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ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
З введенням в дію Законів України "Про за�

гальнообов'язкове державне пенсійне страху�
вання" та "Про недержавне пенсійне забезпе�
чення" започатковано реформування пенсійної
системи України. З огляду на постійне зростан�
ня навантаження на солідарну систему пенсій�
ного забезпечення, в даний час актуалізують�
ся питання подальшого вдосконалення пенсій�
ної системи та введення загальнообов'язково�
го накопичувального рівня. Складнощі запро�
вадження другого накопичувального рівня че�
рез єдиний Накопичувальний фонд зумовлю�
ють обгрунтування його функціонування через
систему недержавного пенсійного забезпечен�
ня (НПЗ). Аналітичне прогнозування інвести�
ційної ефективності недержавних пенсійних
фондів (НПФ) ускладнене через високий сту�
пінь інфляційності та нестабільності економі�
ки, тому проблема гарантування пенсійних на�
копичень у довгостроковій перспективі є дуже
актуальною.

УДК 657.412.7:332.33:631.164.23 (477.53)

О. О. Казак,
здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ
НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У
РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

У даній статті обгрунтовується доцільність та пропонуються механізми інвестування аку�
мульованих недержавними пенсійними фондами пенсійних коштів у розвиток земельного потенці�
алу України. На основі аналізу даних, які в сукупності впливатимуть на вартість земельних ре�
сурсів при запровадженні ринку землі, автором визначено області, земельний потенціал яких буде
найбільш привабливим для залучення фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів.

In this article the feasibility and proposed mechanisms for investing by private pension funds in the
development of the land potential of Ukraine. Based on data analysis, which together will affect the price
of land when implementing land market, the author identifies areas of land whose potential will be most
attractive to attract the financial resources of private pension funds.

Ключові слова: система недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), недержавний пенс�
ійний фонд (НПФ), Земельний банк, Земельна біржа, земельний потенціал.

Key words: system of private pension (NGO), private pension funds (NPF), Land Bank, land
exchange, land potential.

Враховуючи, що Україна має один з найви�
щих земельно�ресурсних потенціалів та, зважа�
ючи на консервативний характер діяльності
НПФ, головною метою яких є збереження пен�
сійних активів у довгостроковій перспективі,
доцільно розглянути земельний потенціал як
привабливий напрям інвестування пенсійних
коштів.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
У контексті теми, що розглядається, експер�

тами пропонуються різні механізми залучення
коштів у розвиток земельного потенціалу Ук�
раїни та шляхи пенсійного забезпечення гро�
мадян, що проживають у сільській місцевості.

Худолій О.В. вважає, що аграрна сфера по�
требує створення професійної системи накопи�
чувального пенсійного забезпечення, що дасть
можливість утворити додаткову систему під�
тримки сільських пенсіонерів, акумулювати
значні фінансові ресурси та інвестувати їх в аг�
ропромисловий комплекс України [1, с. 129].
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Автором послідовно доводиться, що систе�
ма професійного накопичувального пенсій�
ного страхування в аграрній сфері обов'яз�
ково повинна бути залучена до земельних
відносин, оскільки земля є одним із найлікв�
ідніших активів [1, с. 135].

Для збільшення інвестицій у регіони
Дацій Н.В. пропонує створення структурних
фондів, наприклад, Українського фонду сі�
льськогосподарського управління та га�
рантій [2].

Медведчук О.О. вносить пропозицію
фінансування виплат пенсій сільським пенс�
іонерам і пільговим категоріям їх одержу�
вачів через корпоративні та професійні
пенсійні фонди [3, с. 60].

Мальований М.Л. вважає, що одним із
шляхів розв'язання проблеми пенсійного стра�
хування сільського населення, зайнятого в осо�
бистих сільських господарствах, є розвиток
системи недержавного пенсійного страхуван�
ня і пропонує "специфічну систему недержав�
ного пенсійного страхування сільського насе�
лення з введенням зустрічного державного
фінансування" [4, с. 137—139].

Вініченко І.І. з метою забезпечення на�
дійності оцінок довгострокових інве�
стицій у сільське господарство про�
понує створення при обласних адмі�
ністраціях інформаційно�аналітично�
го центру щодо інвестиційного анал�
ізу і оптимізації використання ре�
сурсів [5, с.77], а Рудкевич І.В. вважає
необхідним введення координатора
при обласних державних адміністра�
ціях з питань соціального захисту
сільського населення [6, с. 125].

