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ВСТУП
У цей час сільськогосподарська оренда має

значне поширення в країнах з розвиненою рин�
ковою економікою, будучи важливим елемен�
том системи організації сільськогосподарсько�
го виробництва, і реалізується як на базі при�
ватної, так і державної власності. При цьому,
як показує світова практика, ефективність
сільського господарства не завжди пов'язана
із приватною власністю на землю

Головним засобом розподілу земель і опти�
мізації розмірів землекористування сільсько�
господарських підприємств у сучасних умовах
виступають орендні відносини. Питання щодо
проблем розвитку земельних орендних відно�
син вивчають багато вчених�аграріїв. Серед них
на особливу увагу заслуговують праці Аран�
чій В. І., Борисової В. А., Мельника Л. Ю., Саб�
лука П. Т., Федорова М. М. та інших. У них дос�
ліджуються різні аспекти розвитку земельних
відносин, зокрема оренда землі. Великі масш�
таби оренди землі , низка проблем, які їй при�
таманні, необхідність їх вирішення зумовили
той факт, що орендні відносини в Україні ста�
ли пріоритетною складовою земельних відно�
син. І на сьогодні не прийнято акцентувати ува�
гу на "провалі" головного принципу земельної
реформи. І тільки в окремих випадках зазна�
чається, що "не можна очікувати позитивного
результату, коли більшість селян одержали у
власність землю і не працюють на ній" [4].

Натомість більшість науковців позитивно
оцінюють оренду земельних паїв як у економі�
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чному, так і в соціальному аспектах. Зокрема,
відмічають, що на сучасному етапі оренда землі
дозволяє оптимізувати розміри новостворених
аграрних формувань, матеріально підтримува�
ти за рахунок орендної плати жителів села,
наповнювати частину місцевих бюджетів за
рахунок передачі в оренду земель державної і
комунальної власності [1].

Взагалі у проблеми розвитку земельних
орендних відносин потребують подальшого
вивчення та вдосконалення. З огляду на це ак�
туальність їх дослідження не викликає сумнівів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначии проблеми регулювання орендних

відносин в країнах з розвиненою ринковою еко�
номікою.

РЕЗУЛЬТАТИ
Оренда сільськогосподарських земель —

відносно нове явище у практиці господарюван�
ня в Україні, яке було започатковане у другій
половині 80�х років. За часів перебудови орен�
да землі здійснювалась у формі внутрішньогос�
подарської оренди. У другій половині 90�х
років, після розпаювання сільськогосподарсь�
ких земель, впроваджується в практику інша
форма орендних відносин — оренда земельних
часток (паїв). Відповідно до Указу Президента
України "Про невідкладні заходи щодо приско�
рення земельної реформи в сфері сільськогос�
подарського виробництва" право на земельну
частку (пай) стало об'єктом купівлі�прадажу,
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дарування, міни, успадкування, застави [2].
Значну роль оренда землі грає в Бельгії,

Франції, Швеції, США, Великобританії й
Німеччині, де на її частку доводиться відповід�
но 68; 59; 46; 50; 40 і 36% сільськогосподарсь�
ких угідь країни (рис. 1).

Проведений аналіз сформованих систем
регулювання орендного землекористування
ряду країн з розвиненою ринковою економікою
важливий для об'єктивного розгляду сучасно�
го стану й оцінки преспектив розвитку оренд�
них відносин в Україні.

Оскільки масштаби поширення земельних
орендних відносин залежать від багатьох фак�
торів, розглянемо основні, а саме: терміни дії
договорів оренди; форми й види орендних пла�
тежів, принципи їхнього формування; рішення
спірних питань у визначенні, виплаті й корек�
туванні орендної плати, прав і обов'язків
суб'єктів орендних відносин; прав на компен�
сацію за нанесений збиток; проблеми розірван�
ня й поновлення договорів.

