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Постановка проблеми. Одна із особливостей сільськогосподарських підприємств – основним  
виробничим ресурсом є земля. В цьому контексті вона вивчається різними науками природного профілю. 
Економічні науки аграрного напряму, економіка сільського господарства зокрема, досліджують землю 
як об’єкт економічних відносин в аграрному виробництві. Тобто йдеться про економічний аспект 
земельних відносин. Їхня головна складова – власність на земельні ділянки. Вона може приймати різні 
форми, які фіксуються в правових державних актах. Чинним законодавством України передбачено, що 
«земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності» (Земельний кодекс 
України від 25.10.2001 р.).

Напередодні аграрної реформи земельні відносини базувалися тільки на державній власності. 
Їй належало право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками. Користувачами 
землі були держгоспи (радгоспи), колгоспи і особисті підсобні господарства, які використовували 
присадибні ділянки. Землекористування і землеволодіння, окрім держгоспів, були уособлені. Саме це 
зумовлювало певні проблеми, які були притаманні земельним відносинам радянських часів. Земельна 
реформа мала їх вирішити. Стратегічним її напрямом став перехід від державної власності на землю 
до приватної. При цьому в основу була покладена «трудова» приватна власність, що ґрунтується на 
поєднанні в одній особі землевласника і землекористувача. Тобто «розвиток земельних відносин на 
основі прийнятих законів, законодавчих та інших нормативних актів повинен здійснюватися за таким 
принципом: земля належить тим, хто її обробляє»1.

Виходячи із цього принципу майже 31 млн. га сільгоспугідь (понад 74% від їхньої загальної 
кількості) було безкоштовно передано селянам у приватну власність. Саме це мало б забезпечити 
органічну єдність землевласника і землекористувача, створення умов для появи реального дбайливого 
господаря, забезпечення простору для розвитку сімейних форм господарювання у цілому, фермерства 
зокрема, а зрештою продуктивного і раціонального використання земель, їхню охорону. Але всупереч 
очікуваним позитивним маємо від’ємний результат щодо раціонального використання землі. Йдеться 
передусім про те, що значна частина земель сільгосппризначення втратила здатність до саморегуляції, 
що істотно зменшило природну родючість ґрунтів (відбувається систематична де-гуміфікація ґрунтів), 
їхнє забруднення засобами хімізації. 
1 Саблук, П.Т. (2001). Підвищення ролі аграрної економічної науки у формуванні та реалізації аграрної політики 
в Україні. Економіка АПК, Вип. 3, 9
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Вчені економісти-аграрники ННц «Інституту агарної економіки» вважають, що беззаперечним 
є соціальний ефект від проведення земельної реформи. Громадяни України подвоїли розміри своїх 
присадибних земельних ділянок, наданих їм для ведення особистого селянського господарства. Нині у 
власності 25 млн. громадян зосереджено 19,7 млн. га сільськогосподарських угідь, на яких виробляється 
дві третини валової продукції сільського господарства країни. ця акція схвально сприйнята селянами 
як елемент суттєвого соціального захисту, особливо пенсіонерів2. Зараз на передану в оренду землю 
селянин-власник у рахунок орендної плати одержує 1,5-2 тонни зерна, тоді як за радянських часів лише 
комбайнери одержували значну кількість зерна, але не більше однієї тонни3.

Соціальний ефект від земельної реформи, безперечно, має місце. Адже селяни безкоштовно 
одержали землю і якщо її самі не використовують, а здають в оренду, то одержують «нетрудовий» дохід. 
Відносно колишніх працівників колгоспів і радгоспів, то це можна розглядати як певну компенсацію за 
трудову діяльність. Але коли земельні паї переходять у спадок тим, хто ніякого відношення до сільського 
господарства не мав і не має, то з точки зору суспільства соціальний ефект земельної реформи викликає 
сумніви.

Разом з тим, для орендарів земельних паїв орендна плата – це зменшення їхнього доходу.  
Порівняємо прибуток одержаний сільгосппідприємствами від реалізації продукції рослинництва у  
2014 р. з орендною платою: 29,5 млрд. грн. і близько 10,0 млрд. грн. Тобто орендна плата становила 
третину усього прибутку одержаного в землеробстві4. Незаперечним є той факт, що з урахуванням 
стану матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (яка за кількістю наполовину не 
відповідає потребам, до того ж морально і фізично застаріла), використання на її покращення близько 
10 млрд. грн. було б не зайвим.