З огляду на те, що більшість авто�
рів у своїх дослідженнях концентру�
ють увагу на проблемах пенсійного
забезпечення сільського населення,
питання механізмів акумуляції та
відтворення пенсійних ресурсів пред�
метно не розглядається, тому вивчен�
ня механізму залучення пенсійних
коштів НПФ у сільськогосподарсь�
кий потенціал є необхідним, особли�
во на етапі радикалізації реформу�
вання пенсійної системи.

Мета статті — обгрунтування до�
цільності та запропонування механі�
зму інвестування акумульованих не�
державними пенсійними фондами
пенсійних коштів у розвиток земель�
ного потенціалу України. На основі
аналізу даних, які в сукупності впли�

ватимуть на вартість земельних ресурсів при
запровадженні ринку землі, визначити області,
земельний потенціал яких буде найбільш при�
вабливим для залучення фінансових ресурсів
недержавних пенсійних фондів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Земельний потенціал України є одним з най�

цінніших ресурсів, раціональне використання

Таблиця 1.Посівні площі та урожайність
сільськогосподарських культур за регіонами

України у 2008 році

Джерело [9].

Рис. 1 Порівняння показників фактичного та
можливого виробництва пшениці.

Нереалізований потенціал збільшення
виробництва пшениці [джерело 7,с.5]
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якого при запровадженні сучасних агротехно�
логій може стимулювати перехід України на
лідируючі позиції по експорту сільськогоспо�
дарської продукції, відповідно попиту ринку.
Сучасна світова продовольча ситуація свідчить
про особливі економічні перспективи для країн
із резервами сільськогосподарських земель, до
яких належить і Україна, яка володіє найбагат�
шими у Європі земельними ресурсами. На жаль,
цей потенціал не реалізовано на повну по�
тужність, про що переконливо свідчать по�
рівняння показників фактичного та можливо�
го виробництва пшениці (рис. 1.)

Діаграма, яка відтворена на основі міжна�
родних експертних оцінок, доводить наявність
в Україні значних потенційних можливостей
збільшення обсягів виробництва пшениці. Так,
якщо нереалізований потенціал цього сегмен�
та сільськогосподарського ринку в Німеччині
використаний на 74% з перспективою оптимі�
зації на 3—4%, то в Україні цей показник скла�
дає 22% з можливим збільшення до 40%. Вико�
ристовуючи потужні конкуруючі переваги в ро�
дючості сільськогосподарських земель при
значних інвестиціях в аграрний сектор, Украї�
на може зайняти лідируючі позиції майже за
всіма аграрними напрямками.

Регіони України диференційовані за розмі�
рами землекористувань, якістю грунтів, рівнем
забезпечення трудовими ресурсами та за інши�
ми чинниками, що впливають на ефективність
сільськогосподарського виробництва. Пол�
тавська область, згідно висновків "Моніторин�
гу розвитку ринків сільськогосподарської про�
дукції та продовольчих товарів", здійсненого
експертами Національного інституту стратег�
ічних досліджень, належить до групи областей,
які мають стратегічне значення щодо виробниц�
тва та реалізації основних видів сільськогоспо�
дарської продукції в Україні [8, с. 37]. Загаль�
на площа Полтавської області складає 2875 тис.
га, або 4,8% території країни, а рівень сільсько�
господарської освоєності є одним з найвищих
і становить 77,7%. У структурі земель сільсько�
господарського призначення частина сільсько�
господарських угідь складає 75,7% загальної
площі області, де під ріллю відведено 81,3%
площі. Питома вага ріллі в структурі сільсько�
господарських угідь у розрізі районів варіюєть�
ся в межах 72,9% до 92,2% [8, с. 38]. Незважаю�
чи на тенденції щодо повільного зменшення
розораності територій, що спостерігається з
1990 р., сільськогосподарський потенціал Пол�
тавської області залишається одним з найви�
щих в Україні.

Для більш глибокого аналізу розглянемо

показники наявності посівних площ та уро�
жайність зернових культур у розрізі регіонів
України (табл. 1).

Опубліковані статистичного дані по Україні
за 2008р. дозволяють зробити висновок, що не
всі області мають однакові показники посівних
площ. Зазначимо, що Полтавська область з по�
казником 1702 тис. га займає лідируючі позиції
за кількістю посівних площ в Україні після
Дніпропетровської (з показником 1879 тис. га)
та Одеської (1824 тис. га) областей. У структурі
всіх посівних площ України, які складають
27133тис. га, 15636тис. га, або 57,62%, займають
посіви зернових культур. Полтавська область
з показником 1049 тис. га також займає третю
позицію по площі посівів зернових культур
після Одеської — 1220 тис. га — та Дніпропет�
ровської — 1105 тис. га. — областей і має ве�
ликі можливості щодо збільшення сільськогос�
подарського потенціалу.