У світовій практиці термін дії договору
оренди (усного або письмового) установлюєть�
ся за бажанням сторін і варіює по країнах від
місяця або року, при короткостроковій угоді,
до дев'яноста дев'яти років і більше. Наприк�
лад, у штатах Каліфорнія й Невада (США)
діють закони, за якими дозволяється здавати
землю в оренду на 10—15 років, передбачена та�
кож можливість укладання договору на 99 ро�
ків. У країнах, де обмежень законодавчого ха�
рактеру не існує, угоду встановлюють на будь�
який строк.

Максимальний строк оренди частини землі

на фермі в Данії становить 15 років, а
всієї ділянки не більше 10 років.
Мінімальні строки оренди землі суворо
лімітуються. Угоду продовжують на на�
ступний період до 10—15 років. Найпо�
ширеніший строк оренди земельної
ділянки — 8 років.

За законодавством Франції не офор�
млений письмово договір оренди зе�
мельної ділянки діє стільки часу, скільки
необхідно, щоб орендар міг скористати�
ся виробленою ним продукцією. На�
приклад, оренда лугу, винограднику чи
будь�яких інших ділянок, з яких одер�
жують продукцію протягом року, три�
ває не менш цього строку. Орні землі,
включені в сівозміну, обробляють по
найманню стільки років, скільки полів у
ротації. Складений у письмовій формі
договір триває не менш 9 років. Однак
власник має право розірвати угоду й

після трьох років з метою передачі у власність
дітям, що досягли повноліття (якщо це перед�
бачено договором). У цьому випадку власник
повідомляє про свій намір за 18 місяців до зак�
інчення строку оренди.

У більшості розглянутих випадків у країнах
майже однаковий підхід до розірвання угод
оренди, але існують і відмінності.

За законодавством США договір між влас�
ником і орендарем може бути розірваний рані�
ше встановленого строку за згодою сторін або
ж у зв'язку з діями однієї з них, що суперечать
умовам угоди. При складанні договору перед�
бачають положення про його анулювання, що
дає право припинити оренду, якщо допуска�
ються порушення у виплатах, коли власність
використовується нераціонально, або ухвалені
рішення про її продаж. Орендар може розір�
вати угоду, якщо власник повертає собі (по�
вністю або частково) раніше передану йому
власність або використовує її без врахування
інтересів першого. Наприклад, якщо власник
порушує угоду про подачу тепла, електро�
енергії й води в орендоване приміщення, орен�
дар також має право розірвати угоду. Законо�
давством передбачене право землекористува�
ча подати в суд на орендодавця з метою відшко�
дування збитків через причини, не залежні від
орендаря. Договір оренди припиняється, якщо
землекористувач викуповує власність у власни�
ка або ж вона використовується в суспільних
цілях. Те ж відбувається, коли інші особи до�
ведуть своє право власності на майно, яке
здається в оренду.

У Великобританії землевласник, що поба�

Рис. 1 Частка оренди сільськогосподарських земель в
економічно розвинених країнах ( % до загальної площі
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жав самостійно господарювати, сповіщає про
це орендаря в листі за рік до закінчення термі�
ну договору. Орендар має право перешкодити
землевласникові знову управляти фермою,
якщо повідомлення про розірвання угоди не
містить вагомого юридичного обгрунтування.
При цьому орендар протягом місяця подає зу�
стрічну заяву, копію якої одночасно передає в
Трибунал по сільськогосподарських угіддях.
Трибунал дає згоду на розірвання договору
для: ведення кращого господарства на ділянці,
що здається в оренду; ефективного утримуван�
ня володіння, що включає орендовану землю;
реалізації завдань, пов'язаних із сільськогос�
подарськими дослідженнями; використанням
землі не для ведення сільського господарства.

Законодавство Франції не передбачає по�
новлення орендного договору на приватних
землях, якщо двічі допущена помилка у визна�
ченні величини орендної плати або при розра�
хунку продуктами, що надходять землевласни�
кові (обвинувачення пред'являється в писемній
формі з повідомленням про одержання); коли
орендар досяг пенсійного віку, не може підшу�
кати для себе працівника, відмовляється вжи�
ти заходів з поліпшення виробництва, що ре�
комендують більш ніж 3/4 членів консультатив�
ної комісії, що займається питаннями благоус�
трою сільської місцевості. Спірні питання розг�
лядаються в кантональному суді протягом
4 місяців після надходження заяви. При оренді
сільськогосподарських угідь, що належать дер�
жаві, договір не відновляється, наприклад,
якщо місцева влада повідомила орендаря за
півтоpa року до закінчення терміну дії догово�
ру про рішення використати угіддя, що здають�
ся в оренду з метою, що представляює суспіль�
ний інтерес.

