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KEY GUIDELINES FOR LAND BUSINESS IN EU COUNTRIES: PROSPECTS FOR UKRAINE

Метою дослідження є вивчення орієнтирів ведення земельного бізнесу в країнах ЄС та обгрунтуван@
ня його перспектив для українських реалій.
У статті вивчено досвіду ведення земельного бізнесу в таких країнах Європейського Союзу, як Швей@
царія, Швеція, Угорщина, Бельгія, Австрія, Данія, Естонія, Іспанія, Нідерланди, Чехія, Польща, Кіпр, Ру@
мунія, Словенія та Франція. Висвітлено перспективи його ведення в України.
Проаналізовано орієнтири для ведення земельного бізнесу, що є привабливими для українських ре@
алій. Вивчено вплив компонентів макрооточення, бізнесу, влади та громад на ведення бізнесу на землі.
Вивчені перспективи ведення земельного бізнесу для українських реалій, як@от: розробка проєктних
заявок для участі у конкурсі з грантів міжнародних проєктів, розвиток туристичної діяльності на землі,
розробка інструментів підтримки малого та середнього бізнесу, організація просування продукції місце@
вого бізнесу на зовнішні ринки, функціонування господарств, які б сприяли забезпеченню диверсифі@
кації ринків збуту продукції та її виходу на нові ринки, налагодження нових форм кооперації між ферме@
рами та особистими селянськими господарствами, розробка нових стратегій ведення бізнесу на землі.
The purpose of the study is to study the guidelines of land business in the EU and substantiate its prospects
for Ukrainian realities.
The article examines the experience of land business in the European Union such as Switzerland, Sweden,
Hungary, Belgium, Austria, Denmark, Estonia, Spain, the Netherlands, the Czech Republic, Poland, Cyprus,
Romania, Slovenia and France. Prospects for its conduct in Ukraine are highlighted.
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It is established that the advantages of conducting land business in the European Union are characterized by
ensuring the right to free movement of capital and conducting private business.
The main arguments that will help improve the business climate in the field of land relations are studied, the
need to increase the level of investment attractiveness of land resources is emphasized.
Guidelines for conducting land business that are attractive for Ukrainian realities are analyzed. The influence
of components of the macroenvironment, such as external resources, level of integration, international competition
in the world economy, taking into account the peculiarities of doing business abroad, competitiveness of products
in foreign markets, world market conditions. The influence of community components on doing business on the
ground, such as internal resources, development of local infrastructure, organization of round tables on business
issues, project preparation, dominance of local initiatives is analyzed. The influence of power components on
conducting land business, such as the state of legislation, economic policy in relation to business entities, the
consequences of the impact of political actions on markets has been studied. The components of the business are
directly revealed, such as social entrepreneurship and partnership, building a business strategy on the ground,
joint solution of local problems, promotion of innovative business orientation, creation of cluster groups or
business incubators.
Prospects of land business for Ukrainian realities are studied, the main of which are development of business
support tools, promotion of products on foreign markets, tourism, diversification of markets, cooperation between
economic entities, development of business strategy, etc.
Ключові слова: земельний бізнес, Європейський Союз, екологічний туризм, бізнес середовище, економіч
ний розвиток, громада, влада, макрооточення, бізнес.
Key words: land business, European Union, ecological tourism, business environment, economic development,
community, government, macroenvironment, business.
Досягнення мети дослідження зумовило не$
обхідність вирішення таких завдань:
— вивчення досвіду ведення земельного бізнесу в
країнах Європейського Союзу;
— обгрунтування інструментів для ведення земель$
ного бізнесу, що є привабливими для українського
бізнес середовища;
— обгрунтування перспектив ведення земельного
бізнесу, які сприятимуть покращенню позицій українсь$
кого бізнесу у світі.
Теоретичною та методичною основою дослідження
є праці науковців з питань ведення бізнесу на землі в
контексті європейських реалій.
У роботі використано такі методи наукового дослі$
дження як абстрактно$логічний (для теоретичних уза$
гальнень результатів наукового пошуку та формування
висновків), аналізу (при оцінці та з'ясуванні особливос$
тей сучасного стану ведення земельного бізнесу в краї$
нах ЄС), наукового узагальнення (при формулюванні
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ висновків та перспектив ведення земельного бізнесу в
Орієнтири становлення та розвитку земельного українських реаліях).
