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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою умовою високоефективного конку�

рентоспроможного сільськогосподарського ви�
робництва є оптимальні за розміром підприємства
та їх підрозділи при раціональній галузевій та
організаційні структурах виробництва. На сьо�
годні концентрація виробництва в галузях націо�
нальної економіки, особливо в аграрному секторі,
набуває значних масштабів й істотно впливає на
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EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATION OF ECONOMIC CONCENTRATION
OF AGRICULTURAL LAND

У статті проаналізована земельна політика держав<членів Європейського Союзу щодо регулювання економічної
концентрації земель сільськогосподарського призначення, а також реалізації принципів відповідальної власності та викорис<
тання земельних ресурсів. Встановлено, що земельна політика держав<членів здійснюється через Спільну сільськогосподарсь<
ку політику (Common Agricultural Policy, CAP), яка є однією з найважливіших і найзатратніших сфер діяльності ЄС. Розгляну<
то, що головними завдання Спільної сільськогосподарської політики являються постійне підтримання сільського господар<
ства, забезпечивши фермерам належний рівень життя, постачання споживачам високоякісних продуктів харчування за спра<
ведливими цінами Досліджено, що у рамках Спільної сільськогосподарської політики здійснюються прямі виплати (субсидії) з
бюджету ЄС лише тим фермерам, які ведуть ресурсозберігаюче та безпечне землеробство, дотримуються стандартів захисту
навколишнього середовища, безпеки харчових продуктів, піклуються про збереження високоякісних властивостей ґрунтів,
запобігають розвитку деградації ґрунтів, запроваджують сівозміни. У статті висвітлюються проблеми доступу до земельних
ресурсів у Європейському Союзі та шляхи їх вирішення.

The article analyzes the land policy of the member states of the European Union on the regulation of the economic concentration
of agricultural land, as well as the implementation of the principles of responsible ownership and use of land resources. It is established
that the land policy of the member states is implemented through the Common Agricultural Policy (CAP), which is one of the most
important and cost<effective areas of EU activity. It is considered that the main objectives of the Common Agricultural Policy are
constant maintenance of agriculture, providing farmers with an adequate standard of living, supplying consumers with high<quality
food at fair prices. It is examined that under the Common Agricultural Policy, direct payments (subsidies) from the EU budget are
made only to farmers who maintain resource<saving and safe agriculture, adhere to standards of environmental protection, food
safety, they plan to preserve high<quality soil properties, prevent the development of soil degradation, and introduce crop rotations.
The article deals with problems of access to land resources in the European Union and ways of their solution.

Ключові слова: земельні відносини, концентрація сільськогосподарських земель, державне
регулювання, земельна політика.
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ефективність діяльності суб'єктів господарюван�
ня і подальший їх розвиток на інноваційній основі.
Сформувалися нові тенденції в зміні кількості аг�
рарних підприємств та площ їх землекористуван�
ня, в чисельності зайнятих працівників, обсягах
продажу продукції і вартості капіталу.

На нашу думку, одним з напрямів покращен�
ня ситуації у сільському господарстві України у
процесі формування інституту приватної влас�
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ності слід вважати його подальший розвиток на
основі спеціалізації, концентрації та раціональ�
них розмірів підприємств. Тому нині є особли�
вої актуальності набуває дослідження євро�
пейського досвіду регулювання економічної
концентрації сільськогосподарських земель.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Концентрація земельних ресурсів у
сільськогосподарських підприємствах дослід�
жувалась у працях багатьох вітчизняних вче�
них, як�от Андрійчука В.Г., Гейца В., Данкеви�
ча В.Є., Дем'яненка С.І., Єранкіна О.О., Ка�
нінського П.К., Костицького В.В., Костусє�
ва О.O., Кизима Н.А., Лагутіна В.Д., Месель�Ве�
селяка В.Я., Кропивка М.В., Мельник Л.Ю., Пас�
хавера Б.Й. та ін. Важливі питання концентрації
висвітлювалися в роботах низки зарубіжних
учених, як�от Бергмана X., Владимирова І.Г.,
Іванова Ю.В., Колеснева С.Г., Мільнера Б. та ін.