У Великобританії компенсація орендареві
при розірванні договору не з його провини
може дорівнювати орендній платі, внесеної ним
за рік, якщо він надасть докази про збиток або
відомості про понесені видатки. Крім того,
можлива виплата додаткової суми в розмірі
орендної плати, якщо до землекористувача
немає претензій. Однак не всі орендарі мають
право на компенсацію. Її одержують ті, хто
досяг пенсійного віку, або коли угіддя виріше�
но використати не в сільськогосподарських
цілях, коли проводиться реорганізація або фер�
мер одержав повідомлення про припинення
прав оренди на частину господарства, але
зволів повністю розірвати договір. Орендар
може одержати компенсацію при розірванні
договору за ті зміни, які він провів на фермі,
але за умови, якщо на цю роботу (зведення бу�

дов і т.д.) отримана згода землевласника або
Трибуналу з сільськогосподарських угідь.

У законодавстві багатьох країн передбаче�
но право власника на компенсацію нанесеного
збитку орендарем і після завершення терміну
дії договору. Розмір компенсації не перевищує
вартості заподіяного збитку.

Необхідно відзначити, що поширеними є
випадки, коли при складанні орендних дого�
ворів сторони детально не обумовлюють свої
права і обов'язку. При виникненні правових
проблем такі угоди оренди зазвичай розгляда�
ються з позиції загального законодавства.У
зв'язку із цим маємо цікавий досвід, пошире�
ний у Нідерландах, де орендодавець у більшості
випадків (за комісійний збір) передає право ви�
рішувати всі питання по оренді свого володін�
ня міжпровінційним державним установам.
Власник же в цьому випадку одержує гаранто�
вану грошову оплату від держави. Максималь�
ний строк оренди земельної ділянки 25 років.
Після закінчення цього строку договір переук�
ладається з обліком нових господарських умов.

У Швеції про ефективне використання
сільськогосподарських угідь піклується дер�
жавна служба "Доменверкет". Ця служба
відповідає за ефективне використання на умо�
вах оренди не тільки сільськогосподарських
угідь, але й різних будівель, що перебувають на
території цих ділянок. Такі господарства пере�
даються фермерам в оренду з покоління в по�
коління. Договір продовжується кожні 10
років, за умови дотримання орендарем догові�
рних зобов'язань. У країні діє близько 60 тис.
договорів, укладених орендарями із землевлас�
никами, приватними компаніями, керівництвом
державних володінь, церквою. Строки дого�
ворів оренди — від 5 до 25 років. Держава на�
ділена правом надавати орендарям землю в до�
вічне користування. Підставою для достроко�
вого розірвання договору може бути лише по�
рушення орендарями його умов. Рішення про
розірвання повідомляється не менш ніж за рік
до закінчення терміну оренди. Для вирішення
спірних питань створені спеціалізовані орендні
комісії. За згодою орендної комісії можлива су�
боренда земель, що пустують. Орендар може
одержати позичку в будь�якому банку. При
цьому, як правило, держава дає банку необхідні
гарантії.

За даними Шведського сільськогосподарсь�
кого університету (м. Упсала), орендна плата
залежно від районів становить 5—8% вартості
земель, житлових господарських будівель або
7—9% від вартості щорічно реалізованої фер�
мером продукції.
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Вибір форми орендної плати в розглянутих
країнах вільний і відбувається на розсуд су�
б'єктів орендних відносин. Винятком є Нідер�
ланди й Данія, де в законодавчому порядку зап�
ропоновані відповідно грошова та грошово�на�
туральна форми. Відмінною рисою американсь�
кої системи земельних орендних відносин є
поширення натуральної форми. А для Німеч�
чини й Великобританії (за сформованою прак�
тикою) характерна грошова форма орендних
платежів [7].