бізнесу частково розкриті у працям таких відомих вче$
них, як А.Г. Мартин [1], який висловлює думку, що сьо$
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
годні вигідно і цікаво займатися агробізнесом, Л.В. Па$
ДОСЛІДЖЕННЯ
ламарчук [2], яка підтверджує думку про те, що сьогодні
Вивчення досвіду ведення земельного бізнесу у краї$
потрібно залучати додаткові фінансові ресурси у вироб$ нах ЄС сьогодні є особливо цінним задля збереження
ництво задля ведення бізнесу, Ступень Р.М. [3], який засадничих принципів світової економічної політики в
наголошує на створенні соціально$економічних умов умовах формування вітчизняного процесу використан$
для цивілізованого ринку та запровадженні системи ня землі.
державного регулювання ринку земель, Третяк А.М. [4],
В європейських країнах переваги ведення земельно$
який стверджує, що основною властивістю та особли$ го бізнесу характеризуються забезпеченням права на
вістю землекористування є необхідна умова виробни$ вільний рух капіталу та веденням приватного бізнесу.
чо$господарської діяльності на землі, Новаковська І.О.
У таких країнах, як Швейцарія, Швеція, Данія,
[5], яка акцентує увагу на тому, що відновлення земель$ Нідерланди, Франція та Фінляндія основна увага при$
но$ресурсного потенціалу пов'язане із системами діляється розвитку сільської місцевості, стабілізації
підприємництва.
доходів фермерів та підвищенню рентабельності аграр$
Попри значний доробок наукових досліджень з пи$ ного сектору. В Данії, Швеції та Швейцарії земельний
тань ведення бізнесу, сьогодні недостатньо вивчено пи$ бізнес базується на припущенні, що фермер має само$
тання розкриття перспектив саме земельного бізнесу як стійно господарювати на власній землі [6].
у теоретичному, так і в практичному плані.
В Угорщині [7] земельний бізнес передбачає
здійснення жорсткого державного контролю за земель$
МЕТА СТАТТІ
ним ринком, а першочергове право купити землю нале$
Метою дослідження є вивчення орієнтирів ведення жить державі.
У Бельгії ведення земельного бізнесу характери$
земельного бізнесу в країнах ЄС та обгрунтування його
перспектив для українських реалій.
зується лояльним відношенням до осіб, які його відкри$
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Питання ведення земельного бізнесу сьогодні набу$
вають все більшого значення. Особливо це стосується
визначення можливостей функціонування та пріоритет$
них напрямів ведення бізнесу на землі, що сприятиме
соціальним гарантіям, створенню додаткових робочих
місць, налагодженню ділових та партнерських відносин,
розвитку інфраструктури та залученню інвестицій.
Вивчення досвіду ведення бізнесу на землі, його
особливостей в різних країнах дозволить підійти до роз$
в'язання цієї проблеми з врахуванням особливостей су$
часних реалій та сприятиме гармонізації відносини су$
спільства та людини на засадах гармонізації.
Зазначені положення є методологічним підгрунтям,
що забезпечує реалізацію ідеології ведення земельного
бізнесу, що і визначає своєчасність та актуальність теми
наукового дослідження.
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вають, та спрощеною системою оподаткування [8].
У Австрії ті доходи, які виникли в результаті опе$
рацій з нерухомістю обкладаються податком ставкою
25%. Податки на нерухомість в Австрії складають 1 %.
При зміні власника земельної ділянки стягується пода$
ток 3,5 % від його ціни (для близьких родичів 2 %) [9].
У Данії потреби земельного бізнесу в основному
задовольняються на місцевому рівні. Зокрема, це сто$
сується пошуку земельних ділянок для ведення бізне$
су, допомоги у створенні проєктних пропозицій, кон$
сультаційної допомоги, підтримки у галузі органічного
виробництва та ін. [10].
Естонія характеризується сприятливістю підприє$
мницького середовища, оскільки включає простоту та
швидку реєстрацію бізнесу, одержання кредитування,
забезпечення виконання зобов'язань за договорами.
Згідно досліджень Світового банку за рейтингом у лег$
кості ведення бізнесу Естонія займає 12 місце Украї$
на — 76) [11].
В Іспанії розвиненим є ринок землі сільськогоспо$
дарського призначення, спостерігається тенденція до
консолідації земель з метою усунення фрагментації та
підвищення продуктивності в секторі. Крім того, при$
діляється увага збереженню навколишнього середови$
ща та екологічним стандартам [12].
У Нідерландах з метою створення сприйнятих умов
для ведення бізнесу здійснено ліквідацію неприбутко$
вих маленьких ферм та оптимізацію земельних ресурсів
[13]. Висока продуктивність аграрного бізнесу в цій
країні характеризується кооперацією уряду з дослідни$
ками, організаціями та агросектором, а також залучен$
ням нових технологій. Крім того, у країні майже відсутні
обмеження на ринку землі. Так, у Нідерландах запро$
ваджено 6$річний мінімальний строк оренди земельних
ділянок, орендарям надано переважне право на продов$
ження договорів оренди земель сільгосппризначення,
відсутні обмеження щодо площі земельних ділянок,
У Чехії надається допомога при створенні, розвит$
ку та розширенні мікро$, малого та середнього бізнесу.