Проте узагальнення наукових публікацій за
даною проблематикою переконує, що теоре�
тичні та практичні питання концентрації сіль�

ськогосподарського виробництва на агарних
підприємствах залишаються не до кінця вирі�
шеними та потребують комплексного науково�
го дослідження, у тому числі європейського
досвіду регулювання економічної концентрації
сільськогосподарських земель.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження європейсько�

го досвіду регулювання економічної концент�
рації сільськогосподарських земель, що дозво�
лить окреслити основні можливі шляхи рефор�
мування земельних відносин України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З обранням Україною європейського векто�

ру інтеграції значно актуалізувалися дослід�
ження щодо особливостей землекористування
в країнах Європейського Союзу (ЄС). Не менш
важливими є дослідження питань щодо ефек�
тивності використання земель різного цільово�
го призначення європейськими землекористу�
вачами як основного базису їхньої господарсь�
кої діяльності. Аналіз стану землекористувань
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Рис. 1. Структура типів землекористувань станом на 2015 рік, % від загальної площі
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та досвід країн ЄС щодо використання земель
може слугувати орієнтиром для організації
ефективної земельної політики [1].

Сільськогосподарське землекористування є
найпоширенішою формою землекористування в
ЄС, яке станом на 2015 рік становить 43,5 % від за�
гальної території ЄС. При цьому, у 13 держав�членів
ЄС більше половини площі суші використовується
для сільськогосподарських цілей (рис. 1). Найбіль�
ша частка сільськогосподарських земель була
зафіксована в Ірландії (71,5 %), а в таких краї�
нах, як Данія, Великобританія, Угорщина та Ру�
мунія землі сільськогосподарського призначен�
ня становить більше 60,0 % від їх загальних те�
риторій. Найменша частка сільськогосподарсь�
кого землекористування сконцентрована у
Фінляндії (8,1 %) та Швеції (8,2 %) [2].

Лісогосподарське землекористування зай�
має 32,4 % від загальної території 27 країн Євро�
пейського Союзу. Найбільша частка лісів та інші
лісовкритих площ зосереджена у Фінляндії,
Швеції, Словенії, Естонії та Латвії (більше 50,0
% загальної площі земель), найменша — в
Ірландії, Кіпрі, Нідерландах (менше 10,0%).

Землі житлової та громадської забудови та
площі рекреаційного призначення становлять
близько 5,7 % території ЄС. Більше 10 % від загаль�
ної площі таких земель в загальній структурі зем�
лекористувань зосереджено в Мальті, Нідерлан�
дах, Бельгії та Данії, що обумовлено, головним
чином, великою часткою об'єктів рекреації [3].

Частка промислового землекористування
складає 3,4 % території ЄС. Найвищий відсо�
ток у загальній структурі землекористування
належить Нідерландам (11,9 % від загальної
території), найменший — Румунії (1,5 %) [2; 3].

Крім того, станом на 2015 рік, близько 15,0%
земель країн Європейського Союзу використо�
вується для інших цілей (див. рис. 1).

Варто зазначити, що у 2015 році в 27 країнах�
членах Європейського Союзу лише 3,1 % госпо�
дарств займали 52,2 % сільськогосподарських
угідь у Європі, тоді як, 76,2 % господарств, ви�
користовували лише 11,2 % сільськогосподарсь�
ких угідь. Така структура йде врозріз з євро�
пейською багатофункціональною, сільськогос�
подарською моделлю, в якій сімейні ферми є
важливою особливістю. Це свідчить про
нерівність структури землекористування за ко�
ристувачами. Так, в ЄС індекс Джині становить
0,82, що свідчить про нерівність розподілу до�
ходів (витрат) населення внаслідок нерівного
розподілу сільськогосподарських земель.

Варто зазначити, що у Європейському
Союзі здійснюється стратегічний інтегрований
підхід до сталого сільського господарства че�

рез Спільну сільськогосподарську політику
(Common Agricultural Policy, CAP), яка є од�
нією з найважливіших і найвитратніших сфер
діяльності ЄС. При цьому, головні завдання
Спільної сільськогосподарської політики — це
постійне підтримання сільського господарства,
забезпечивши фермерам прийнятний рівень
життя, споживачам — якісними харчовими
продукти за справедливими цінами.

Зокрема в рамках Спільної сільськогоспо�
дарської політики передбачено прямі виплати
(субсидії) з бюджету ЄС лише тим фермерам,
які здійснюють ресурсоощадливе землероб�
ство, збереження якісних властивостей грунтів,
запобігання розвитку деградації грунтів, дот�
римують стандартів захисту навколишнього
середовища, безпеку харчових продуктів тощо.
Так, згідно з програмою, фермер дотримую�
чись встановлених правил, визначених у Регла�
менті Ради (ЄС), отримує субсидії в середньо�
му 300 євро на 1 гектар. При чому підтримка не
залежить від кількості виробленої продукції,
що дає змогу зменшити шкоду, завдану над�
мірним використанням земель і сільськогоспо�
дарським забрудненням [5].