При довгостроковій оренді, широко роз�
повсюдженої в країнах з розвиненою ринковою
економікою, складно визначити орендну пла�
ту, величину якої необхідно знати і для одер�
жання інвестицій на весь період оренди. Цей
факт і невдалий досвід минулого послужили
підставою тому, що в довгостроковій оренді
перевагу віддають грошовій формі оплати. В
цьому випадку орендна ставка встановлюєть�
ся на рівні 5—6% від ринкової вартості землі
на момент оформлення угоди і виплачується
щорічно [6].

Методичні підходи визначення орендної
плати у світовій практиці різні. Орієнтовна
орендна плата в більшості країн розраховуєть�
ся до висновку угоди оренди. Для цього вико�
ристаються абсолютні показники, розрахун�
кові та відносні величини. Можливе корегуван�
ня величини орендної плати.

У Данії при визначенні орендної плати за
одиницю розрахунку приймається ціна одного
центнера пшениці або ячменю на світовому
ринку. На підставі цього встановлюють оренд�
ну плату, що, залежно від родючості грунту, ва�
ріює в межах 15,8—19,9% вартості передбачу�
ваного врожаю. Орендарі також виплачують
державі податок з доходу, рівний 9,6%. Ферме�
ри�власники виплачують державі податок на
землю (7% від вартості) і податок на майно
(6,5% від вартості). А землекористувач вносить
орендну плату, як правило, заздалегідь, причо�
му за половину або весь строк оренди.

Після завершення господарського року
проводиться перерахунок з урахуванням орен�
дної ставки та вартості отриманої продукції. В
окремих випадках за домовленістю плата вно�
ситься щорічно. Орендар веде всі види обліку
так само, як і фермер, що працює на власній
землі, і звітує перед статистичним управліням
Данії.

Всі питання орендних відносин у Нідерлан�
дах регулюються міжпровінційними державни�
ми установами. На землі чи господарства, що
здаються в оренду, складаються докладні ка�
талоги величин орендної плати. Основним кри�

терієм величини орендної плати є якість землі.
Орендні платежі за землі сільськогосподарсь�
кого використання встановлюються залежно
від виду вгідь. Всередині окремих видів виділя�
ються грунтові групи, які за якістю земель
діляться на класи. Ці класи є основою для вста�
новлення базисної орендної плати. До неї на�
раховуються обов'язкові платежі за проведен�
ня робіт зі збереження родючості грунту. В ос�
нові розрахунків використовуються середнені
економічні дані по 10 аналогічним групам зе�
мель, що перебувають поблизу господарств, і
які здаються в оренду. Дані щодо продуктив�
ності землі визначаються на підставі підсумків
господарювання за останні 5 років.

Вартість середньої ферми (15 га) — 474,5
тис. євро — становить дохід фермера за 20 років
господарювання на ділянці. Уряд Нідерландів
вживає всіх заходів для того, щоб земельні
ділянки діставалися тим, хто здатний ефектив�
но вести виробництво. Крім орендної плати,
орендар виплачує прибутковий податок на рівні
з будь�яким іншим сільськогосподарським
підприємцем, що стягується з чистих прибутків
від реалізації продукції. Максимальний розмір
орендної плати регламентується державою.

Подібні винятки існують і в Італії, де мак�
симально допустимий рівень орендної плати
встановлюється законодавчо. У Великобри�
танії й США суб'єкти орендних відносин не
мають обмежень у визначенні величини оренд�
ної плати.

У Франції префект департаменту доручає
консультативній комісії визначити рівень
орендної плати по різних районах, а якщо буде
потреба — й типах господарств. У основу роз�
рахунків беруться дані щодо виробництва чо�
тирьох і більше основних культур, врахову�
ються можливі витрати та виручка від реалі�
зації.

