
СЕЛОЗБЕРІГАЮЧА СЕЛОЗБЕРІГАЮЧА 
ПАРАДИГМА ПАРАДИГМА 
РИНКУ ЗЕМЛІРИНКУ ЗЕМЛІ

Валерій Жук



РИНОК ЗЕМЛІРИНОК ЗЕМЛІ
РЕФОРМА:РЕФОРМА:

ØØ ДОЛЕНОСНА,ДОЛЕНОСНА,
АЛЕ ЖАЛЕ Ж

ØØ ПОХІДНАПОХІДНА
ВІД МОДЕЛІ АГРАРНОГО УСТРОЮВІД МОДЕЛІ АГРАРНОГО УСТРОЮ

11



Визначитися, що важливо для нації:Визначитися, що важливо для нації:

Модель аграрного Модель аграрного 
устроюустрою

Реформи наосліп Реформи наосліп –– «від лукавого»!«від лукавого»!

22



ЗЕМЕЛЬНА СКЛАДОВА В МОДЕЛІ 
АГРАРНОГО УСТРОЮ

МОДЕЛЬ  АГРАРНОГО УСТРОЮ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ: РЕФОРМИ

Адміністративно-
територіальна реформа

Податкова
реформа

Реформа фінансово-
кредитного і бюджетного

забезпечення

Реформа обліково-
інформаційного й кон-
трольного забезпечення 

Земельна  реформа

Реформа 
агропідприємництва

(в т.ч. їх профоб'єднань)

Реформа галузевого
управління та науково-

інноваційного забезпечення

• • •
Інші реформи

• • •

●

●

33

●

●

●

●

●

Підпорядкування реформ Моделі аграрного устрою



ЗРОЗУМІТИ СУТНІСТЬ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ

Селозберігаюча Агрохолдингова

• Земля: Селянам Усім громадянам

• Ринок лише: Для селян Для громадян України

• Сільські 
активи/Влада: Селам Об’єднаним громадам

• Пільгове 
оподаткування:

Селозберігаючому 
підприємництву

Всім с/г
підприємствам

• Об’єднання 
жителів по: Селах Територіальних 

громадах

• Передача в 
оренду землі: Корпоративна Індивідуальна

Модель
Об’єкт

44



ПРИНИЖЕННЯ СЕЛЯН У «ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ» ЗА ЗЕМЛЮ 55

СелянинСелянин
для нації:для нації:

• Воля
• Духовність
• Генофонд

― житель села/селища, 
одноосібник, фермер, 
власник/керівник 
підприємства, що володіє 
земельними та іншими 
сільськими активами і 
господарює на них

СелоСело
для держави:для держави:

• Просторовий 
стержень

• Духовна 
«колиска»

― поселення у сільській 
місцевості, село/селище 
міського типу, що за 
інфраструктурним, 
соціальним, економічним 
та екологічним базисом 
орієнтоване на 
Західноєвропейські 
стандарти

СелозбереженняСелозбереження

«Селюк»:«Селюк»:

• Інфантильність
• Невігластво
• Заздрість

««СалозбереженняСалозбереження»»

««ДєрєвняДєрєвня»:»:

• Тягар для 
держави

• Оплот деградації 
нації



ЗЕМЛЯ - ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА, МІСІЇ ТА 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

Українці – 0,56% в 
населенні Землі – мають 

8,8% кращих 
сільськогосподарських
земель Світу, можливості 

надвиробництва 
продовольства (особливо 
органічного), біопалива, 

біоенергетики

Частка чорноземів до 
площі країн, %

«Народ, який не береже свої ґрунти – знищує своє майбутнє»
(Т. Рузвельт)

Україна – 46,046,0

США – 5,8

Росія – 8,5

Канада – 0,8

66



СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗЕМЛІ
● Земля наділена  людям/народу /, які 
проживають на ній

● Не можна володіти землею, якщо її 
власник проживає на території іншої 
громади

● Можна продавати – купувати землю, 
але в час «П'ятидесятниці» /після 49 
років/   вона має повернутися до 
попереднього власника /громади.

