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ВСТУП
Сьогодні в Україні більша частина земель

сільськогосподарського призначення має сво�
го власника. А оскільки ринок цієї землі ще не
сформувався внаслідок відсутності правового
регулювання її продажу, то орендні відносини
орендаря та власника є єдиним правовим рин�
ковим механізмом.

Таким чином, дослідження процесу відно�
син орендаря та власника земель сільськогос�
подарського призначення є актуальною науко�
вою та практичною задачею.
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Побудовано загальну теоретико�ігрову модель взаємодії орендаря та власника землі. Показа�
но, що орендар та власник притримуються короткозорих стратегій внаслідок недостатнього рівня
розвитку економічних інститутів. Результати експертного та економетричного аналізу величи�
ни орендної плати у Вінницькій області підтверджують отримані в статті результати.
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧІ

Сьогодні взаємини орендаря та власника
земель сільськогосподарського призначення
вивчаються переважно в напрямі отримання
статистичних закономірностей.

Як правило, відносини орендаря і власника
розглядають у рамках одномоментного прий�
няття рішення щодо прийняття угоди.

Так, ці питання зарубіжними авторами роз�
глядаються досить детально, бо основним недо�
ліком оренди визначається незахищеність
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орендарів [1]. Аналогічні висловлювання мож�
на зустріти й у публікаціях українських еко�
номістів�аграрників, коли вони розглядають
переваги трудової приватної власності на зем�
лю [2; 3; 4; 5; 6]. Разом з тим, і це суттєво, ста�
тус власника — господаря землі — не сприяє
вищій ефективності її використання порівня�
но з орендою [7].

Водночас М.Трейсі [1] визнає, що баланс
між інтересами орендарів і землевласників
знайти важко. Орендодавцям потрібна впев�
неність в отриманні достатньо високих доходів
і можливість за певних обставин забрати свої
землі назад.

 І. Люта впевнена [9], що орендні відносини
мають стати (і вже стають) вигідними для селя�
нина. Передаючи в оренду землю і майно, він
реалізує своє право розпорядження власністю
і утверджує себе як власник. Є підстави ствер�
джувати, підкреслює академік В.В. Юрчишин
[10], що розвиток орендних відносин поступо�
во спонукатиме селян до пошуку більш на�
дійного партнера, якщо даний орендар його не
влаштовуватиме.

А. Данкевич [11] наголошує на неналеж�
ному оформленні та порушенні умов оренд�
них угод орендарями щодо виплати ними
орендної плати, що призводить до затримок
у розрахунках, а в окремих випадках і до не�
виплати орендної плати. Відсутність конку�
ренції на ринку оренди землі та збитковий
характер діяльності переважної більшості
господарств призводить до мінімальних
розмірів орендної плати. Нині більшість зем�
левласників не мають іншого вибору, крім
передачі своєї землі в оренду тому господар�
ству, де її отримали. У зв'язку з цим вони го�
тові погодитися на будь�які умови, які про�
понує орендар. У даний час фактичний рівень
орендної плати визначають орендарі, а пра�
ва власників є незахищеними.

Мороз О.О. було обгрунтовано основні
напрями подальшого реформування з точки
зору перспектив інституціонального вдоско�
налення сільськогосподарських підприємств
[12].

Метою статті є побудова теоретико�ігрової
моделі для опису економічних відносин орен�
даря та власника земель сільськогосподарсько�
го призначення та виявлення стратегій, яких
вони дотримуються.