Суб'єкти орендних відносин при визна�
ченні величини орендної плати беруть до ува�
ги видатки з утримування майна та земле�
впорядження, звіряючи їх з показниками,
встановленим консультативною комісією.
Форма плати обговорюється контрактом. Ви�
користовується грошова, натуральна, але
найбільш характерна є змішана форма оренд�
них платежів.

Грошова орендна ставка встановлюється на
основі вартості продовольчих товарів, розра�
хованої за курсом п'яти останніх років, з ура�
хуванням регіональних особливостей країни.
Список продовольчих товарів із вказаною їх
максимальною вартостю встановлює консуль�
тативна комісія. Партнери вибирають продук�
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ти, за якими буде оцінюватися сума виплат
орендних платежів. Однак при оренді плата,
яка повністю або частково встановлюється на
підставі курсу цін на зерно, може бути перегля�
нута сторонами за їх взаємною згодою. Про�
блеми, пов'язані з розходженнями в цінах, суб�
'єкти орендних відносин вирішують протягом
місяця після оплати поставленої продукції.

Частка ренти французького землевласника
при натуральній формі орендних платежів ста�
новить не більше 1/3 виробленої продукції.
Коли орендна плата виплачується молоком або
маслом, середню вартість продуктів розрахо�
вує консультативна комісія з оренди.

Принципи довгострокової оренди дозволя�
ють знизити ризик орендаря, наприклад, у ви�
падку втрати половини або більшої частини
врожаю через причини, не залежні від нього
(повінь, заморозки до збору врожаю). Але зни�
ження орендної плати можливо за умови, якщо
втрати були компенсовані попередніми урожа�
ями. Суддя має право тимчасово звільнити
орендаря від часткової оплати оренди. За від�
сутності згоди суб'єктів орендних відносин па�
ритетний суд Франції здійснює корегування
орендних платежів.

На думку автора, у Франції створена одна з
найбільш надійних систем захисту прав земле�
користувача на орендованих ним землях.

Вивчення систем землекористування зазна�
чених країн показує, що, в цілому на Заході, є
багатий досвід орендних відносин в області зем�
лекористування, що дозволяє функціонувати
різноманітним видам оренди земель сіль�
ськогосподарського призначення, які вибира�
ються суб'єктами орендних відносин, виходячи
з особливостей землевпорядження кожної краї�
ни. Отже, в регулюванні земельних орендних
відносин розглянутих країн варто підкреслити,
що сформовані системи є ефективними і можуть
бути використані у вітчизняній практиці.

ВИСНОВКИ
Узагальнення досвіду оренди сільськогос�

подарських земель у країнах з розвиненою еко�
номікою показує, що для умов сучасної Украї�
ни особливий інтерес становлять наступні по�
ложення:

— можливість заключення довгострокових
орендних договорів строком до 99 років, що
дозволяє створити орендарям умови для дов�
гострокових інвестицій;

— передача права для вирішення питань
щодо здачі землі в оренду спеціальним облас�
ними або районними державними установами,
які від імені власників земель здійснюють всі

орендні операції;
— право власника земельної ділянки зажа�

дати компенсацію після завершення терміну дії
договору, при нанесенні йому збитку;

— право орендаря зажадати знижку в орен�
дній платі за умови, якщо не вдасться зібрати
весь урожай або менше його половини не з вини
орендаря;

— установлення пріоритету інтересів орен�
даря перед інтересами власника землі.

Отже, одним з головних висновків, що вип�
ливаює з аналізу досвіду країн з розвиненою рин�
ковою економікою, полягає в тому, що здійс�
нення угод оренди земель сільськогосподарсько�
го призначення в зазначених країнах підлягає
особливому регулюванню з боку держави, дот�
римуються спеціальні правила й законодавчо
встановлені норми земельних орендних відносин,
що дозволяють забезпечити баланс соціально�
економічних інтересів різних суб'єктів земельних
відносин та раціональне землекористування.

Крім того, для аграрного сектора цих країн
характерна тенденція скорочення частки
землі, що перебуває у власності товаровироб�
ників, і відповідне зростання питомої ваги
орендованих земель, що говорить про пре�
спективність землекористування на правах
оренди в Україні при будь�якій формі влас�
ності на землю.
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