Питання ефективного функціонування землі в цій країні
намагаються вирішити шляхом інформування про базові
та ринкові ціни та створення відповідних інтернет$плат$
форм з інформування та продажу земель для ведення
бізнесу [14]. До того ж підприємцям надаються особ$
ливі податкові пільги. Додаткові пільги отримують
підприємства, що створюються на території економіч$
но відсталих районів.
У Польщі ділянки для ведення бізнесу може прид$
бати лише держава, релігійні об'єднання та ферми. Та
особа, яка хоче придбати земельну ділянку, має воло$
діти не лише навичками ведення бізнесу на землі, а й бути
власником сільгоспугідь площею до 300 та проживати у
місцевості, у якій хоче придбати землю [15]. Відповідно
до нових норм без додаткових вимог іноземцям можна
придбати на вільному ринку ділянку сільськогоспо$
дарського призначення розміром не більше 0,30 га або
несільськогосподарського призначення 0,5 га. Ведення
земельного бізнесу у Польщі корелює з необхідністю
підтримувати концентраційні процеси у сільському гос$
подарстві, що є одним з пріоритетів аграрної політики.
Ведення земельного бізнесу на Кіпрі грунтується на
принципах вільного підприємництва. В економіці краї$
ни сфера туризму складає 80 % ВВП [16], що безпереч$
но робить Кіпр привабливим для відкриття і ведення
бізнесу.
Земельний бізнес у Португалії спрямований на інве$
стування в екологічні проєкти за такими напрямками як
органічне сільське господарство, проєкти з охорони
природи, екологічний туризм та відновлювальні джере$
ла енергії [17].
У Румунії одними з перспективних напрямків для
вкладення інвестицій є туризм та сільське господарство
[18]. Сутність політики ведення бізнесу на землі поля$
гає у перетворенні в основному дрібних сімейних ферм
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у товарні за допомогою концентрації землі та об'єднанні
коштів для підвищення ефективності виробництва.
Що стосується земельного бізнесу у Словенії, то він
сьогодні є одним з найбільш розвинених та абсолютно
відкритий для інновацій та нових технологій [19]. Сло$
венія на сьогодні використовує прогресивні практики
для розвитку сільського господарства, має місце при$
ватно$державне партнерство.
У Франції, яка є провідним агровиробником Євро$
союзу, має місце політика підтримки власного ферме$
ра. Операції з купівлі$продажу земель проходять під
контролем Товариств земельного упорядкування та
сільського господарства. На долю аграрного виробниц$
тва у Франції припадає 16,9 % аграрного виробництва
ЄС [20]. Найціннішими землями Франції є виноградни$
ки, площа яких становить приблизно 10 % площі вино$
градників у світі.
Узагальнення сучасного світового досвіду ведення
земельного бізнесу в країнах ЄС дало змогу обгрунту$
вати і перспективи його ведення для України.
У сучасній практиці суб'єктів господарювання на
землі відповідно до Порядку реалізації пілотного проєк$
ту щодо моніторингу земельних відносин від 23 серпня
№ 639 [21], одним з його основних завдань є підвищен$
ня рівня інвестиційної привабливості земельних ресурсів
та покращення бізнес$клімату у сфері земельних відно$
син.
Сьогодні в Асоціацією міст України в рамках проєк$
ту ПУЛЬС реалізовано ініціативу "Інкубатор спромож$
них (успішних) громад", що націлений на реалізацію си$
нергетичної моделі розвитку та збільшення і мульти$
плікацію власних ресурсів для забезпечення економіч$
ного розвитку.
Вивчення орієнтирів ведення земельного бізнесу в
європейських країнах дало змогу виокремити наступні
його орієнтири і для українських реалій (рис. 1).
Зауважимо, що вивчаючи вплив компонентів макро$
оточення на ведення бізнесу на землі, варто зауважити,
що всі вони впливають одна на одну. Зміна в одній з ком$
понент призводить які прямо чи до зміни в іншій компо$
ненті. До того ж потрібно мати інформацію про зовнішні
фактори, які прямо чи опосередковано впливатимуть на
земельний бізнес. Не менш важливою є володіння тією
інформацією, яка призводить до зміни зовнішніх фактів,
що в кінцевому підсумку відкриває додаткові можли$
вості для організації підприємницької діяльності.