● При купівлі-продажу землі орієнтиром 
для ціни є кількість потенційних урожаїв
до терміну закінчення «П'ятидесятниці» 
(книги: Числа, 25, Левит 25. Виключення 
для левитів)

«Землю не належить 
продавати назавжди,
бо Моя земля:
Ви прийдешні і 
поселенці у Мене: по 
всій землі володіння 
вашого дозволяйте 
викуп землі»
(Біблія. 3 Книга Мойсеєва, Левит, 
25 розділ, вірш 23)

77



88СВІТОГЛЯДНІ ПАРАЛЕЛІ ЗРОСТАННЯ СВІДОМОСТІ 
ЛЮДИНИ ТА РОЗУМІННЯ НЕЮ ЦІННОСТІ ЗЕМЛІ

Земля як 
життєвий 
простір для 
формування 
людей -

особистостей

Земля як 
простір для 
зростання 
сільських 
громад 

(селянина)



ПОРАДИ НОБЕЛЕВСЬКИХ ЛАУРЕАТІВ
З ЕКОНОМІКИ ДЛЯ «ПЕРЕБУДОВИ» СРСР

/Відкритий лист М. Горбачову, 1991р./

99

11. Пріоритет! . Пріоритет! державної власності на землю для забезпечення 
сталого розвитку, формування місцевих бюджетів, зменшення 

податків на доходи працівників і бізнесу

2. Соціальна спрямованість 2. Соціальна спрямованість приватної приватної власності на власності на землі землі 
сільськогосподарського призначення!:сільськогосподарського призначення!:

• Створення досконалого інституційного середовища для
включення земельного капіталу до економічного обороту,
організації його контрольованого обігу серед селян
• Державний контроль купівлі-продажу землі при зубожінні
селян і падінні економіки



СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ АГРАРНОЇ ТА 
ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ

10

• Вперше у світі постало
завдання трансформувати
соціалістичну аграрну
економіку до соціально-
ринкової.

Відтак:
вибрана соціально-

спрямована методологія і
методика приватизації земель
сільськогосподарського
призначення – віддати землю
тим, хто її обробляє і живе в
селі

• «Земля … є об'єктом
права власності Українського
народу»
/Конституція України, ст. 13/

! Для земель 
сільгосппризначення 
Український народ – це 
селяни!
• Підприємництво селян на 
власній землі розглядається 
основою збереження і 
зростання української нації



ВИКРИВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Геополітично-холдинговий сценарій розбудови 
інституціонального забезпечення ринку земель 

Визнання приватної власності на землю (1992…)Визнання приватної власності на землю (1992…)

Паювання земель колективної власності (1995…)Паювання земель колективної власності (1995…)

Видача сертифікатів на право 
приватної власності на земельну частку (пай)     (1996…) 

Видача сертифікатів на право 
приватної власності на земельну частку (пай)     (1996…) 

Формування об’єднань 
власників землі

Видача державних актів на право 
приватної власності на землю

Формування земельних масивів нових підприємств 
(1999…)

Формування земельних масивів нових підприємств 
(1999…)

За селозберігаючою 
молеллю

За моделлю За моделлю 
агрохолдингізації

11



АСИМЕТРІЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  УКРАЇНИ –
НАСЛІДОК ВИКРИВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

1212

Агро
холдинги

Середні 
підприємства

Фермерські 
господарства

Сімейні ферми Присадибні 
господарства

Кількість, 
тис. од.