Для більш повного дослідження проаналі�
зуємо показники рівня врожайності зернових
культур у розрізі областей. У 2008 р. уро�
жайність зернових культур у Полтавській об�
ласті склала 43,7 га/ц, що є другою позицією
після Черкаської, де цей показник склав 44,4га/
ц. Відмітимо, що показник врожайності в Пол�
тавській області на 9,1 га/ц вищий від серед�
нього по країні, який складає 34,6 га/ц. Основ�
ними показниками, що впливають на рівень вро�
жайності зернових культур та загальну резуль�
тативність господарської діяльності, є якість
наявних земельних угідь і ступінь їх родючості.
У Полтавській області грунтовий шар 70% площ
представлений в основному типовими мало� та
середньогумусними чорноземами, а також чор�
ноземами солонцюватими [8]. Слід зазначити,
що показники родючості та урожайності зе�
мель регіону варіюються в розрізі районів,
посівні площі розташовані нерівномірно і
більша їх частка сконцентрована в Глобинсь�
кому та Миргородському районах з показни�
ками 124 тис. га та 99 тис. га відповідно. Най�
більший рівень врожайності в 2008 р. досягну�
тий в Новасанжарському, Машівському та Ши�
шацькому районах з показниками 56,4 га/ц, 55,8
га/ц та 50,5га/ц. [10]. Концентрація на території
області масивів особливо цінних земель ство�
рює великі потенційні можливості для високо�
ефективного сільськогосподарського вироб�
ництва, проте, як свідчать дослідження, вони
використовуються не повною мірою. Середнь�
остатистичні дані по регіону доводять на�
явність в Полтавській області резервів для по�
ступального розвитку земельного потенціалу
в середньостроковій і довгостроковій перспек�
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тиві.
Зважаючи на специфічну діяльність не�

державних пенсійних фондів (НПФ), голов�
ною метою яких є збереження пенсійних ак�
тивів у довгостроковій перспективі, врахо�
вуючи регіональні відмінності обсягів земель
сільськогосподарського призначення, якості
грунтів, забезпечення трудовими ресурсами
та інші фактори ефективності сільськогос�
подарського виробництва, земельні ресурси
регіонів можуть розглядатися як привабли�
вий об'єкт інвестицій.

Гарантією повернення вкладених у земе�
льний потенціал пенсійних коштів є те, що:

— високоякісні землі сільськогоспо�
дарського призначення визнані обмеженим
економічним ресурсом та є нерухомим засо�
бом виробництва, тому їх вартість має тен�
денцію до постійного зростання;

— перспективи збільшення світового попи�
ту на сільськогосподарську продукцію відкри�
вають можливості оптимізації нереалізовано�
го потенціалу експортних потужностей та роз�
витку внутрішнього сільськогосподарського
ринку України.

У сучасних умовах формування ринкових
відносин у сільськогосподарському секторі
економіки актуалізуються питання визначення
найбільш ефективного користувача земельних
ресурсів. Вважається, що статус приватності
стимулює до раціонального використання зе�
мельних ресурсів, дотримання сільськогоспо�
дарських технологій та вкладання коштів у
підвищення родючості земель, а орендар як
тимчасовий користувач менш зацікавлений у
збереженні потенціалу земельних ресурсів. Але
загальносвітовий досвід, де оренда
землі є вагомою складовою земельного
ринку, доводить неоднозначність тако�
го висновку. Так, у Бельгії, Франції,
Німеччині орендується понад 60 %
сільськогосподарських земель, країнах
Європейського Союзу цей показник до�
сягає 40 %, у Канаді — 30%, а у США
лише 30 % землі перебуває у власності
фермерів [11]. Таким чином, світовий
досвід свідчить про можливість ефек�
тивного використання земельних ре�
сурсів на умовах оренди, що доцільно
врахувати при запровадженні ринку
землі в Україні та законодавчого врегу�
люванні механізмів допуску НПФ до
операцій з земельними ресурсами.

Додатковим аргументом на користь
доцільності вкладання фінансових ре�
сурсів НПФ в землі сільськогоспо�

дарського призначення на довгострокову пер�
спективу є показники росту орендної плати за
використання земельних ресурсів (рис. 2).