Базова теоретико�ігрова модель.
Розглянемо орендні відносини як багатопе�

ріодну повторювану динамічну гру [13—15].
Після і�го періоду (як правило, це марке�

тинговий сільськогосподарський рік) орендар

отримує дохід Рі (тут і надалі — всі величини
нормовані на одиницю площі землі) від сіль�
ськогосподарської діяльності на цьому періоді,
який в загальному випадку розподіляється та�
ким чином.
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де Рі
Q — кошти, які орендар вкладає на да�

ному періоді в підвищення якості землі; Рі
О —

виплата орендної плати; Рі
Т — кошти, які орен�

дар вкладає на даному періоді в нові технології;
Pі — кошти, які орендар витрачає на спожи�

вання (виграш орендаря).
Таким чином, виграш орендаря визначаєть�

ся такою формулою:
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Виграш же власника землі Оі після і�го пе�
ріоду для одиниці площі землі визначається та�
кою формулою:
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де rі — депозитна ставка комерційного бан�
ку для і�го періоду.

Другий член в (3) визначає ціну землі, яка
належить власнику.

Власник землі, підписуючи контракт, пови�
нен вирішувати задачу максимізації отримано�
го прибутку від своєї власності. При цьому він
повинен максимізувати суму як орендної пла�
ти, так і вартості землі. Це можна записати в
загальному вигляді так:
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де k — дисконтний множник для k�го пер�
іоду; n — загальна кількість періодів оренди.
Тут максимізація береться за всіма можливи�
ми показниками якості землі Q, технологій Т
та показникам існуючої фінансової системи F
(від якої залежить, зокрема, депозитна ставка
та коефіцієнт дисконтування).

У загальному вигляді виграш орендаря за�
писується в такому вигляді:
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Подальший розгляд моделі можливий лише
за умови деталізації ключових аспектів сіль�
ськогосподарської діяльності.

Зміна якості землі та зміна технологій ви�
користання землі приводить в результаті до
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зміни величини доходу. Розгляд проведемо у
лінійному наближенні: узагальнення на загаль�
ний випадок не складе утруднень, але приведе
до громіздких математичних формул.

У лінійному наближенні витрати частини
доходу на підвищення якості землі та на нові
технології призведе до зміни доходу:

T
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Q
iiii PPPP 1 (6),

Тут і>0 — множник, що характеризує (в
грошових одиницях) відносну величину зрос�
тання доходу від сільськогосподарської діяль�
ності при вкладенні коштів у підвищення якості
землі (він може залежати від характеристики
якості землі); і — аналогічний показник для
вкладення коштів у розвиток технологій (він, у
свою чергу, може залежати від вибраної тех�
нології). На відміну від і, величина і може
бути як додатною, так і від'ємною: наприклад,
це може бути у випадку "ринково неефектив�
ної" зміни технології (або ж вибору "ринково
неефективної" сільськогосподарської продук�
ції).

Відмітимо, що в цій роботі витрати на від�
новлення якості землі включені у загальні
витрати сільськогосподарського виробницт�
ва, тому при аналізі доходу вони не розгляда�
ються.

Неважко побачити, що величина доходу від
сільськогосподарської діяльності на землі на
кінець періоду оренди може бути розрахована
за такою формулою:
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де Р0 — величина доходу від землі на мо�
мент укладання договору оренди. В (7) врахо�
вано, що підвищення якості землі буде прино�
сити прибуток завжди, тоді як зміна техно�
логії "живе" лише деякий час (моральне стар�
іння, зношення техніки, необхідність сівозмі�
ни тощо).

З урахуванням (7) задача оптимізації дого�
вору оренди для власника (4) прийме такий виг�
ляд:
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(8).

Останній член у (8) залежить лише від фун�
кціонування фінансової системи держави про�
тягом періоду оренди і є для нашої задачі ек�
стерналією.

Сума останнього та передостаннього до�
данків у (8) складає ціну землі на кінець періо�
ду оренди (з урахування дисконтування). Ос�
кільки власник прагне, як мінімум, щоб вартість
землі не зменшувалася, другий доданок пови�
нен бути додатним. Цю умову можна записати
як умову на діяльність орендаря у такому виг�
ляді:
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Умова (9) задає нетривіальні обмеження для
задачі оренди землі, оскільки величина і може
бути від'ємною.