0,156 6,8 33,7 415 3842

Середній 
розмір,  га

55546,8 1065,6 109,2 6,8 0,72



ПРОБЛЕМА ДУАЛІЗМУ МЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Політико-олігархічна “хижацька” мета реформи

Формування обезлюднених
земельних масивів: 

для нарощування експорту сировини
і спекуляцій земельним капіталом

Забезпечення гідних умов для
життя і підприємництва
селян та європейських

стандартів функціонування 
сільських територій

Науково-
обґрун-
тована

“праведна”
мета

реформи

13



НЕБЕЗПЕЧНІ СЦЕНАРІЇ СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ  ПОЛІТИКИ ДЛЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНЦІВ

При забороні 
купівлі-продажу:

При знятті мораторію 
на купівлю-продаж:

Земельні 
паї 
селян

Пропозиції 
обезлюднених 
земельних 
масивів 

Іноземним ТНК

Динаміка в часі

М
ас
ш
та
бн
іст
ь 
оп
ер
ац
ій

14

Ігнорування наукових  доказів – економічна колонізація України

• Емфітевзис
• Міна

…
Наприклад: 
міна 1 сот. на 5 га

масштабна спекуляція!
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«Скорочення виробництва 
валової продукції?»

«Зменшення орендної плати?»

«Скорочення інвестицій у сільське господарство?»

Насправді: доходи селян і бізнесова активність залежать не від ринку
земель, а від чесної політики

1 2

3

«ДВУЛИКІСТЬ» АРГУМЕНТІВ ЗА РИНОК ЗЕМЛІ: «ГІБРИДНА ВІЙНА»

(на 100 га ціни 2010 р.)

!!
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Нові 
члени ЄС

Ризики для України: земля не для селян, а для
геополітичних спекулянтів!? 

4

3

1,5

ЧОГО ОЧІКУЮТЬ ІНОЗЕМЦІ: 
ВАРТІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
У РІЗНИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ:

1616

тис. євро

1

2

Іспанія

Німеччина

Франція

Польща

Латвія



НЕБЕЗПЕЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ 
(наслідок знелюднення і знецінення ресурсів сільських територій)

1717

Власність в Україні

ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 
КОМПЛЕКСУ

ІНОЗЕМЦІ* УКРАЇНЦІ*

ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 
КОМПЛЕКСУ
ІНОЗЕМНІ ТНК*УКРАЇНСЬКІ  ОЛІГАРХИ*

1917 рік

2020 рік

Власники в Україні*

(*Констатація тенденцій французьким вченим Домініком Мене 
8-й Європейсько-український форум,  лютий 2015 р.)



УКРАЇНСЬКИЙ ПАРАДОКС ЗАКОНОДАВЧОЇ ПІДТРИМКИ 
АГРОХОЛДИНГІЗАЦІЇ: «БИТВА ПРОГРАНА»

США : Антитрестівський закон Шермана – 1890 р.
Посилення: 1920-1960 рр. та 1990-1995 рр.

Англія: Промонополії та обмежувальнупрактику– 1948р.
Про монополії та злиття – 1965 р.

ЄС : Директиви з модернізації агрохолдингів, консервації
ферм та підготовки фермерів – 1971 р.

Україна (парадокс):
Указ Президента України «Про холдингові компанії…» – 1994 р.
(заборона холдингів в АПК).
Скасований Указом Президента України (2007 р.)
Закон України «Про холдингові компанії в Україні» – 2006 р.
(знято заборону організації холдингів в АПК)

!!
??

1818



ТО ПОТРІБЕН НАМ РИНОК ЗЕМЕЛЬ ЧИ НІ!? : 
ОБ’ЄКТИВНІ ПОТРЕБИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ

Соціальна
Мікроеко-
номічна

Глобально-
екологічна

Макроеко-
номічна

Потреба 
запровадження 
ринку с.-г. земель

Неможливість
забезпечення сталості
підприємництва
(парциалізація, корупційно-
кримінальні прояви в оренді)

Низька капіталізація
вітчизняних агропідпри-
ємств, сільських територій.
Відсутність бази іпотечного
кредитування бізнесу

Відсутність розуміння
цінності земельного 
багатства, збереження 
родючості ґрунтів, 
агроландшафтів, 
екосистем…

Проблема існуючої
тіньової скупки землі:
- обман селян;
-спекулятивна націленість
великого агробізнесу…

1919



РИНОК ЗЕМЛІ ЗА РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ

Парцелярна 
модель 
наділення 
селян 
землею

Перетворення селянина 
на орендодавця і продавця землі

Агрохолдингова модель аграрного 
розвитку: деградація землі і знищення сіл

Ринок землі не прив’язаний до українського селянина 
(обман селян/грабіж України)

