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в процесі їхньої діяльності, встановити на-
лежний рівень довіри;

• поступово, із впровадженням ринку 
землі, державі варто перерозподілити землі 
таким чином, щоб вони опинилися в ефек-
тивного виробника. Пріоритет при цьому 
слід надавати дрібним і середнім виробни-
кам, оскільки великий капітал спроможний 
самостійно відстоювати власні інтереси. Дос-
від зарубіжних країн показує, що держави 
часто при продажі земель надають перевагу 
їхнім орендарям та молодим людям, які праг-
нуть розвивати сільське господарство.
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ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

На початку ХХІ ст., як свідчать реалії 
економічного буття, трансформаційні про-
цеси у світовому сільськогосподарському 
виробництві суттєво динамізувались і на-
були системного характеру, результатом 
чого стало формування глобальної моделі 

економічного розвитку. При цьому глобаліза-
ція має суперечливий і асиметричний харак-
тер, а її вигоди та недоліки розподіляються 
вкрай нерівномірно в міжнародному розрізі, 
що свідчить про нинішню її нездатність за-
безпечити тривалу економічну рівновагу у 
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світовому масштабі. Ці тенденції особливо 
проявляються в аграрному секторі еконо-
міки при використанні земель сільськогос-
подарського призначення.

Земля є єдиним товаром, який не ви-
робляється, відповідно, й цінується вона на-
багато більше, ніж усі інші товари. Ситуація 
із забезпеченням країн світу продовольчими 
продуктами потребує більш раціонального 
використання земельних ресурсів, підви-
щення їх родючості. Це особливо актуально 
для держав, залежних від імпорту продукції 
сільськогосподарського виробництва. Значна 
частина країн вирішує це питання, купуючи 
землі сільськогосподарського призначення. 
Такі тенденції суттєво впливають на світове 
продовольче забезпечення населення, а тому 
потребують всебічного дослідження.

Тенденції розвитку земельних відносин 
у світовому масштабі відображені в працях 
багатьох вітчизняних економістів, з яких вар-
то виділити В. Андрійчука, С. Голова, Т. Лі- 
щенюк, П. Онищенка, А. Попова, П. Саблука, 
В. Савчука, О. Шпичака, В. Юрчишина та 
ін. У вітчизняній і зарубіжній економічній 
літературі приділено достатньо уваги ку-
півлі-продажу сільськогосподарських угідь. 
Ґрунтовні дослідження наведено в працях 
Л. Абалкіна, Д. Богині, В. Бодрова, М. Віт-
ковського, А. Гальчинського, В. Збарського,  
О. Крисального, Ю. Лузана, І. Лукінова,  
В. Малеса, Б. Панасюка, О. Онищенка, П. Саб-
лука та інших вчених. Однак, незважаючи 
на значні наукові напрацювання, це питання 
потребує доповнень з урахуванням глобалі-
заційних процесів, які суттєво впливають 
на світовий ринок купівлі-продажу земель 
сільськогосподарського призначення.

Саме тому в цій статті показано сучасні 
світові тенденції щодо купівлі-продажу зе-
мель сільськогосподарського призначення.

Методологічною основою дослідження 
цієї теми є системний метод пізнання зако-
номірностей і тенденції світової купівлі-про-
дажу земель сільськогосподарського при-
значення, а також низка загальнонаукових 
і специфічних методів, в у сукупності да-
ють змогу детально дослідити перспективи 
формування ринку сільськогосподарських 
земель для ефективного розвитку аграрного 
сектора економіки. У процесі дослідження 
використовувалися такі методи: наукової  
абстракції — для формулювання теоре-
тичних узагальнень і висновків; аналізу і 

синтезу — для вивчення характеру і при-
чинно-наслідкових зв’язків, установлен-
ня тенденцій розвитку явищ і процесів в 
аграрному секторі — для вивчення світових 
тенденцій купівлі-продажу земель.

