. Лише 13,8% власників 
паїв працюють у сільськогосподарській сфері, це 
головні спеціалісти, самозайняті, працівники сіль-
ського господарства [7].

Реформа сільського господарства є однією 
із 17 пріоритетних реформ, націлених на забез-
печення європейської якості життя для громадян 
України, сталого розвитку суспільства, подолання 
бідності, розбудову конкурентоспроможної еконо-
міки, встановлення сприятливих умов для ведення 
бізнесу, створення нових робочих місць. В угоді про 
коаліцію депутатських фракцій «Європейська Укра-
їна» мораторій на продаж аграрних земель в Укра-
їні, запроваджений із січня 2002 року як тимчасовий 
захід, доки не буде збалансована нормативно-пра-
вова база відчуження землі та перетворення її на 
повноцінний ринковий актив, – це гальмівний меха-
нізм розвитку малого та середнього бізнесу на селі, 
що міг би стати запобіжником демографічного зане-
паду, забезпечувати соціальні гарантії, створювати 

робочі місця, інфраструктуру, залучати інвестиції та 
розвивати місцеві громади [8].

У країнах Західної Європи земельна реформа 
тривала кілька десятиліть, це не було пов’язано із 
забезпеченням землевласників повним спектром 
прав на володіння власним майном. Основними 
проблемами були: створення збалансованого 
постіндустріального ринку, залучення прямих інвес-
тицій в агросектор та мотивація фермерів на виро-
блення продукції з максимально високою доданою 
вартістю. У деяких країнах частковий регуляторний 
контроль покладено на місцеві осередки самоу-
правління, як у федеральних землях Німеччини чи 
самоврядних кантонах Швейцарії. [9].

Найбільшу територію України займають землі 
с.-г. призначення (71%), 78% яких є ріллею. Понад 
97,2% земель с.-г. призначення систематично 
використовуються в господарських цілях, що є 
основою ресурсного потенціалу аграрного вироб-
ництва та забезпечення населення необхідними 
продуктами харчування. Родючі українські чорно-
земи, яких 41,6 мл. га, не мають аналогів у світі 
та становлять 62% основного фонду орних земель 
України та близько 8% світових запасів чорноземів 
та інших родючих ґрунтів. На кожного мешканця 
України припадає 0,8 га с.-г. угідь, та 0,67 га ріллі, 
тоді як у середньому по країнах ЄС ці показники 
становлять 0,38 та 0,22 га відповідно [10].

До показників, що впливають на використання 
земельних ресурсів, належать: природні харак-
теристики земельних угідь (родючість ґрунту, 
рельєф, розташування); ступінь розвитку продук-
тивних сил (культура землеробства, технологія 
виробництва, стан матеріально-технічної бази); 
система економічних і правових відносин тощо. 
Головною умовою підвищення економічної ефек-
тивності виробництва в сільському господарстві 
та створення конкурентоспроможної продукції 
в ринкових умовах є раціональне використання 
земель і землемісткість аграрної продукції.

Комплексний підхід із урахуванням як еконо-
мічних, так і природних чинників забезпечує під-
вищення економічної ефективності використання 
земель і досягнення кращих результатів госпо-
дарювання. Для визначення ефективності вико-
ристання земельних ресурсів для потреб рос-
линництва визначають показники інтенсивності 
використання земель, що характеризують вико-
ристання господарської території: відношення 
с.-г. угідь до загальної площі підприємства, яке 
характеризує структуру земельних угідь; рівень 
розораності, який характеризує структуру с.-г. 
угідь; відношення посівної площі окремих видів 
культур до загальної площі посіву, яке характери-
зує структуру посівних площ. Рівень інтенсивності 
використання земельних ресурсів визначають за 
такими показниками, як: ступінь господарського 
використання землі; ступінь розораності; ступінь 
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меліорованості; питома вага інтенсивних культур 
у загальній посівній площі підприємства; коефіці-
єнт повторного використання землі [11].

Економічну ефективність використання землі 
визначають за системою натуральних та вартіс-
них показників. До натуральних показників відно-
сять: урожайність культур; виробництво окремих 
видів тваринницької продукції на 100 га відпо-
відних земельних угідь (продукцію скотарства та 
вівчарства розраховують на 100 га с.-г. угідь, 
свинарства – на ріллю, птахівництва – на площу 
зернових культур) та продукції рослинництва 
в розрахунку на 100 га площі ріллі. До вартісних 
показників відносять: виробництво валової про-
дукції в постійних цінах 2010 року та товарної про-
дукції в поточних цінах реалізації, чистого доходу, 
валового та чистого прибутку в розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь [12].

Згідно з підрахунками Асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), виходячи з дію-
чих розцінок за гектар землі, які залежно від регі-
ону коливаються від 20 тис. до 50 тис. грн., тіньо-
вий ринок обігу с.-г. земель у 2017 році становив 
10–12 млрд. грн. Через тіньові схеми купівлі землі 
в окремих регіонах України в найближчі 5–7 років 
до 80% українських земель можуть змінити права 
власника шляхом емфітевзису або договорів 
оренди на 50 років, увійшовши у власність аграр-
них підприємств. Без відкритого ринку землі не 
будуть запроваджені довгострокові масштабні 
інвестиційні проекти в садівництві, м’ясному та 
молочному тваринництві [13].