Таким чином, нерівний розподіл сільсько�
господарських земель призводить до нерівно�
го розподілу субсидій CAP, оскільки прямі ви�
плати, в основному здійснюються на гектар.
Фактичний розподіл земель, та відповідно вип�
лат (субсидій), може бути ще більш нерівномі�
рним, оскільки статистичні дані не дозволяють
цілком оцінити володіння та користування гос�
подарств.

Крім того, право землекористування та зем�
леволодіння встановлені національним законо�
давством окремо кожної держави�члена ЄС. Не
існує суто унікальної або спільної компетенції
ЄС щодо земель, адже різні країни�члени ЄС
здійснюють різноманітні, часом розбіжні, полі�
тичні, соціальні, культурні та екологічні захо�
ди щодо управління земельними ресурсами [6].

Набагато раніше Конституційний суд Ні�
меччини постановив у своєму рішенні від 12 січ�
ня 1967 року, що торгівля землями сільськогос�
подарського призначення не повинна бути та�
кою ж вільною, як торгівля будь�яким іншим
капіталом, оскільки земля є не відновлюваним
і незамінним ресурсом. Тому справедливий пра�
вовий та соціальний порядок вимагає, щоб за�
гальний інтерес до землі було враховано наба�
гато більше, ніж у випадку будь�якого іншого
майна. Оскільки земля піддається подвійний
загрозі: з одного боку, втратою сільськогоспо�
дарських земель за рахунок погіршення грун�
тів, розвитку міст та інших інфраструктурних
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проектів, озаліснення чи опустелювання, що
викликаних зміною клімату тощо; а з іншого
боку, шляхом концентрації землі в руках вели�
ких сільськогосподарських підприємств та
інвесторів.

В Європейському Союзі земельні ресурси є
джерелом конфлікту не тільки через викорис�
тання, але й в результаті суперництва між фер�
мерами та несільськогосподарськими інвесто�
рами. Тому молодь, яка прагне займатися фер�
мерським господарством, зазнає великих труд�
нощів в отриманні дозволу на користування
землею, особливо коли вона не походить з фер�
мерських сімей. Тому може статися так, що
фермери, які не мають нащадків, у кінці свого
життя, будуть продавати свої фермерські гос�
подарства кращим покупцям, які дають вищу
ціну, щоб покращити свою старість.

У результаті того, що нині необхідна до�
статня відкритість щодо раціонального вико�
ристання та розподілу землі, на рівні ЄС існу�
ють статистичні інструменти, такі як: "Мережа
даних бухгалтерського обліку фермерських
господарств" (FADN), "Статистика структури
ферм" та "Інтегрована система адмініструван�
ня та управління" (IACS), які проводять збір
даних по різним аспектам землекористування.
В результаті цього, відповідними установами
збираються та публікуються дані про якісні
показники сільськогосподарського землекори�
стування, структуру власності, лізингову
структуру, а також даних про зміну вартості та
об'ємів на ринку землі [7].

Контрольований продаж землі інвесторам
та холдинговим компаніям, які непов'язані із
сільським господарством, є першочерговою
проблемою в усьому ЄС. Слід зазначити, що
після закінчення мораторію на продаж
сільськогосподарських земель іноземцям, дер�
жави�члени ЄС, особливо які тільки�но стають
членами, стикаються з надзвичайно відчутною
необхідністю внесенням змін у їхнє земельне
законодавство. Оскільки порівняно низькі ціни
раптово прискорюють продаж сільськогоспо�
дарських земель великим інвесторам.

Тому формування системи обмежень щодо
концентрації значних площ сільськогоспо�
дарських угідь є важливою складовою розвит�
ку соціальної ринкової економіки та важливою
передумовою соціальної єдності, створення
робочих місць у сільській місцевості та висо�
кої доданої вартості сільського господарства.
Крім того, сільськогосподарські угіддя, що ви�
користовуються дрібними фермерами, мають
особливий вплив на управління водними ресур�
сами, кількість викидів вуглецю та на виробниц�

тво здорової їжі, а також підвищення рівні біо�
різноманіття, родючості грунтів та збережен�
ня ландшафту.