Дані Головного управління Держкомзему в
Полтавській області свідчать про постійне
збільшення орендної плати за рільні землі дер�
жавної власності, що пропорційно впливає на
суму щорічних надходжень від орендної плати
за землі державної власності (рис. 3).

Наведені дані підтверджують тенденції по�
стійного зростання орендної плати за корис�
тування земельними ресурсами та щорічне
збільшення надходжень за використання зе�
мель державної власності. Тому на практиці
цілком виправдана модель використання НПФ
саме як власників земельних ресурсів з подаль�
шою передачею їх в оренду ефективному ко�

Рис. 2. Динаміка росту середнього розміру
орендної плати за рільні землі державної

власності в Полтавські області за 2004—2009 р.
грн. /га

Джерело: дані Головного управління Держкомзему в Полтавській
області за 2004—2009 рр.

Рис. 3.Стан надходжень орендної плати за землі
державної власності в Полтавській області за

2004—2009 рр., млн грн.
Джерело: дані Головного управління Держкомзему в Полтавській об�

ласті за 2004—2009 рр.



ЕКОНОМІКА АПК

64

ристувачу, а рентні платежі будуть стабільним
джерелом відтворення вкладених коштів у дов�
гостроковій перспективі.

На даний час в Україні внаслідок відсут�
ності ринку землі і дії мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення
на законодавчому рівні не передбачена мож�
ливість спрямування коштів НПФ в операції з
земельними ресурсами. Але в перспективі,
коли земля стане товаром, вважаємо, що цей
напрям може стати привабливим для інвести�
ційної діяльності НПФ, особливо в межах
Полтавської та інших областей з високороз�
винутим сільськогосподарським потенціалом,
таких як Дніпропетровська, Одеська, Черкась�
ка та ін.

Заслуговує уваги точка зору Худолій О.В.,
який вважає, що "законодавство України про
НПФ дає змогу інвестувати до 10% пенсійних
активів у об'єкти нерухомості. У разі запрова�
дження в Україні ринку землі, земельні ділян�
ки матимуть власну вартість і стануть відігра�
вати роль об'єктів нерухомості, причому
об'єктів, що не втрачають з часом своєї вар�
тості. Тож володіння земельними ділянками не�
державними пенсійними фондами має правове
підгрунття… Земельні ділянки, звичайно, мо�
жуть передаватися пенсійним фондом суб�
'єктам господарювання на умовах оренди за
певну орендну плату, але така діяльність не пе�
редбачена чинним законодавством" [1, с. 132].
При дискусійності ототожнення земельних
ділянок з об'єктами нерухомості, автор, в ціло�
му, поділяє тезу щодо можливості передачі
пенсійними фондами земельних ділянок земле�
користувачам на умовах оренди.

Оскільки фінансова модель спрямування
пенсійних коштів у земельні ресурси в Україні
ще не опрацьована, доцільно розглянути де�
кілька можливих механізмів інвестування кош�
тів НПФ у розвиток земельного потенціалу:

— НПФ могли б брати участь у формуванні
статутних фондів спеціалізованого Земельно�
го банку, який займатиметься продажем земель
та кредитуванням сільськогосподарських
підприємств під заставу земельних ресурсів, та
Земельної біржі — спеціалізованого майданчи�
ка організованого ринку землі — або спрямо�
вувати свої ресурси в акції цих фінансових
інститутів при їх акціонуванні;

— при запровадженні ринку землі, НПФ
могли б привілейовано викупати державні землі
через придбання державних актів на землю з
подальшою їх передачею землекористувачам
на правах довгострокової оренди;

— видається доцільним вкладання коштів

НПФ у земельні сертифікати та інші цінні па�
пери, які будуть введені в біржовий обіг, а та�
кож в корпоративні облігації сільськогоспо�
дарських підприємств, випущених під заставу
земельних ресурсів на середньо� і довгостро�
ковий період;

— у межах диверсифікації інвестиційного
портфеля НПФ перспективними об'єктами їх
інвестування можуть стати корпоративні об�
лігації підприємств аграрного сектора, які зас�
тосовують нові технології переробки, а також
інші іпотечні цінні папери, що в сукупності за�
безпечить завершення виробничого ланцюга з
подальшим підвищенням продуктивності в
сільському господарстві, розширення пропо�
зиції на ринку праці, а також дасть мульти�
плікативний ефект в аграрних регіонах.