Компоненти громади дозволяє вивчити вплив фак$
торів інфраструктури, де розміщено або підприємства,
або особисте селянське господарство. Організація круг$
лих столів з питань ведення бізнесу на землі сприятиме
наданню консультацій та інформаційному супроводу
щодо наявних проблемних питань. Безпосередня підго$
товка проєктів відбуватиметься на основі діалогу між
бізнесом та владою, сприятиме домінуванню інтересів
місцевих ініціатив. Володіння інформацією щодо
внутрішніх ресурсів громади дозволить вивчити загаль$
ногосподарську кон'юнктуру ринку.
Компоненти влади сприятимуть вдосконаленню
існуючих законодавчих актів та нормативних документів
з урахуванням ринкової ситуації у сфері ведення бізне$
су. Вивчення стану економічної політики по відношен$
ню до суб'єктів бізнесу сприятиме розробці дієвих про$
грам розвитку місцевих ініціатив. З'ясування ж впливу
політичних акцій на місцеві ринки збуту дозволить в
майбутньому нівелювати їх негативні наслідки на веден$
ня бізнесу на землі.
Компоненти ж безпосередньо бізнесу сприятимуть
розробці стратегії ведення земельного бізнесу, консо$
лідації зусиль, спрямованих на спільне вирішення про$
блем. Крім того, сприяння інноваційної спрямованості
ведення бізнесу дозволить в майбутньому відкрити як і
новий бізнес, так і залучити інвесторів, що сприятиме
створенню додаткових робочих місць. Завдяки спільній
діяльності громади та бізнесу матиме місце такий фак$
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тор як партнерство заради бізне$
су. Створення кластерних угру$
ГРОМАДА:
пувань або бізнес$інкубаторів
- внутрішні ресурси;
сприятиме формуванню територ$
- розвиток місцевої інфраструктури;
іальної галузевої структури в ме$
- організація круглих столів з проблем
жах конкретного регіону.
ВЛАДА:
МАКРОведення бізнесу;
На нашу думку, перспектива$
ОТО- підготовка проектів;
ми ведення земельного бізнесу є - стан
ЧЕННЯ:
законо- домінування місцевих ініціатив
розробка проєктних заявок для
- зовнішні
давства,
участі у конкурсі з грантів міжна$
ресурси;
що
родних проєктів, розвиток тури$
- рівень
регулює
стичної діяльності на землі, роз$
інтеграції;
робка інструментів підтримки ма$
госпо- міжнародна
лого та середнього бізнесу,
дарську
конкуренція у
БІЗНЕС
організація просування продукції
діяльсвітовій
місцевого бізнесу на зовнішні
ність;
економіці;
ЕКОНОМІЧНИЙ
ринки, функціонування таких - економіч- врахування
господарств, які б сприяли забез$
РОЗВИТОК
особливостей
на
печенню диверсифікації ринків
ведення
СЕРЕДОВИЩЕ
політика
збуту продукції та її виходу на
бізнесу за
по віднонові ринки, налагодження нових
кордоном;
шенню до
форм кооперації між фермерами
- конкурентосуб’єктів
Бізне
та особистими селянськими гос$
спроможність
ведення
подарствами, розробка нових
продукції на
бізнесу;
стратегій ведення бізнесу на
зовнішньому
- наслідки
землі.
ринку;
впливу
Зауважимо, що сьогодні зе$
БІЗНЕС:
- кон’юнктура
політичмельний бізнес неможливий без
світового
- соціальне підприємництво та
спільної діяльності громади, а
них акцій
ринку
партнерство;
завдяки спільній діяльності зем$
на ринки
- будування стратегії бізнесу на землі;
левласників та землекористу$
збуту
- спільне вирішення місцевих проблем;
вачів, як відомо, підвищується
- сприяння інноваційної спрямованості
конкурентоздатність та пол$
ведення бізнесу;
іпшується економіка оточуючого
- створення кластерних угрупувань або
середовища. Створення сприят$
бізнес-інкубаторів
ливого середовища для ведення
бізнесу стимулюватиме створен$
Рис 1. Інструменти для ведення земельного бізнесу,
ня нових підприємств та залучен$
що є привабливими для українських реалій
ня інвестицій.
Ведення земельного бізнесу в
Джерело: сформовано автором.
територіальних громадах сприя$
тиме ефективнішому використанню як і власних, так і сифікація ринків збуту продукції, кооперація між гос$
залучених ресурсів, створенню додаткових робочих подарюючими суб'єктами, розробка безпосередньо
місць.
стратегія ведення бізнесу та ін.
Запропоновані орієнтири сприятимуть злагодженій
Подальші дослідження мають орієнтуватись на
системі ведення земельного бізнесу і в українських вивченні європейського досвіду розвитку ринку
реаліях, забезпечуватимуть покращення позицій нашої землі з перспективами впровадження його в Україні
держави на світовій арені.
з урахуванням всіх "за" і "проти", що справить ваго$
вий вплив на ефективне функціонування земельного
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ринку.
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