Зрештою, суперечливість відносин між орендодавцями і орендарями – очевидна. І в цьому 
контексті більш ефективним на мікро- і макрорівнях є використання власної землі, тобто коли процеси 
землеволодіння і землекористування уособлює один господарюючий суб’єкт: «…не можна очікувати 
позитивного результату коли більшість селян одержали у власність землю і не працюють на ній»5. 
«Земля повинна мати свого власника і господаря, який забезпечив би її ефективне використання. Тому 
вона має належати тим, хто її обробляє»6.

У цілому реалізація в сільському господарстві України принципу «землю тим, хто її обробляє», 
не дивлячись на його високий соціально-економічний потенціал, зіштовхнулося з низкою проблем. 
Саме тому тільки 10-15% від загальної кількості земельних паїв (в Дніпропетровській області майже 
15% – 42 тис. із 285 тис. земельних паїв), залишилися у їхніх власників. В умовах мораторію (який 
продовжено до 1 січня 2017 р.) на купівлю-продаж земельних часток і дозволу їхньої оренди, усі власники 
земельних паїв, які не могли або не бажали їх використовувати здали в оренду різним агроформуванням 
ринкового типу. Тобто не втілена в життя первісна мета земельної реформи – наблизити «власність 
на землю безпосередньо до виробника». У секторі сільгосппідприємств майже повністю має місце 
уособлення процесів землеволодіння і землекористування, земля належить одним, а використовують 
її інші суб’єкти. 

Саме це і є однією із головних причин, які зумовлюють сучасні проблеми землекористування. 
Головна з них – зниження родючості ґрунтів. Актуальність дослідження цієї проблем сумнівів не 
викликає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти земельних відносин у цілому, і форми 
землекористування висвітлено у наукових працях: М.В. Зубця, Л.В. Бойка, А.Є. Данкевича, І.І. Лукінова, 
В.я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, М.М. Федорова та багатьох інших. Проте наявність деяких 
дискусійних питань, постійні зміни, які відбуваються в земельних відносинах, вимагають подальших 
поглиблених досліджень щодо землекористування та притаманних йому проблем.

2 Зубець, М.В. (2008). Інноваційно–випереджальна модель якісно нового розвитку агропромислового виробництва. 
Економіка АПК, 12, 3–8.
3 Лупенко, Ю.О., Саблук, П.Т. (2013). Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: 
Збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ,  
16-17 жовт. 2012 р. К.: ННц «ІАЕ», 142.
4 Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2012 рік. (2013). Державний комітет статистики 
України. К., 53.
5 Саблук, П.Т. (2004). Структурно-інноваційні зрушення в аграрному секторі України як фактор його соціально-
економічного зростання. Економіка АПК, 6, 7.
6 Лукінов, I.I. (2002). Стратегія і механізми пореформенного розвитку національного АПК. Економіка АПК, 8, 7.
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Постановка завдання. Мета дослідження полягає у поглибленні науково-практичних засад щодо 
сучасних проблем землекористування, визначенні можливих напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що у сільському господарстві земля є головним 
виробничим ресурсом. До того ж вона не є результатом праці і просторово обмежена. Тобто в даній 
країні розширити площі земель сільськогосподарського призначення неможливо. Їх можна лише 
перерозподілити між господарюючими суб’єктами на тих чи інших засадах. Звідси актуальність 
питань щодо підвищення продуктивного використання земельного ресурсу і, як мінімум, відновлення 
його родючості. як і будь-який інший виробничий ресурс, земля у сільському господарстві є об’єктом 
власності і господарювання. В контексті тематики статті підкреслимо, що суспільству не однаково як 
використовується земля і як зберігається її родючість. Головний інтерес держави можна визначити в 
двох моментах. По-перше, найбільш повне використання природного потенціалу земельних ресурсів. 
Від цього залежать продовольча і, в значній мірі, економічна безпека країни. По-друге, відтворення 
родючості ґрунтів, рослинних ресурсів. Варто наголосити, що в інтересах суспільства є поєднання, 
високопродуктивне використання землі з одночасним збереженням її родючості, а по можливості й 
поліпшення. Останнє має вирішальне значення, оскільки земельні ресурси не тільки обмежені, але й 
їхні площі зменшуються. Відновлення й підвищення їхньої родючості є базою, основою розширеного 
відтворення родючості земель і на цій основі збільшення прибутковості сільськогосподарських 
підприємств.

Дані Держкомстату України дають можливість визначити динаміку продуктивного використання  
сільськогосподарських угідь як по усім категоріям господарств, так і по двом головним секторам 
– сільськогосподарські підприємства і господарства населення. Оскільки загальна площа 
сільськогосподарських угідь у 2014 р., у порівняно з 1990 р., скоротилася на 5,0 млн. га (або на 12%), 
то більш доцільно використовувати показник валової продукції рослинництва в розрахунку на 100 га 
сільгоспугідь (табл. 1).