Для величини орендної плати також повин�
но бути обмеження: вона повинна бути завжди
більшою за податок на землю Рі

t (неважливо,
хто податок на землю сплачує — орендар чи
власник). Ця умова може бути записана у та�
кому вигляді:
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Відмітимо, що внаслідок нелінійності фор�
мул в обох частинах (10) в загальному випадку
неможливо звести умову (10) до умови Рі

О  Рі
t.

Задача орендаря (5), як неважко бачити, із
урахуванням (6) може бути записана у такому
вигляді:
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Для орендаря максимум шукається для всіх
умов, коли вираз в (11) є додатнім.

Вираз (8) задає функцію виграшу власника,
а (11) — орендаря. Таким чином, використову�
ючи їх, можна розглядати різні концепції рі�
шень розглянутої гри.

Підкреслимо, що параметрами, які харак�
теризують рішення гри, тобто вибрану грав�
цями стратегію, є такі n�вимірні вектори: век�
тор виплат орендної плати {Рі

О}, вектор вит�
рат на покращення якості землі {РіQ}, вектор
витрат на технологію {Рі

Т} та вектор дисконту
{ і} (вектор депозитної ставки звидиться до
нього). "Німими" параметрами є вектори { і}
та { і} (втім для деяких задач їх теж можна роз�
глядати в якості оптимізаційних характерис�
тик).

Перераховані вище характеристики (всі n�
вимірні вектори) повинні бути обов'язковим
елементом кожного контракту на оренду зе�
мель сільськогосподарського призначення.
Сьогодні, однак, про таке в Україні можна
тільки мріяти…

Економічна інтерпретація результатів для
умов сучасної України.

Умови економічної рівноваги [14], харак�
терні для економічно розвинених країн, не роз�
глядаються, адже при цьому виграші власника
і орендаря дорівнюють нулю (власне, саме це і
є економіка "сталого розвитку") [13; 14]. При
цьому кількість незалежних характеристик та�
кож різко зменшується (наприклад, при цьому
орендна плата дорівнює (незмінному) податку
на землю, всі k однакові тощо).

В умовах сьогоденної України власник має
аж надто мало можливостей для того, щоб осо�
бисто займатися сільськогосподарською діяль�
ністю. Як правило, розмір його власної ділян�
ки складає всього декілька гектарів, що явно
недостатньо навіть для самоокупності такої
діяльності. Таким чином, навіть той власник,
який хоче займатися сільськогосподарським
виробництвом, змушений сьогодні переходити
у стан орендаря (оскільки продаж землі сіль�
ськогосподарського призначення все ще забо�
ронена).

До того ж у власника землі, як правило,
відсутні засоби для сільськогосподарської
діяльності: трактори, комбайни, сівалки, до�
статні запаси добрив та протруювачів, по�
садкового матеріалу тощо. Такі запаси були
створені протягом приватизаційного періо�
ду лише відносно невеликою кількістю лю�
дей.

Таким чином, ринок сільськогосподарсько�
го виробництва в Україні сьогодні знаходить�

ся під контролем орендаря (див. також [11]).
З точки зору теорії ігор це означає, що при

аналізі потрібно вибрати концепцію рішення за
Штакельбергом [14; 15]. Відповідно до цієї кон�
цепції, першим робить свій хід орендар, а влас�
ник оптимізує свій виграш вже з урахування
вибору орендаря.

Розглянемо виграш орендаря (11).
Як видно із (11), стратегією орендаря є, по�

перше, мінімізація виплати орендної плати (яка
завжди зменшує його виграш).

Відносно того, вкладати кошти в підвищен�
ня якості землі та в розвиток (зміну) технологій
сільськогосподарського виробництва чи ні —
питання більш складне. Відповідь на нього виз�
начається порівнянням між собою третього та
четвертого членів у (11).