Дрібні та середні господарства, розподіле�
на землевласність або належним чином регу�
льована оренда і доступ до земель загального
користування є найкращим способом забезпе�
чення сталого землекористування. Оскільки
такі форми господарювання заохочують людей
залишатися в сільській місцевості та дозволя�
ють їм там працювати, що позитивно впливає
на соціально�економічну інфраструктуру
сільських районів та продовольчу безпеку. В
протилежному випадку нерівномірний роз�
поділ та доступ до землі й природних ресурсів
підвищують ризик розбіжностей всередині су�
спільства, соціального дисбалансу, втрати
робочих місць, погіршення умов життя та зу�
божіння [8].

Метою аграрної політики Європи є збере�
ження європейської багатофункціональної
моделі сільського господарства, що характери�
зується в першу чергу малими та середніми
сімейними і кооперативними господарствами,
що володіють та користуються землею. Крім
виробництва продуктів харчування, сімейні
господарства виконують дуже важливі соці�
альні та екологічні функції, які великопромис�
лове сільськогосподарське виробництво не зав�
жди може забезпечити. Тому сільське госпо�
дарство малого та середнього бізнесу, де пра�
цюють сім'ями, є дуже перспективною модел�
лю для майбутнього, в тому числі з економіч�
ної точки зору, оскільки такі ферми часто ма�
ють значну внутрішню диверсифікацію та спри�
яють підвищенню рівня доданої вартості в
сільській місцевості.

Варто зазначити, що концентрація сільсько�
господарських угідь негативно впливає на роз�
виток сільських територіальних громад та соці�
ально�економічну життєздатність сільських
районів. Оскільки юридичні адреси великих аг�
рохолдингових компаній знаходяться не в
місцях безпосереднього сільськогосподарсько�
го виробництва, а, переважно, у великих містах,
відповідно, де і сплачуються податки. Внаслі�
док такої ситуації, знижується рівень життя
сільських громад та можливість розвитку їх
соціальної сфери та територій в цілому.

Відмінностями між державами�членами ЄС
у цінах на сільськогосподарські землі ще більше
підкреслюють процеси концентрації, а тенден�
ція зміни цін на землю не залежить від еконо�
мічних тенденцій в інших сферах. У багатьох
державах�членах ЄС ціни на продаж та, в дея�
ких випадках, на оренду сільськогосподарських
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земель більше не базуються на доходах, які
можуть бути отримані в результаті виробниц�
тва продуктів харчування. Орендні ставки май�
же ніколи не базуються на доходах, які можуть
отримувати ферми, а це означає, що капітало�
вкладення мають занадто великий ризик, пов'я�
заний із залученням фермерських господарств
[8].

Деякі держави�члени ЄС поки не запровад�
жують ефективну земельну політику. Політи�
ка ЄС та субсидії можуть в деяких випадках
заохочувати процеси концентрації, оскільки
більший зиск від виплатів, які залежать від
площі земель, мають великі ферми та фермери,
які вже добре зарекомендували себе. Це озна�
чає, що часто, європейські сільськогоспо�
дарські фонди, які також призначені для малих
і середніх підприємств, надають фінансову
підтримку не тим кому дійсно вона потрібна.

Концентрація землі в руках невеликої кіль�
кості виробників спотворює виробничі та рин�
кові процеси та може мати негативний вплив на
сільське господарство в окремих державах�чле�
нах ЄС або в ЄС у цілому. Спільна сільськогос�
подарська політика (САР) допомагає обмежи�
ти ці процеси, поступово скорочуючи підтрим�
ку. Такі прямі виплати відіграють важливу роль
у забезпеченні конкурентоспроможності та ста�
більності європейських ферм, які відповідають
високим стандартам виробництва.

У багатьох державах�членах ЄС землі сіль�
ськогосподарського призначення були викуп�
лені, переважно, у період та після фінансової
та економічної кризи 2007—2008 року, у вели�
ких кількостях не сільськогосподарськими
інвесторами та фінансовими спекулянтами, та�
кими як пенсійні фонди, страхові та інші ком�
панії.

Ряд держав�членів ЄС прийняли певні регу�
люючі заходи для захисту своїх орних земель
від придбання несільськогосподарськими інве�
сторами. Оскільки, випадки шахрайства були
зареєстровані у формі придбання земельних
ділянок з використанням "кишенькових кон�
трактів", в яких дата укладання договору була
підроблена, але водночас, велика кількість
землі була придбана саме інвесторами [9].