Таблиця 1
Виробництво валової продукції рослинництва на 100 га сільськогосподарських угідь,  

тис. грн. (у постійних цінах 2010 року)7

Показники 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014

Усі категорії господарств 333 242 309 342 409 483 488

у т. ч. сільськогосподарські підприємства 305 153 252 324 397 505 514

господарства населення 1033 551 394 363 424 456 455

Наведені дані свідчать про те, що продуктивність використання сільськогосподарських угідь в усіх 
категоріях господарств, починаючи з 2010 р. перевищила рівень 1990 р., у т. ч. в сільськогосподарських 
підприємствах. В господарствах населення вона зменшилася більше ніж в 2 рази (це зумовлено низкою 
причин, які потребують окремого дослідження). До речі, у сільськогосподарських підприємств зросла 
врожайність зернових і зернобобових культур (у 2014 р. 43,7 ц/га, у 1990 р. – 35,1 ц/га). Усе це дає 
підстави стверджувати про те, що за період 2010-2014 рр. у цілому по рослинництву продуктивність 
використання сільськогосподарських угідь збільшилася.

Разом з тим маємо від’ємний результат земельної реформи щодо збереження, відновлення й 
покращення родючості ґрунтів. У зв’язку з цим науковці наводять численні дані, зокрема, що нині 
сільгоспугіддя України щороку втрачають близько 600 млн. т ґрунту та 16 млрд. мі поверхневої води, 
якої  вистачило б для формування 16 млн. т зерна. Знижується вміст гумусу (в період 1986–2005 років 
вміст гумусу зменшився на 0,5%). Загальний висновок науковців з цього питання – протягом останніх 
років українська земля використовується з повним ігноруванням фізичного закону повернення взятих 
поживних речовин. Найродючіші у світі чорноземи перетворилися у ґрунти із середнім рівнем родючості 
і продовжують погіршуватися8.
7 Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2012 рік. (2013). Державний комітет статистики 
України. К., 46.
8 Бойко, Л. (2012). Формування економічного механізму збереження потенціалу родючості земель. Агросвіт,  
1, 7–10.; Семенда, О.В. (2014). Напрями підвищення родючості та охорони якості ґрунтів. Агросвіт, 6, 58–62.
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Не менше значення це завдання має для усіх агровиробників і сільськогосподарських 
підприємств зокрема. Головна їхня мета – максимізація прибутку, забезпечення постійної й зростаючої 
прибутковості. В системі факторів досягнення цього у рослинництві визначальну роль відіграє 
збереження і відтворення родючості ґрунту. Принаймні – це одне з найважливіших завдань у системі 
землеробства. Його вирішення потребує з’ясування причин, що призводять до ігнорування більшістю 
сільськогосподарських підприємств «фізичного закону повернення взятих поживних речовин». І це 
відбувається всупереч тому очевидному положенню, що зниження родючості земельного ресурсу, 
знецінює вплив інших факторів, які спрямовані на максимізацію прибутку в аграрних підприємствах.

Відносно причин, що зумовили зниження і навіть руйнацію родючості землі, то їх можна назвати 
чимало. Чільне місце у їхньому складі посідає той факт, що не втілена у життя первісна мета земельної 
реформи – наблизити «власність на землю безпосередньо до виробника». У секторі сільгосппідприємств 
(за виключенням невеликих фермерських господарств) практично повністю має місце  уособлення 
процесів землеволодіння і землекористування, земля належить одним, а використовують її інші суб’єкти.  
З радянських часів змінився лише суб’єкт землеволодіння – була держава, натомість стали власники 
земельних паїв (близько 6,5 млн. землевласників, середній розмір паю по Україні становить 4,2 га). 
Оренду землі більшість науковців оцінюють позитивно. Наголошується зокрема на тому, що в умовах 
первинного накопичення капіталу вона є найбільш ефективним механізмом на шляху створення нових 
агроформувань і швидкої адаптації їх до умов ринкової економіки.

Безперечно, що за тих умов, що склалися (проблематичність створення трудових агроструктур), 
оренда землі істотно загальмувала процес її фрагментації і деконцентрації агровиробництва. І взагалі, 
до позитивних наслідків оренди землі слід зарахувати те, що вона дає агарним виробникам змогу 
досягти оптимальних розмірів землекористування. Їм не треба авансувати кошти на купівлю землі, яка 
коштує дорого, і витрати на її придбання. При порівняно низьких доходах вони не швидко окупляться.