Засилля «неселянських» 
агроформ господарювання

Соціальнамодель наділення селян землею

Створення умов для господарювання і 
контролю селян за землею

Пріоритетність в аграрній політиці 
селозберігаючих форм господарювання

Селозберігаюча 
модель  розвитку і 
капіталізації  сільської 
економіки і території

Ринок земель 
лише за участі і 
для вітчизняного 
Селянина

Спотворена, нестійка
земельна реформа за 
існуючої моделі 
аграрного устрою

Науково-обґрунтована, 
стійка земельна реформа за 
селозберігаючою моделлю55
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2020



СОЮЗНИКИ ФЕРМЕРСТВА У «ЗЕМЕЛЬНІЙ ВІЙНІ»
2121

Бізнес

ФЕРМЕРИ ЗОРГАНІЗОВАНІ ПО 
СЕЛАХ СЕЛЯНИ

Бізнес

Держава Держава



СТЕРЖНІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЛІ, СЕЛЯН І СІЛ 2222

Селянська 
самопоміч

Селозберігаюче 
підприємництво

Екологія

Селянино- і 
Село- центрична
Політика держави

Сільські 
організації 
селян

Зайнятість
Податки

Медицина

Освіта, дороги
Спецрежими податків



«ГІБРИДНІ ВІЙНИ» ПРОТИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СЕЛЯН

Організація 
випасів худоби;
Виробничі 
організації : СВК та 
інші …

Організація селян 
за окремим 
Статутом села

Організація 
орендодавців 
землі …
Організації з 
вирішення 
комунальних 
питань …

Сільська 
кооперація та інші 
соціально-ринкові 
організації селян

Розвиток 
сільських 
«нефор-
мальних» 
інститутів: 
дотримання 
теоретичних 
основ

Розвиток організацій (від простого до складного) 
+ + +

Організація 
випасів худоби;
Виробничі 
організації : СВК та 
інші …

Сільська 
кооперація та інші 
соціально-ринкові 
організації 
селян???

Розвиток 
сільських 
«нефор-
мальних» 
інститутів: 
ігнорування 
теорії в 
Україні

Розвиток організацій (революційний)

Замість 
організацій -
донорські 
потуги

?

$

2323



ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛЯН: «ФЕДЕРАЛЬНИЙ» СТАТУС СЕЛА 
В ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ

2424

11 22

44333333

üОкремий 
статут

üВиокремлені у 
громаді:

―бюджет;
―баланс активів

üУзгоджений в 
межах 
громади 
розвиток Села



ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ ПРОСТОРОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

2525

• 36 тисяч сільських поселень з окремим
самоврядуванням
• Не більше 150 га сільськогосподарських
угідь «у руки» з вимогою проживання на
сільській території їх власника

• Проект адміністративно-територіальної
реформи: укрупнення 10,2 тис. сільських
рад до 1,2 тис. територіальних громад
• Поміщицько-латифундистські наміри
«реформаторів» щодо землі

ФРАНЦІЯ : УКРАЇНА:! ?



НАСЛІДКИ ЗНЕЛЮДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСІВ 
(Економіко-математичні тенденції ринкового знецінення
земель сільськогосподарського призначення України) 

Ігнорування просторових і інших економічних теорій – загроза національній безпеці!
( в т.ч. зменшення доходів: ренти, податків, інвестицій)

Вартість 1 га с.-г. угідь – 1,9 тис.$

Вартість 1 га с.-г. угідь – 1,4 тис.$2025 рік

!! 1996 рік Вартість 1 га с.-г. угідь – 3,5 тис.$

2015 рік

2626

??

??



СИНЕРГІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ, ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
І ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМ –

УМОВА ЗРОСТАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ЗЕМЛІ
(дотримання законів просторової економіки та інших сучасних 

соціально-економічних теорій)

Збереження і розвиток селодостатніх сільських поселень - базис для:
1) Капіталізації природно-ресурсного і, особливо, земельного потенціалу України;
2) Справедливого для селян ринку землі.