Як правило, вкладання коштів у підвищен�
ня якості землі приводить до відносно незнач�
них грошових надходжень. Це є наслідком того,
що сучасне сільськогосподарське виробництво
приводить до виснажування землі (мікроеле�
ментного, мікробіологічного тощо). Таким чи�
ном, ця стратегія буде невигідною для оренда�
ря.

Що ж стосується розвитку чи зміни сіль�
ськогосподарської технології, то фінансу�
вання цього напряму приносить прибуток
орендарю відразу, і притому часто досить ви�
сокий. Таким чином, орендар буде викорис�
товувати стратегію вкладати кошти від при�
бутку у нові технології сільськогосподарсь�
кої діяльності.

Однак слід відмітити, що для того, щоб
якість землі не зменшувалася, час від часу по�
трібно використовувати відповідні технології
рослинництва. Однак ці технології можуть
приводити до зменшення прибутку орендаря.
Як видно із (11), він їх використовувати не
буде.

Нарешті, внаслідок нерозвиненості фінан�
     k

буде досить малою, внаслідок чого орендар
буде планувати свою діяльність лише максимум
на період у декілька років.

Таким чином, в умовах України орендар
буде дотримуватися наступної стратегії в своїй
діяльності.

1. Орендар не буде вкладати кошти у підви�
щення якості землі.

2. Орендар буде прагнути зменшити оренд�
ну плату.

3. Орендар буде вкладати кошти у сільсько�
господарські технології виробництва продукції
(незважаючи на те, що вони можуть приводи�
ти до зменшення якості землі).
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4. Орендар буде притримуватися коротко�
зорої стратегії (тобто планує на період в один
чи декілька років).

Власник землі, як це не виглядає парадок�
сальним, перебуває у вкрай незахищеному ста�
новищі, що узгоджується із результатами ро�
боти [11]. Для нього основний компонент вар�
тості його власності — ціна на землю — в умо�
вах сьогоденної України знаходиться в умовах
повного інформаційного вакууму.

Власник не має можливості контролювати
витрати орендатора ("комерційна таємниця"),
внаслідок чого він не має інформації щодо вит�
рат орендатора ні на підвищення якості землі,
ні на нові технології. Відсутність незалежних
лабораторій, які могли б за відносно невеликі
кошти (нагадаємо: власник має в середньому
всього декілька гектарів землі) повідомити
власнику характеристики якості землі та спе�
цифіку впливу на неї використовуваних орен�
дарем технологій виробництва не дозволяє
власнику отримати дані, що необхідні для прий�
няття ним рішення.

Вказані причини носять для України інсти�
туціональний характер, і розробка механізмів
формування та функціонування таких інсти�
тутів є нагальною потребою. В іншому випадку
якість земель сільськогосподарського призна�
чення в Україні буде стрімко погіршуватися
внаслідок неконтрольованої діяльності орен�
дарів.

У статті [16] на основі експертних методів
отримано ранжований список для рівня важ�
ливості факторів, які впливають на орендні
відносини. Серед 19 факторів, виділених екс�
пертами, показники, що характеризують вико�
ристовувані технології сільськогосподарської
діяльності орендаря, повністю відсутні. У п'ят�
ірку факторів, яким експерти надали найвищу
перевагу, увійшли такі:

1) грошова оцінка (капіталізованій рентний
капітал);

2) очікуваний (отриманий) прибуток від
оренди землі;

3) якість землі (родючість грунту за вмістом
гумусу);

4) природно�кліматичні умови зони (регіо�
ну);

5) попит на оренду сільськогосподарської
землі (кількість бажаючих орендувати сіль�
ськогосподарську землю).

Як бачимо, характеристики фінансової
системи України увійшли до вибраних екс�
пертами факторів лише дуже незначною
мірою, до того ж у вигляді показників нерин�
кового характеру. Наприклад, грошова оці�

нка (капіталізований рентний капітал) не
може бути оцінений у реальному вимірі за
відсутності ринку землі: "нормативні" мето�
ди розрахунку орієнтовані лише на планову
економіку.