Разом з тим незаперечним є і той факт, що «сьогодні серйозною проблемою стало виснаження 
орендованої землі внаслідок використання тільки високо інтенсивних технічних культур, часто без 
дотримання сівозмін та без відповідного підживлення»9.

В. Геєць на Чотирнадцятих річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 
(Київ, 16-17 жовтня 2012 р.) зазначав: «Сьогодні поля засіваються соняшником і кукурудзою. На 
полі нічого не росте, крім соняшника. Хто дасть оцінку результатам цієї «зеленої революції» через  
10–15 років, скільки нам доведеться витратити, щоб почати відновлювати ці землі й приводити 
їх у відповідний порядок, тому що екологічні вимоги до продукції, що ми вирощуємо в сільському 
господарстві, будуть підвищуватися, а земля буде в такому стані, що буде не здатною давати необхідне. 
Ми чуємо лише про одну частину складових – це урожайність і відповідні дії, а той, хто взяв землю в 
оренду, зовсім не несе за її якість ніякої відповідальності. це слабке місце наших стратегій. це вимагає 
пошуку досить серйозних рішень і, насамперед, знаходження цих рішень в науці, якою ми з вами 
займаємося10.

Вважаємо, що в Україні головна проблема не в оренді земельних паїв, а в її національних 
особливостях, в абсолютному переважанні у секторі сільськогосподарських підприємств (близько 
9/10). Для оренди земельних паїв нині характерно: 1) короткі терміни (понад 80% до 5 років); а 
відповідно незацікавленість орендарів у збереженні родючості ґрунту, використання ними переважно 
«комерційних» сівозмін (так у Дніпропетровській області  впродовж останніх років частка соняшнику 
у загальній посівній площі становила 28-30%, тоді як за науковими нормами мала б бути не більше 
10%); 2) в оренду здаються порівняно невеликі земельні площі, а відповідно більш-менш великі 
агроформування заключають орендні договори з великою кількістю власників земельних паїв, що у 
випадку дострокового анулювання договору загрожує цілісності обробітку орендованих земельних 
масивів. Так, станом на 26 червня 2015 р. в Дніпропетровській області власники земельних паїв 
уклали 56189 договорів оренди та плати за оренду земельних паїв. Для порівняння – кількість діючих 
сільськогосподарських підприємств в області – 3,8 тис. одиниць. До речі, не всі вони орендують  
земельні паї.

Не менш негативний вплив на родючість землі в Україні має фінансовий стан сільськогосподарських 
підприємств, їхня порівняно низька прибутковість. А за результатами їхньої діяльності у 2014 р. 15,2%  
 
9 Кучма, Л.Д. (2001). На селі відроджено історично справедливі відносини. Економіка АПК, 1, 3–10.
10 Лупенко, Ю.О., Саблук, П.Т. (2013). Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: 
Збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ,  
16-17 жовт. 2012 р. К.: ННц «ІАЕ», 38.



���

Volume 2 Issue � 20�6 EuropEan Journal of EconomIcs and managEmEnt

від загальної кількості підприємств в галузі сільського господарства одержали чистий збиток. Рівень 
рентабельності всієї їх діяльності становив 8,8%, а операційної – 21,1%11. Більш-менш прийнятним 
вважається рівень рентабельності близько 40-50%.

Звідси, якщо і виділяються кошти на відновлення родючості ґрунту, то по залишковому принципу.  
Про це у певній мірі свідчить істотне зменшення внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські 
культури. Так, у 1990 р. сільськогосподарськими підприємствами України на 1 га посівної площі під 
посіви було внесено 141 кг поживної речовини, а в 2014 р. – 82 кг, тобто майже на половину менше12. 
Замість 10-12 тонн органічних добрив на 1 га останнім часом вносять максимум 1 тонну. У 1990 р. 
сільськогосподарськими підприємствами України було внесено органічних добрив на 1 га посівних 
площ 8,6 тонн, а за період 2010–2014 рр. щорічно лише 0,5 тонн (в 17,2 разів менше, ніж в 1990 р.). 
Пояснюється це, в першу чергу, занепадом тваринницької галузі, зокрема кількості великої рогатої 
худоби, в більшості сільськогосподарських підприємств.