Зазначимо, що практична реалізація зазна�
чених механізмів із залучення пенсійних коштів
недержавних пенсійних фондів у земельний
потенціал можлива при відповідному законо�
давчому врегулюванні.

Згідно ст. 13 Конституції України земля, її
надра, атмосферне повітря, водні та інші при�
родні ресурси, які знаходяться в межах тери�
торії України, природні ресурси її континен�
тального шельфу, виключної (морської) еконо�
мічної зони є об'єктами права власності украї�
нського народу [12]. Тому спрямування фінан�
сових ресурсів внутрішніх системних соціаль�
них інвесторів, таких як НПФ, в землі сільсько�
господарського призначення відповідає зако�
нодавству, на відміну від їх тотальної привати�
зації.

Знаття мораторію на продаж земель сіль�
ськогосподарського призначення без поперед�
нього вдосконалення законодавчої бази та на�
дання підстав недержавним пенсійним фондам
інвестувати пенсійні ресурси в землі сіль�
ськогосподарського призначення призведе до
втрати ними можливостей вдалого інвестуван�
ня, в той час як інвестиційна діяльність у зе�
мельному сегменті ринку такого потужного
внутрішнього інвестора, як НПФ, буде пози�
тивно сприяти процесу становлення ринку
землі й різновекторно впливати на економічний
розвиток областей:

— формуватиметься цивілізований ринок
землі й відкриватимуться можливості концен�
трації земель не тільки приватними власника�
ми або банківськими структурами, а й НПФ, що
знизить ризики монополізації землі та форму�
вання латифундиської моделі;

— використовуючи інвестиційні можли�
вості внутрішніх інвесторів, таких як НПФ,
внаслідок оптимізації сільськогосподарського
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сектора відбудеться підвищення рівня рента�
бельності сільськогосподарського виробниц�
тва, збільшаться надходження до місцевих бю�
джетів районного рівня, збільшиться зайня�
тість та підвищиться матеріальний рівень жит�
тя населення області, що сприятиме збалансу�
ванню солідарної складової системи пенсійно�
го забезпечення.

Для забезпечення ефективної інвестиційної
діяльності НПФ у сегменті земельних ресурсів,
повинні передувати обов'язкові заходи наступ�
ного характеру:

1) затвердження на законодавчому рівні
механізмів доступу НПФ до операцій з земель�
ними ресурсами при запровадженні ринку
землі;

2) визначення реальної вартості земельних
ресурсів шляхом проведення інвентаризації
земель, що дозволить одержати повну досто�
вірну інформацію про наявність земельних ре�
сурсів, які використовуються не за цільовим
призначенням, з порушеннями норм чинного
земельного законодавства або нераціонально,
виявити деградовані сільськогосподарські угід�
дя, забруднені землі, визначити кількісні та
якісні характеристики земель, провести аналіз
фактичного використання земельних ресурсів
в розрізі областей;

3) на прикладі експериментальних областей
необхідно здійснити апробацію переходу від
мораторію до обігу земель сільськогосподарсь�
кого призначення з посиленням норм чинного
законодавства щодо унеможливлення швидко�
го обезземелення селян, обов'язково орієнту�
ючись і використовуючи інтереси інституційних
інвесторів, таких як НПФ, та великих агропро�
мислових виробників чи експортерів області.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши дані щодо обсягів земель

сільськогосподарського призначення, показ�
ників їх родючості, співвідношення наявності
особливо цінних земель загальнодержавного
значення, а також рівня врожайності в регіо�
нах, можна передбачити, що при запроваджен�
ні та функціонуванні ринку землі, земельні ре�
сурси саме Полтавської області, а також Дніп�
ропетровської, Одеської, Черкаської та ін. бу�
дуть користуватися підвищеним попитом як
найбільш цінні з огляду на їх сільськогосподар�
ській потенціал. Можна спрогнозувати, що
показники врожайності і, як наслідок, прибут�
ковість цих земель будуть одними з найвищих
в Україні. З огляду на викладене, можна кон�
статувати, що вкладання частини активів НПФ
в межах диверсифікації інвестиційного порт�

феля в землі сільськогосподарського призна�
чення, перш за все, в межах Полтавської об�
ласті та інших регіонів з подібними значними
показниками наявності, якості та урожайності
сільськогосподарських земель, більшою мірою
можуть гарантувати збереження та інвестиц�
ійний ефект від залучення пенсійних ресурсів
на перехідному етапі розвитку економіки.
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