Характерною тенденцією світових аг- 
рарних ринків є динамічні зміни викорис-
тання земель сільськогосподарського при-
значення. З країн світу найбільш прива-
бливою у плані підписання вигідних угод з 
продажу землі вважається Африка (табл. 1).  
Це зумовлено низькими цінами на землю, 
відсутністю земельного законодавства, що 
захищає права та інтереси місцевого на-
селення, а також незначними виробничими 
витратами, які приваблюють потенційних 
покупців. Так, ще в 2008 р. одна з компаній 
Ефіопії купила на території Африки значні 
земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення за ціною менше ніж 1,5 дол. 
США за 1 га. Слід сказати, що в 2009 р. вар-
тість землі зросла майже до 7 дол. США за 
1 га. І це в той час, як у Бразилії 1 га землі 
коштує близько 5–6 тис. дол. США [5].

Африканський континент має значні 
ґрунтові та рослинні ресурси. Однак наявні 
ресурси використовуються вкрай неефек-
тивно. За розмірами сільськогосподарських 
угідь на одного мешканця (0,6 га) Африка ви-
переджає такі аграрні регіони, як Латинська 
Америка (0,4) і Південно-Східна Азія (0,2), 
хоча відносна природна родючість ґрунтів 
тут невисока. За розрахунками фахівців, 
африканський континент міг би забезпечити 
продовольством майже 1,5 млрд осіб [3].

Проте наявність земельних ресурсів не 
є запорукою забезпечення країн продоволь-
ством. Аналізуючи використання земельних 
ресурсів Африки, необхідно сказати про їхнє 
значне виснаження, що є наслідком примітив-
ного ведення сільськогосподарського виробни-
цтва в умовах швидкого зростання чисельнос-
ті населення, впровадження монокультури, 
розорювання нових малопродуктивних зе-
мель, перевантаження пасовищ. Екстенсивні 
методи ведення землеробства прискорюють 
деградацію ґрунтів та їхнє виснаження.

В африканському регіоні значні площі 
земель не задіяні у сільськогосподарсько-
му виробництві, тому їх масово скуповують 
іноземці. Згідно з результатами досліджень, 
проведених Оклендським інститутом, за 
2008–2012 рр. загальна площа земель, куп-
лена або взята в оренду в Африці іноземними 
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компаніями, становила понад 60 млн га — це 
набагато більше, ніж площі окремих європей-
ських держав. Але якщо до кінця ХХ ст. в опе-
раціях купівлі-продажу земель взяли участь 
тільки європейські держави, до яких пізніше 
приєдналися Америка і частково країни Азії, 
то на нинішньому етапі цей список значно 
розширився, до цього процесу активно акти-
візувалися країни Азіатського регіону [1].

Так, Південнокорейська державна кор- 
порація «Korea Rural Community Corpora-
tion» підписала меморандум з урядом Танза-
нії про освоєння земель площею 1000 км2 —  
половину для місцевих фермерів і половину 
для виробництва продовольства для Півден-
ної Кореї. Корпорація прогнозує виробляти 
в Танзанії харчову олію, вино і крохмаль. У 
найближчі роки «Korea Rural Community 
Corporation» має намір витратити на осво-
єння перших 100 кв. км земель у Танзанії 
близько 83 млн дол. США [8].

Компанія «Daewoo Logistics» у 2012 р. 
орендувала орні землі на Мадагаскарі термі-
ном на 99 років для виробництва кукурудзи й 
пальмової олії, яку поставлятиме в Південну 
Корею. Компанія одержала в розпорядження 
1,3 млн га, що становить майже половину те-
риторії Бельгії. У західній частині Мадагас-

кару 1 млн. га виділено під посіви кукурудзи, 
а 300 тис. га у східній частині острова, яка 
забезпечена вологою, будуть використані 
під виробництво пальмової олії. Компанія 
«Daewoo Logistics» планує, що протягом 25 
років проект принесе їй близько 6 млрд дол. 
США прибутку [9].

Серед країн Близького Сходу, які беруть 
активну участь у розподiлi африканського 
земельного ринку, можна виділити Саудів-
ську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати і 
Катар. Через певне географічне положення 
площі сільськогосподарських угідь у цих 
країнах зовсім незначні. Та завдяки великим 
фінансовим можливостям вони вирішують 
цю проблему за межами їхніх кордонів. Так, 
у Саудівській Аравії купівля зарубіжних 
земель сільськогосподарського призначення 
є частиною державної програми. Крім того, 
компаніям, які займаються купівлею земель 
сільськогосподарського призначення, нада-
ється державна підтримка.