В Україні відкритою є проблема державного регулювання і підтримки родючості ґрунтів. 
Практично всі науковці з цієї тематики єдині: «Сучасна державна політика використання земельних 
ресурсів в Україні не забезпечує збереження родючості ґрунтів…»13. Саме тому, «охорона та відтворення 
родючості ґрунтів, захист їх від деградації та забруднення – один із першочергових напрямів аграрної 
політики держави. У сучасних складних умовах господарювання питання збереження та підвищення 
родючості ґрунтів є дуже непростим, але вкрай важливим»14.

Висновки. Результати земельної реформи в Україні неоднозначні. Чимало науковців наголошують 
на тому, що основним підсумком аграрної реформи є становлення реального власника. Адже 6,4 млн.  
селян стали власниками земельних паїв, середній розмір яких становить по Україні 4,2 га, що 
навіть перевищує середній розмір фермерських господарств у деяких країнах (наприклад, у Греції). 
Приблизно 200 тис. земельних паїв були приєднані до підсобного особистого господарства селян15. Усе 
це є очевидним фактом. Але 6,2 млн. земельних паїв були здані в оренду, тобто порушено основний 
принцип реформи – земля має належати тим, хто на ній господарює.

Здавання паїв в оренду, як справедливо зазначає М. Павлишенко, якою нас тішать реформатори, 
є паразитичною формою існування землевласників, нехай і бідних селян, це своєрідна подачка за 
їхнє мовчання16. Тут має місце «довічне привласнення ренти». Водночас, напевне, земельну реформу 
слід оцінювати, насамперед, з позицій землекористування. Поступово аграрні підприємства досягли і 
перевищили дореформений рівень продуктивного використання землі. А це свідчить про те, що останній 
не залежить від форми землекористування, тобто оренда не поступається використанню власної землі.

Відносно збереження й підвищення родючості ґрунтів і поліпшення агрокультури, як основи 
національного багатства України і пріоритетного виробничого ресурсу в землеробстві, то практично 
загальновизнаним є факт їхнього зниження. Відповідно вони втрачають продуктивність, якість продукції 
знижується, а собівартість її зростає, прибутковість знижується. За роки державної незалежності істотно 
втрачена родючість ґрунту і здатність більшості сільськогосподарських підприємств її відтворювати, не 
кажучи вже про поліпшення. Ґрунтовий покрив значно деградований. З цих позицій від’ємний результат 
земельної реформи набув руйнівного характеру. якщо продуктивність земель можна підвищити 
порівняно швидко, то відновлення їхньої родючості потребує тривалого часу. Варто відмітити, що ця 
проблема почала повертати до себе увагу вітчизняних науковців і практиків. Наведемо декілька їхніх 
висловлювань з цього питання. «Земельні ресурси настільки виснажені, що без серйозної роботи над 
відновленням їхньої родючості важко розраховувати на конкурентоспроможність галузей»17.

Виправити таке положення треба за рахунок поступового збільшення власної землі і на цих 
засадах її використання на інтенсивно-інноваційній основі. Вона певною мірою є гарантією стабільного 
і передбачуваного розвитку господарства. 

11 Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2012 рік. (2013). Державний комітет статистики 
України. К., 53.
12 Там само, 101.
13 Уланчук, В.С., Альошкіна, Л.П. (2009). Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів у 
сільськогосподарських підприємствах регіону. Економіка АПК, 9, 10.
14 Бойко, Л. (2012). Формування економічного механізму збереження потенціалу родючості земель. Агросвіт, 1, 7.
15 Андрійчук, В. Г. (2015). Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. К.: КНЕУ, 62.
16 Павлишенко, М. (2008). Приватизація землі та її соціально-економічні наслідки. Економіка України, 12, 29–39.
17 Зубець, М.В. (2008). Інноваційно-випереджальна модель якісно нового розвитку агропромислового виробництва. 
Економіка АПК, 12, 3–4.
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Неодмінною умовою збереження, відновлення й підвищення родючості ґрунтів є відповідна 
політика держави. Нині вона не відповідає потребам вирішення цієї актуальної проблеми. Йдеться 
при цьому не тільки про заходи безпосередньо націлені на її вирішення, але й ті, що стосуються 
підвищення прибутковості агровиробників (цінова, кредитно-фінансова і структурна аграрна політика 
держави). Відносно останньої, то тут слід особливу увагу звернути на розвиток тваринництва, оскільки 
зменшення поголів’я худоби вже досягло практично допустимої межі. А це потребує і великих коштів, і 
багато років. Без внесення органічних добрив не можна одержувати високі врожаї і зберігати родючість 
ґрунтів. Враховуючи скорочення поголів’я худоби і нестачу коштів у більшості сільськогосподарських 
підприємств, нині важливо утилізувати рослинні рештки, розширювати посіви сидеральних і бобових 
культур.
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