2727

Зростання 
ринкової 
вартості 
землі 

Щільність заселення сільських територій 



2828

Підтримка малого землекористування (фермерів)

СИНЕРГІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ І ФІСКАЛЬНОЇ РЕФОРМ
(проблеми розподілу прибутку та земельної ренти, %) 

до 2014*                              
(*з корупцією)

2015-2017                                   
(кризова)

2018-2025                                                     
(нова політика)

Податки державі (30%) 
територіальним 
громадам (70%)

Рента власника землі

Надприбуток - рента від 
масштабу 
землекористування

Базовий прибуток 
землекористувача

19,3

24,8 20-25

70,3 56,7

20-25

10,0 10,0

25-30

0,4 8,5 20-25



ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ У МСФЗ: 
«ГІБРИДНІ ВІЙНИ»

Земельна  д ілянка  Земельна  д ілянка  –– актив  актив  

Методологія МСФЗ 
ХХ століття

Усі земельні ділянки -
нерухомість

Методологія 
боротьби

Земельні ділянки 
несільсько-

господарського 
призначення -
нерухомість

Землі сільсько-
господарського 
призначення –
особливо-цінний 
біологічний актив

2929



Великобританія Україна
1. Земля належить «Короні»; 1. Земля належить українському народу 

(ст.13 Конституції України);

2. «Корона» передає землю суб'єктам будь-
якої форми власності: 

2. Але не Інститут Народу, а інститути 
держави (уповноважені землекористувачі) 
надають землю у :

• у право безумовного володіння (Freehold);
• в оренду.

• постійне користування;
• комунальну власність; 
• приватну власність.

3. Існує «пов'язаність» власності на землю як 
«Корони», так і Суб'єктів; 

3. Розмита «пов'язаність» власності на землю 
між народом (державою) та громадами і 
приватними суб'єктами;

∑ Цілісна, вертикально-інтегрована, із 
запобіжниками система земельних відносин. 
Власність суб'єкта балансує 
з власністю «Корони».

∑ Розмита, деінтегрована, без запобіжників, 
система земельних відносин. 
Власність суб'єкта не балансує 
з власністю народу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗЕМЛЕВЛАСНИКА ПЕРЕД 
НАРОДОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

3030



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕЛЯН
3131

Передала землю селянам для 
господарювання

Нація (держава?)

при нужденному продажу

Будь-кому –
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНО!

Селянину –
ВІДПОВІДАЛЬНО!

ü



АКТИВНІСТЬ СЕЛЯН В ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЛІ 3232

Виявляємо
землю:

Уточнюємо 
Формуємо:

Ставимо на 
баланс Села:

• ДЗК

• План 
землеустрою 
села

• Звітність

…

• у емфітевзисі;

• відумерлу/
невитребувану;

• у фіктивному 
господарюванні;

• державну/
комунальну

…
• нужденних селян

…

• державну/
комунальну

• відумерлу/
• невитребувану

• за рішенням суду: 

―фіктивного 
господарювання;

― «тіньової» скупки
…



СТАЛІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЧЕРЕЗ 
«ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ТА 

ЕМФІТЕВЗИСУ
• Формування по селах корпоративних об'єднань
орендодавців (задля спільної передачі землі в оренду);

• Включення земельного капіталу до економічного
обороту (без обмеження прав власності) через:
― Постановку прав на оренду землі на баланси
аграрного підприємництва (орендарів);

― Громадський та державний контроль орендних
відносин;

• Домовленість із громадою села по емфітевзису.