Значною активністю в Азіатському ре-
гіоні виділяється Китай, який продовжує 
зміцнювати свої позиції в Африці в усіх на-
прямах. Подібна програма також знайшла 
підтримку офіційної влади, і це цілком зро- 
зуміло. Справа в тому, що на території Китаю 
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Таблиця 1

Купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення в світі, 2013 р.

Країна
Площі 

куплених 
земель, тис. га

Компанії, які купили найбільше землі

Індія 5420,2 «Tata Power» близько 2 млн га землі в Індонезії

Китай 5354,5 «Phou Mady» — більше 10 тис. га землі

США 4136,9 «Billiton» — 364 тис. га землі в Індонезії

Малайзія 3397,6 «Sime Darby Berhad» — понад 287 тис. га землі

Британія 3008,4 «NRG Chemicals» — майже 688 тис. га землі

Корея 2696,2 «Kapa Limited» — 404,7 тис. га землі

Італія 2614,7 Італійський інвестор — майже 2 млн га землі

Ізраїль 2388,0 Ізраїльський інвестор — 2 млн га землі

ОАЕ 2277,8 «Al Ain National Wildlife» — 1,7 млн га землі

Саудівська Аравія 2204,1 «Eastern Renewable Fuels» — 2,7 млн га землі

Австралія 1547,6 «Billiton Limited» — 356 тис. га землі

Швеція 1434,7 «Global Solidarity Forest Fund» — 142 тис. га землі

Канада 1329,7 «Alberta Investment Management Corp» — 389 тис. га землі

ПАР 1231,0 Південноафриканський інвестор — 352 тис. га землі

Джерело: розраховано за даними [2].
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проживає близько 20% усього населення пла-
нети, тоді, як аграрних угідь, придатних для 
вирощування сільськогосподарської продук-
ції, всього 7%. Більше того, значна їхня час-
тина перебуває в украй незадовільному стані 
внаслідок надмірного антропогенного впли-
ву, і, як результат, не може давати достатню 
для потреб населення країни кількість про-
довольства. Саме тому політика купівлі за 
кордоном значних земельних масивів стала 
звичною. Тільки в Конго у власності КНР 
перебуває близько 3 млн га земель, які були 
придбані для виробництва пальмової олії. 
Для цього було куплено й 2 млн га у Зам-
бії. Для вирощування рису придбали майже  
1 млн га землі в Мозамбіку і Танзанії [4].

Серед країн, що активно займаються ку-
півлею землі, виділяється Індія, держава, яка 
ще донедавна залишалася колонією. Індійські 
компанії вже володіють декількома мільйо-
нами гектарів земель сільськогосподарського 
призначення, і в майбутньому дотримува-
тимуться наміченого курсу. Причини такої 
активності дуже схожі на ті, що й у Китаї — 
незначна кількість земель для вирощування 
сільськогосподарської продукції, які мають 
низьку родючість внаслідок деградації. Таким 
чином, забезпечити в достатній кількості на-
селення країни продовольством можна лише, 
залучивши в обробіток нові землі.

Крім того, індійське сільськогосподар-
ське виробництво відрізняється низькою 
ефективністю, оскільки більша частина його 
товаровиробників — це невеликі сімейні гос-
подарства, де переважає гужовий транспорт 
і велика кількість посередників. Така систе-
ма ведення виробництва є основною причи-
ною того, що вирощена продукція псується 
фактично раніше, ніж її встигають достави-
ти на ринок. Внаслідок цього щороку країна 
втрачає близько 6 млрд дол. США прибутку. 
Тому індійські компанії вивчають і скупо-
вують африканські землі, щоб сформувати 
нову аграрну систему, основою якої стануть 
великотоварні господарства.

Індійський уряд виділяє значні кошти 
й надає вигідні кредити для розвитку аграр-
ного сектора економіки. Купівлею земель 
займається більше ніж 100 сільськогоспо-
дарських компаній, які останніми роками 
скупили кілька сотень тисяч гектарів у 
Кенії, Ефіопії, Мозамбіку, Сенегалі та ін-
ших країнах Африканського континенту. 
На цих територіях в основному вирощують 

рис, кукурудзу, цукровий очерет, сочевицю, 
а також найбільш швидко окупну культу- 
ру — квіти. Провідна індійська компанія, 
що діє на території Африки, — «Karaturi 
Global» є одночасно й найбільшою в світі 
фірмою з вирощування троянд [4].