Створення "спекулятивних бульбашок" на
ринках сільськогосподарських земель має
серйозні наслідки для сільського господарства,
а спекуляція у товарах на ф'ючерсних біржах
ще більше впливає на ціни сільськогосподарсь�
ких земель.

Існують різні фактори, що спричиняють
концентрацію земель, включаючи глобалізацію,
зростання населення, підвищення попиту на

продукти харчування та природну сировину, а
також негативні результати аграрної політики.
Одним із наслідків концентрації власності на
сільськогосподарські землі є передача прибут�
ку та сплата податків великих підприємств з
сільських територій у великі міста або навіть в
іншу країну, де юридично розміщена їх мате�
ринська компанія.

В ЄС існують правила щодо обмеження пря�
мих платежів, зокрема: платежі понад 150 тис.
євро вважаться не дійсними, якщо юридичні
особи володіють кількома сільськогосподарсь�
кими дочірніми компаніями, кожен з яких отри�
мує менше 150 тис. євро у вигляді прямих пла�
тежів.

Основними завданнями, що ставлять орга�
ни управління ЄС щодо покращення доступу до
земельних ресурсів, є заклик держав�членів ЄС
в своїй аграрній політиці істотніше враховува�
ти збереження, управління та обіг сільськогос�
подарськими землями. Відповідно, для забез�
печення виконання цього завдання була ство�
рена органи управління ЄС "Служба спостере�
ження" (Комісія) з метою збору інформації та
даних про рівень концентрації сільськогоспо�
дарських угідь та землекористувань, ведення
обліку ринкових цін та орендної плати на зем�
лю, а також моніторингу ринкової поведінки
власників та орендарів, зміни цільового призна�
чення сільськогосподарських угідь, їх родю�
чості та рівень ерозії грунтів у всьому Союзі.

Відповідно, "Служба спостереження" (Ко�
місія) встановлює наступні зобов'язання, які
постають перед країнами�членами ЄС [6]:

— держави�члени ЄС повинні регулярно на�
давати інформацію щодо змін у своєму націо�
нальному законодавстві щодо земельних відно�
син, змін у структурі землекористування та
випадків, пов'язаних із купівлею спекулятивних
земель;

— створити робочу групу та забезпечити її
діяльність для вивчення проблеми концентрації
сільськогосподарських угідь, провести дослід�
ження щодо впливу політики ЄС та її держав�
членів на концентрацію землі та сільськогоспо�
дарське виробництво, а також аналізувати ри�
зики, пов'язані з концентрацією земель для за�
безпечення продовольства, зайнятості населен�
ня, зміною навколишнього середовища, якості
грунту та розвитку сільських територій;

— зосереджувати свою політику щодо зем�
лекористування на застосуванні наявних ін�
струментів, як�от оподаткування, економічно�
го стимулювання та фінансування у рамках
спільної сільськогосподарської політики
(САР), з метою підтримання сільськогоспо�
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дарської моделі сімейного фермерського типу
на території всього ЄС;

— регулярно збирати дані про рівень орен�
дної плати та цін на землю і порівнювати їх з
якістю грунтового покриву, включаючи прид�
бання землі шляхом купівлі акцій та трансакцій
із великими сільськогосподарськими підприє�
мствами, а також дані про втрату права влас�
ності, порушення права на землекористування
та спекулятивне підвищення цін у всіх держа�
вах�членах ЄС;

— опубліковувати управлінські алгоритми
щодо регулювання земельних відносин, а та�
кож здійснювати обмін найкращими практика�
ми у національних законодавствах для визна�
чення заходів щодо захисту сільськогоспо�
дарських угідь та діяльності фермерських гос�
подарств.

Варто зазначити, що сільськогосподарські
програми ЄС спрямовані на об'єднання дрібних
земельних ділянок, які використовують різні
методи в рамках інтегрованої системи управ�
ління земельними ресурсами, що враховують
місцеві та регіональні умови та є невід'ємним
інструментом для покращення аграрних струк�
тур та врегулювання земельних спорів. У рам�
ках таких програм, консолідація землі здійс�
нюється шляхом оренди землі, ціни на яку при�
в'язані до виробничих можливостей та рента�
бельності, що є найбільш придатними для сіль�
ськогосподарської економіки.