3333



ВИРІШЕННЯ НУЖДЕННИХ ПОТРЕБ СЕЛЯН-ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ

! «Кожен має право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю…» (Конституція
України, ст. 41)

• Першочергове забезпечення права на продаж (обмін)
землі для нужденних категорій селян (одинокі
пенсіонери тощо), у т.ч. у власність організацій селян
(реалізація ст. 130 ЗК України)

• Законодавче визнання недійсними укладання усіх
видів угод «тіньового продажу» землі. Повернення
таких ділянок у власність організацій селян (сільських
громад) (зняття колізій ЗК, ЦК і ГК України, які
призвели до тіньового ринку землі)

3434



СЕЛОЗБЕРІГАЮЧИЙ ТИП ПІДПРИЄМНИЦТВА І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

3а. Організовують 
внутрішньосільську 
кооперацію

1.  Реєструються у 
селі із 
землекористуванням 
лише в його межах

3. Розвивають 
тваринництво на 
залученій землі

2. Керівники (власники)  
проживають в селі)

2) Забезпечення політики багатоукладності підприємництва у селах:
Підрозділи 

агрохолдингів
Середні і малі підприємства Фермерські 

господарства
3) Податкові пільги, бюджетна підтримка лише для селозберігаючого 

підприємництва

3535

або

1) Критерії до підприємств

При цьому:



3636ЗЕМЕЛЬНА ОСНОВА РОЗВИТКУ 
СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА

2020 2021 2022 Роки

5

25

50

• Державна підтримка придбання землі

• Пільгове оподаткування

• Бюджетна підтримка кооперації

• Інформаційно-консультативне
забезпечення
…

Від 615 тисяч

Земле-
користу-
вання, га

100

100 тисяч

50 тисяч 70 тисяч

30 тисяч

2019

75

150 тисяч

400 тисяч



ЗЕМЕЛЬНА І КООПЕРАТИВНА ОСНОВА 
РОЗВИТКУ ФЕРМЕРІВ

q СТАЛІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ/ОРЕНДИ;

q МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТАВИ ПРАВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ;

q СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ОПОДАТКУВАННЯ;

q ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ.

3737

ЗОВНІШНЄ КООПЕРУВАННЯ:

ü ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ, НАБЛИЖЕННЯ ДО
КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА;

ü СПРИЯННЯ (В Т.Ч. ПОДАТКОВЕ) ВЕРТИКАЛЬНІЙ
ІНТЕГРАЦІЇ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ;

ü СПРИЯННЯ ЗЕМЛЕВІДВЕДЕННЮ І КОМУНІКАЦІЯМ;

…



Закони України, Постанови Уряду, Накази МінАП, МОНУ …

Зміни 
нефор-
мальних 
інститутів:

Освітні, 
Громадські 
інституції
Проекти

Підприємств
Громади
Школи

ОДА 
РДА

Територ.
громада / 
громада 
села

Виявлення 
привабливих 
особливостей 
свого села 

Розробка 
«Інтернет-Паспорту» 
кожного села 

(програмна 
підтримка 
держави)

Використання 
всеукраїнського 
сільського 
порталу:

- інвесторами
- потенційними 
жителями-
покупцями
землі

…

Капіталізація 
землі та іншої 
сільської 
нерухомості

Організація 
життя села 

за 
Статутом 

ДЕРЖАВНИЙ ПРІОРИТЕТ: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО (ЗЕМЕЛЬНОГО) КАПІТАЛУ

Мінагро-
політики

Упорядкування формальних 
інститутів

3838

Активність селян, влади:



ПІДПРИЄМНИЦЬКА НАЦІЛЕНІСТЬ НА ЗРОСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Нормативно 
інформаційне 
забезпечення

Стимулювання інвестиційного інтересу до роботи з активами 
«реальної» економіки

Земля як унікальний біологічний актив, представлений нематеріальними правами –
перевага України на глобальному ринку капіталу

«Заточеність» 
агропідприємництва 

на спекуляцію 
активами /в т.ч. 
земельних масивів/

2020

2018

3939

Світова особливість 
Українського ринку 
капіталу – земельна 

компонента 
Націленість 

агропідприємств на 
капіталізацію землі, прав її 

оренди, іпотечне 
кредитування, 

довгостроковий брендинг…
• Організація ринку     

капіталу «NewConnect» 
• Науково -
консалтингове 
забезпечення: 
логістика, 
проекти…