Серед факторів, виділених експертами, по�
вністю відсутні також інституціональні умови
для того, щоб власник землі мав можливість
проконтролювати діяльність орендаря, зокре�
ма щодо зменшення вмісту гумусу в зданій в
оренду землі.

У [17] проаналізовано за допомогою еко�
нометричних методів вплив деяких із проана�
лізованих вище факторів на величину оренд�
ної плати у Вінницькій області. Оскільки для
більшості із 19 запропонованих експертами
факторів практично неможливо отримати
кількісні значення, аналіз проводився в на�
ближенні лінійної регресії для таких фак�
торів: у — величина орендної плати за 1 га
площі, грн; х1 — нормативна грошова оцінка,
грн./га; х2 — термін оренди (за договором
оренди), роки; х3 — площа землі, зданої в
оренду, тис. га; х4 — середній розмір відсот�
ка орендної плати, яка виплачена по Він�
ницькій області за рік, %.

Результатом стала така залежність.

21 839,130,136653 xx ,-y
+ 0,423х3 + 104,475х4 (12).

Як видно із даних (12), нормативна грошо�
ва оцінка землі практично не впливає не вели�
чину орендної плати, що підтверджує зроблені
в статті висновки про незахищеність власника
по відношенню до такого фактора, як ціна
землі.

Також невпливовим є вплив на орендну пла�
ту загальної площі землі, зданої в оренду у Він�
ницькій області, це підтверджує те, що ринок
орендних відносин контролюється саме орен�
дарем.

Вирішальний вплив на величину орендної
плати середнього сплачуваного відсотка за
оренду підтверджує те, що власник землі прак�
тично не впливає на умови укладання контрак�
ту про оренду.

Досить висока від'ємна залежність оренд�
ної плати від терміну оренди теж свідчить, що
ринок орендних відносин контролюється саме
орендарем.

Таким чином, результати робіт [16; 17] під�
тверджують результати, отримані із теорети�
ко�ігрового моделювання взаємодії орендаря
та власника земель сільськогосподарського
призначення.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі проведеного теоретико�ігрового
моделювання взаємодії орендаря та власника
земель сільськогосподарського призначення
отримано такі висновки.

1. Побудовано загальну теоретико�ігрову
модель взаємодії орендаря та власника землі,
в якій виявлено інтереси сторін та описано
можливі стратегії гравців.

2. Показано, що в типовий договір оренди,
який визначає стратегії діяльності, виграші
власника та орендаря, повинні входити такі ха�
рактеристики, які задаються у вигляді n�вимі�
рних векторів (відповідно до маркетингових
років тривалості оренди): вектор виплат орен�
дної плати {Рі

О}, вектор витрат на покращення
якості землі {РіQ}, вектор витрат на техноло�
гію {Рі

Т} та вектор дисконту { і} (вектор депо�
зитної ставки звидиться до нього). "Німими"
параметрами є вектори { і} та { і} (втім для дея�
ких задач їх теж можна розглядати в якості
оптимізаційних характеристик).

3. Проаналізовано стратегії діяльності для
орендаря та власника в умовах сучасного роз�
витку економіки України. Показано, що орен�
дар та власник дотримуються короткозорих
стратегій внаслідок недостатнього рівня роз�
витку фінансових інститутів.

4. Показано, що орендар дотримується
такої стратегії: не вкладати кошти у підвищен�
ня якості землі; зменшувати орендну плату;
вкладати кошти у сільськогосподарські техно�
логії виробництва продукції (незважаючи на те,
що вони можуть приводити до зменшення
якості землі).

5. Показано, що власник землі перебуває у
незахищеному становищі: ринок оренди земель
сільськогосподарського призначення перебу�
ває під контролем орендарів.

6. Результати експертного та економетрич�
ного аналізу величини орендної плати у
Вінницькій області підтверджують отримані в
статті результати.
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