Чинники, що гальмують цей процес: тотальна 
недовіра до державних органів влади; коруп-
ція в галузі земельних відносин; недосконалість 
Земельного кодексу України; відсутність еконо-
мічного та правового визначення паїв; небезпека 
спекуляцій земельними ділянками (коли значні 
площі земель скуповуються фінансовими спеку-
лянтами); зміна цільового призначення та урбані-
зації с.-г. земель, що приведе до зростання цін на 
аграрну продукцію; нестача коштів для придбання 
землі та страх перед конкуренцією з аграрними 
холдингами; скуповування земель с.-г. призна-
чення іноземцями; незаконне та тіньове викорис-
тання землі тощо [14].

В Україні 25% учасників аграрного ринку обро-
бляють ділянки розміром 20–50 га, 20% працю-
ють з площами до 20 га. Решту займають більші 
гравці. Виходячи із світового досвіду, Україні варто 
відкрити ринок землі з додатковими заходами 
для модерації його діяльності. Згідно із заявами 
уряду, закон України «Про ринок землі» розро-
бляється у співпраці із Світовим банком. Основні 
положення, у яких сходяться більшість світових 
експертів:

1. Повна інвентаризація всіх земель у межах 
держави.

2. Забезпечення прозорості ринку та впро-
вадження механізмів захисту від спекуляцій, які 
попередять придбання землі за безцінь у несвідо-
мих власників.

3. Спрощення процедури передавання землі.
4. Вдосконалення механізму іпотеки землі 

з місцевою реєстрацією за фізичним місцем роз-
ташування.

5. Преференції для попередніх орендарів чи 
власників під час продажу землі або передавання 
її в оренду.

Відкриття ринку землі може забезпечити додат-
ковий ріст ВВП на 1,5%. За зростання ВВП на 2–3% 
це дасть відчутний поштовх для розвитку еконо-
міки. Важливе завдання – створення незалежного 
державного регулятора, який буде забезпечувати 
правові норми та коректну роботу ринку [15].

висновки з проведеного дослідження. 
Однією з найбільш перспективних сфер світового 
бізнесу наразі є агросфера, а земельно-ресурсний 
потенціал залишиться основою людської цивіліза-
ції, забезпечуючи продовольчу безпеку завдяки 
сталому розвитку сільського господарства. Ство-
рення прозорого ринку землі забезпечить: євро-
пейську якість життя для громадян України; ста-
лий розвиток суспільства; подолання бідності; 
створення нових робочих місць; економічну ста-
більність держави; рівень доходів підприємств; 
попит населення на продукцію.
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THE IMPORTANCE AND EFFICIENCY OF USING  
THE LAND RESOURCES POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

The purpose of the study was to determine the value of the land resource through the provision of food and 
the main problems affecting the efficiency of the use of land and resource potential in agriculture. To analyze 
the improvement of land use efficiency of agricultural enterprises, which is one of the most important problems 
of the national economy. Find out the factors of slowing down the development of the land market and the 
conditions for transition to improvement of land relations in Ucoaine.

The methodology is based on a comprehensive approach, taking into account both economic and natural 
factors, which ensures the increase of economic efficiency of land use and improvement of land relations, 
which will ensure the achievement of the best economic results of agricultural enterprises.

Results. The value of land resources in the food security of the country is considered. Food products from 
land use make up 98% and, in the future, land-use potential will remain the basis of human civilization, despite 
the advances in genetic engineering and the chemical industry. The data of actual and awareness of the real 
value of the land and formation of appropriate mechanisms for its rational use are given. Depending on the 
region, the value of the land varies from 20 thousand to 50 thousand UAH / ha; of land in 2017 amounted 
to UAH 10-12 billion. Through shadow land, acquisition schemes in some regions of Ukraine, in the next 
5-7 years, up to 80% of Ukrainian lands may change the owner’s rights through emphitus or lease agreements 
for 50 years. The modern dynamics of land relations in Ukraine is characterized. Particular importance is 
attached to the analysis of the efficiency of agricultural land use by agricultural enterprises as the main factors 
for improving agricultural production. Examples of the shady agricultural land circulation market are given. The 
factors of slowing down of the land market development and conditions for transition to improvement of land 
relations are highlighted. Among them are: distrust of power, corruption in land relations, imperfection of the 
Land Code, lack of economic and legal definition of shares, risk of speculation of land plots, etc.

Practical implications. We will pay special attention to the long-term moratorium on land relations in 
Ukraine and in time changes in land relations and the creation of a market in Ukraine are needed.

Value/originality in our work we have considered the importance and efficiency of land use of agricultural 
enterprises. Analyzing the efficiency of land resources of agricultural enterprises and future changes in land 
relations, it can be argued that this economic category faces some analytical difficulties. The challenges and 
issues of the land market outline the prospects for further research on the use of agricultural land. 