2018 2022

в активах 
«реальної» 
економікиЛегалізація ринку 

прав оренди землі 
та іншого 

сільського капіталу

Тіньовий ринок 
прав оренди землі



Землеустрій

Природо-
користування/

екологія

ПРОБЛЕМИ «ТЕХНОЛОГІЧНОГО» 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ

q Цінність
(товарність)

• вартість
• власність 
• ринок землі
• соціальність

…

q Розвиток
сільських
територій

∑ економіко-
правове, 
соціальне 

призначення 
відносин
(фізичні і 

юридичні особи)

…

q Стан землі:
• агрохімія
• біологія
• екологія
• картографія 
q Облік землі

…

∑фізичне
представлення  
об'єкта, предмета 
відносин і т.д. 

Гуманітарна 
складова:

Економічні 
відносини

Соціальні    
відносини

4040

«Технологічна» 
складова:



4411ОЧІКУВАНА ПРОАКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ
Роки

2018

2019-2021

– Власники малих і середніх підприємств

2022-2024

Категорії жителів села:

– СПД, у т.ч. сімейні ферми

– Селяни, які не є підприємцями

У % до жителів села Частка активних у сільській 
організації, %

1%
10%

89%

3%
22%

75%

5%
45%

50%

100 %
100 %
≈ 50 %

> 75

100 %
≈ 80 %

33 %
> 50

≈ 10-15
100%
≈ 50 %
≈  5  %



ОЧІКУВАНЕ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКИХ БЮДЖЕТІВ 
(20МЛРД ГРН І БІЛЬШЕ ЩОРІЧНО)

До 4 млрд 
грн 7 млрд грн

Рента за використання 
надр та інших ресурсів

Єдиний податок 
І-IV груп

Податок за землю

ПДФО та податок на 
орендодавців, що не 
проживають у селі

Орендна плата за 
землі громад

4422

Плата за угоди 
емфітевзису

Платежі від угод із 
перепродажу прав на 
оренду землі бізнесом



4433Очікувана зміна структури сільських форм господарювання
та капіталізація сільського потенціалу (землі)

Кількість, 
тис.

2018

– інше підприємництво
– сімейні ферми

– фермерські господарства

– малі і середні підприємства

– підрозділи агрохолдингів (окремі юридичні особи)
Зареєстровані у селах форми підприємництва:

> 500 га
> 500 га

Від 20 до 500 га
< 20 га

/сільська нерухомість/

2021 2024 Роки

30,5

2,58,0

19 17

38

51

10

20 21

70

100

20



4444ОЧІКУВАНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПРОСЕЛЯНСЬКОГО РИНКУ ЗЕМЛІ

ПРОПОЗИЦІЯ = ПОПИТ З БОКУ СЕЛЯН
Загальна пропозиція

% власників 
паїв

млн 
га

Сума, млрд
доларів США

15 4,1 ≈10-11

Пропозиція за ціною 3 тис. доларів 
США за 1 га (2020-2024 рр.)

9 2,8 ≈9

Пропозиція за ціною 1-1,5 тис. 
доларів США за 1 га (2018-2019 рр.)

6 1,3 ≈ 1,5
=

Загальний попит, млн га
Сімейні 
ферми

Середні 
підприємства

Заможні 
селяни

Працівник 
холдинг

1,6 1,4 0,5 0,7

Сімейні 
ферми

Середні 
підприємства

Заможні 
селяни

Працівник 
холдинг

1,0 0,8 0,3 0,7

Сімейні 
ферми

Середні 
підприємства

Заможні 
селяни

Працівник 
холдинг

10,5 0,6 0,2 0

=

=



ВИСНОВКИ 4545

Українозберігаюча парадигма ринку землі:
q Цілком реальна за політичної волі і державницьких

зусиль;

q Селяни отримують Віру, що їхнє майбутнє
знаходиться в їхніх руках;

q Передає реальний ресурс (земля та інші активи) для
розвитку селянина-господаря і села;

q Забезпечує державозбереження (подібно арабським
країнам,Норвегії,США);

q Знімає політичне загостреннящодо Мораторію.
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