Земельна політика ЄС, яка здійснюється у
рамка спільної сільськогосподарської політи�
ки (САР), сприяє забезпеченню справедливого
та рівноправного розподілу землекористуван�
ня та доступу до землі, а також регулює статус
фермерів�орендарів, оскільки це прямо впли�
ває на життя в сільській місцевості, умови праці
та якість життя. Адже втрата фермерських гос�
подарств та робочих місць призведе до краху
європейського дрібного сільського господар�
ства та до занепаду сільських територій, що
призведе до структурних змін, які небажані для
суспільства в цілому [9].

Тому держави�члени ЄС з метою досягнен�
ня цілей спільної сільськогосподарської полі�
тики (САР) повинні надавати малим та середнім
аграрним виробникам, у тому числі молодим
фермерам, пріоритет при купівлі та оренді
сільськогосподарських угідь. Держави�члени
ЄС зацікавлені в сталому і надійному розвитку
малих сімейних ферм, оскільки вони відіграють
активну роль у економічній структурі сільських
територій шляхом збереження підтримки
сільського життя та сталого використання при�
родних ресурсів, виробництва достатньої

кількості здорової та якісної їжі, а також за�
безпечення широкого розподілу власності на
землю в сільських територіях.

Однак нині малі та середні сімейні й коопе�
ративні ферми, у тому числі молоді фермери,
все ще натрапляють на перешкоди, пов'язані зі
структурними бар'єрами, як�от високі ціни на
землю або високе оподаткування спадкоємців,
які не займались до цього фермерством.

Для подолання вище згаданої проблеми,
країни�члени Євросоюзу формують свою полі�
тику щодо ринку землі таким чином, щоб за�
безпечити доступ до власності або володіння в
умовах придатних для ведення сільського гос�
подарства, а також для контролю за цінами та
орендною платою на землі сільськогосподарсь�
кого призначення. При цьому для проведення
операцій з сільськогосподарськими угіддям,
проводиться попередня перевірка на відпо�
відність національному земельному законодав�
ству, у тому числі чітка перевірка договорів
оренди. Відповідно, у разі виявлення порушень
невідкладно застосовуються штрафи або в су�
довому порядку позбавляються права земле�
власності та землекористування.

Варто зазначити, що у Євросоюзі податко�
ве законодавство дає можливість впливати на
регулювання ринку землі. Крім того, Євро�
пейський Союз закликає використовувати такі
інструменти для регулювання ринку землі, які
вже успішно використовуються в деяких дер�
жавах�членах ЄС відповідно до положень До�
говору про Європейський Союз, а саме: дер�
жавна ліцензія на продаж та оренду землі, пра�
во на придбання, зобов'язання для орендарів
займатися сільським господарством, обмежен�
ня права на придбання юридичними особами
земельних ділянок, гранично допустимі розмі�
ри землекористувань, які можна придбати, пе�
ревага малих та середніх фермерських госпо�
дарств, індексація цін з урахуванням доходів
сільськогосподарських підприємств тощо [6].

Держави�члени ЄС зацікавлені в розробці
чіткого принципу щодо структури сільського
господарства для впровадження в контексті
національної продовольчої безпеки (VGGТ),
ратифікованого усіма державами�членами ЄС.
Зокрема держави�члени ЄС дотримують соці�
альні та екологічні цілі для уникнення небажа�
них наслідків. Країни�члени ЄС постійно допо�
відають Комісії "Служба спостереження" про
використання та застосування загаданих прин�
ципів у своїй політиці управління земельними
ресурсами.

Варто зазначити, для економічного стиму�
лювання в рамках спільної сільськогосподарсь�
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кої політики (САР), розмір прямих виплат
збільшуються, якщо вони підлягають виплаті на
підставі розвитку екологічних та соціально�еко�
номічних суспільних благ, що належать фер�
мерському господарству, а не тільки на підставі
розмірів площ, яку охоплює фермерське госпо�
дарство. Крім того, статтею 11 Регламенту (ЄС)
№ 1307/2013 передбачено скорочення частини
прямих платежів, щонайменше на 5 %, якщо пе�
ревищують верхню межу виплат в 150 тис. євро.