Гарвард та інші престижні американ-
ські університети за допомогою приватних 
інвестиційних фондів скуповують землі в 
країнах Африки, що призводить до висе-
лення місцевих жителів з їхньої території. 
Гарвард, Вандербільта й багато інших вузів 
США з великими благодійними фондами 
купують землі в Африці протягом останніх 
кількох років, користуючись посередництвом 
компанії «Emergent Asset Management».

У той же час американська інвестиційна 
корпорація «AgriSol», що працює з Універ-
ситетом Айови, передбачає проект вартіс-
тю в 700 млн дол. США, за яким у Танзанії  
162 тис. місцевих жителів повинні будуть 
найближчим часом покинути місця свого про-
живання в районах Катумба і Міш’ам, де 
вони протягом 40 років ведуть сільськогоспо-
дарські роботи [5]. При цьому ряд інвесторів 
при купівлі або довгостроковій оренді земель 
в Африці не беруть на себе соціальних зо-
бов’язань перед місцевим населенням.

Представники ООН із сільського гос-
подарства в 2012 р. подали доповідь щодо 
скуповування земель у найбідніших країнах, 
у якій говориться, що така тенденція може 
спричинити небезпечні наслідки — відсталі 
в розвитку країни не зможуть самостійно 
забезпечити продуктами харчування власне 
населення. Фахівці FAO відзначають, що 
за перше півріччя 2011 р. продано майже 
25 млн га земель сільськогосподарського 
призначення, що за площею перевищують 
половину оброблюваних земель у Європі. У 
2012 р. високорозвинуті країни придбали 
або орендували ще близько 30 млн га зе-
мель сільськогосподарського призначення 
[2]. Приблизно на одній п’ятій земель, купле-
них або взятих в оренду, вирощуватимуть 
сировину для виготовлення біопалива. На 
це, за даними американського Міжнарод-
ного інституту досліджень продовольчої по-
літики, багаті країни витрачають щорічно  
20–30 млрд дол. США. Через світовий дефі-
цит питної води, продовольства та енергії як 
багаті країни, так і країни, що розвиваються, 
прагнуть отримати родючі землі бідніших 
сусідів за вигідною ціною.
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ВИСНОВКИ

Землі сільськогосподарського призна-
чення за кордоном в основному скуповують 
країни-імпортери продовольства з обмеже-
ними земельними та водними ресурсами, 
але з великими фінансовими можливостями, 
такі як держави Перської затоки. Країни 
з великою кількістю населення, які мають 
проблему продовольчої безпеки, також ба-
жають придбати земельні активи за кордо-
ном. Для цього вони вибирають країни, де 
можна купити землю за низькими цінами та 
виробничими витратами. Такими країнами 
можуть бути Ефіопія, Гана, Малі, Мадагас-
кар, Мозамбік, Судан і Танзанія.

Небувала активність у сфері скупову-
вання африканських земель, яка спосте-
рігається в останні три роки, вже отрима-
ла назву нового етапу колонізації Чорного 
континенту. Така ситуація спостерігається 
і в інших країнах третього світу. Згідно з 
оцінкою ООН, сформовану ситуацію можна 
вважати найбільшою гуманітарною ката-
строфою, оскільки голод загрожує майже 
12 млн місцевого населення, з яких 2 млн —  
це діти.
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Прийняття Кабінетом Міністрів Украї-
ни Концепції розвитку агролісомеліорації в 
Україні від 18 вересня 2013 р. — важливий 
крок, спрямований на вирішення головних 
екологічних проблем функціонування агро-
ландшафтів. У ній висвітлено причини не-

ефективного захисту сільськогосподарських 
угідь полезахисними лісовими насадження-
ми (далі — ПЛН) лінійного типу, а також ви-
значено механізми розв’язання проблемних 
питань шляхом поліпшення лісівничо-меліо-
ративного стану ПЛН лінійного типу та їх 