Таким чином, у рамках спільної сільськогос�
подарської політики (САР) встановлені граничні
рівні та адаптована схема прямих виплат (суб�
сидій) таким чином, щоб надбавку надавати до
перших гектарів, що сприяє інвестиціям та вип�
латі прямої допомоги малим та середнім фер�
мам. Крім того, в ЄС існують можливості для
обмеження та перерозподілу виплат спільної
сільськогосподарської політики (САР), зокре�
ма: можливість отримання 30 % прямих платежів
на перші гектари, як спосіб підтримання малих
та сімейних ферм за умови, що вони одночасно
застосують вимоги статей 41 та 42 "Регламенту
прямих платежів". В зв'язку з цим, Комісія
"Служба спостереження" повинна оприлюдню�
вати інформацію не лише про власників фер�
мерських господарств, які отримують субсидії
від спільної сільськогосподарської політики
(САР), але й від бенефіціарів, тобто власників
землі материнські компанії [10].

Європейський Союз постійно здійснює мон�
іторинг за всіма відповідними галузями еконо�
міки, як�от: сільське господарство, енергетика,
навколишнє середовище, регіональний розви�
ток, транспорт, фінанси та інвестиції, щоб виз�
начити чи вони сприяють чи перешкоджають
концентрації сільськогосподарських угідь в ЄС
за участю фермерів та їх організацій, а також
інших відповідних суб'єктів суспільства.

Органи управління ЄС постійно закликають
до здійснення посиленої охорони сільськогоспо�
дарських земель з метою надання дозволу дер�
жавам�членам ЄС спільно з місцевими органами
влади та фермерськими організаціями регулюва�
ти продаж, використання та оренду сільськогос�
подарських угідь для забезпечення продовольчої
безпеки у відповідності до договорів ЄС, а також
практики Європейського Суду з питань землеко�
ристування та доступу до землі [9].

Комісія "Служба спостереження", спільно
з державами�членами ЄС та зацікавленими сто�
ронами, розробляє та опубліковує чіткий і по�
вний набір критеріїв у залежності до країн�
членів, включаючи транзакції сільськогоспо�
дарських земель на ринках, які забезпечують
рівні умови, які регулюють ринок землі врахо�

вуючи суспільні інтереси, з метою забезпечен�
ня ефективної боротьби з концентрацією
сільськогосподарських земель та підтримки ма�
лих та середніх сільськогосподарських підпри�
ємств. Крім того, Комісія "Служба спостере�
ження" здійснює консультаційні заходи держа�
вам�членам ЄС щодо боротьби з ухиленням від
сплати податків, корупцією та незаконними
операціями із землею.

Таким чином, Європейський Союз за для
підвищення еколого�економічної ефективності
сільського господарства та сільської території,
у рамках спільної сільськогосподарської полі�
тики (САР), широко впроваджує "обмежу�
вальні" інструменти щодо максимальної площі
сільськогосподарських угідь господарства, а
також максимального ліміту суми прямої під�
тримки для великих сільськогосподарських
підприємств. При цьому обмежується макси�
мальна площа сільськогосподарських угідь на
рівні 90 га для спеціальної підтримки молодих
сільгоспвиробників (молодше 40 років). Також
передбачено особливий режим підтримки ма�
лих форм господарювання, з виділенням на ці
цілі до 10 % річного бюджету прямих платежів
та максимальною сумою виплат для малого гос�
подарства — 1250 євро.

Так, наприклад, у Німеччині застосовується
перерозподільна державна підтримка для пер�
ших гектарів з метою посилення позицій малих
і середніх підприємств. Відповідно, для перших
30 га у сільськогосподарських підприємств пе�
редбачена надбавка до середньої погектарної
підтримки в розмірі 50 євро на гектар, а для на�
ступних 16 га — близько 30 євро/га. Молодий
фермер у Німеччині, маючи 30 га сільськогоспо�
дарських угідь, може отримувати мінімум 360
євро/га підтримки, а для ведення екологічного
господарства — значно більше [11; 12].

ВИСНОВКИ
Аграрна політика ЄС орієнтує сільськогос�

подарських виробників покращувати надання
суспільних благ та з допомогою субсидій спо�
нукає їх переходити до більш раціонального та
агроекологічного сільськогосподарського ви�
робництва.

Таким чином, аналіз сучасного зарубіжно�
го законодавства щодо регулювання еконо�
мічної концентрації сільськогосподарських зе�
мель дозволяє окреслити основні можливі шля�
хи регулювання земельних відносин України,
застосування яких, у свою чергу, вплине на роз�
роблення системи обмежень щодо економічної
концентрації земельних ресурсів у аграрних
підприємств з метою забезпечення раціональ�
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ного й ефективного сільськогосподарського
землекористування.
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