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РЕЗЮМЕ

Проведений аналіз містить в собі комплексне дослідження
міжнародного досвіду та економічного ефекту від впровадження
ринку землі в Україні

1 ПРОАНАЛІЗОВАНО 193 КРАЇН, З ЯКИХ ПО 60 СФОРМОВАНО ДЕТАЛЬНІ ПРОФІЛІ

СФОРМОВАНО ШИРОКУ БАЗУ ДАНИХ З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПРОАНАЛІЗОВАНИХ КРАЇН2

РОЗРОБЛЕНО КОМПЛЕКСНУ ЕКОНОМІЧНУ МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТУ ВІД 
ВПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНИ3

ЗАПРОПОНОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ, 
БАЗУЮЧИСЬ НА ДОСЛІДЖЕННІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ4



Аналіз міжнародного 
досвіду у розрізі 
регіонів країн



Для аналізу міжнародного досвіду було обрано 60 країн з різних 
регіонів світу, які пройшли дворівневу систему фільтрів

Джерело: Звіт EasyBusiness «Створення вільного ринку землі с/г призначення в Україні»

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

Doing Business Rank
Середня дод. вартість с/г 

виробн. на 1 працівника (>$550)

Index of Economic 

Freedom Площа орних земель (>325,000 га)

Global 

Competitiveness Index

Орні землі, % від всієї території

країни (>5.6%)

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

8 окремих регіонів світу Механізм функціонування ринку

Мета та передумови до  реформ Кількісні обмеження

Механізм реалізації: методи та 

заходи
Цінові обмеження

Основні кількісні та якісні 

результати
Податкове навантаження

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ДРУГИЙ РІВЕНЬ



60 обраних країн було об’єднано у 8 груп за регіональною 
ознакою

Джерело: Звіт EasyBusiness «Створення вільного ринку землі с/г призначення в Україні»

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ
АМЕРИКИ (2)

КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ
АМЕРИКИ (11)

КРАЇНИ АФРИКИ (5)

«СТАРІ КРАЇНИ-
ЧЛЕНИ» ЄС (15)

«НОВІ КРАЇНИ-
ЧЛЕНИ» ЄС (10)

КРАЇНИ-КАНДИДАТИ 
ЄС (5)

КРАЇНИ АЗІЇ (4)

ПОСТРАДЯНСЬКІ 
КРАЇНИ (8)



Старі країни-члени ЄС: регіон з найдовшою історією розвитку 
ринку та найвищими цінами на с/г землю в світі
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

 Рівень розвитку: високе соціально-економічне 
забезпечення та добробут населення

 Передумови реформи: економічний спад, не-
ефективне виробництво, обмеженість ресурсів, 
нерозвиненість земельного реєстру 

 Мета реформ: підвищення продуктивності в 
секторі, стабілізація доходів фермерів, розвиток
сільської місцевості

 Західна Європа - лібералізований та відкритий
ринок землі, повністю відсутні абсолютні
обмеження щодо іноземного капіталу

 Скандинавія – переважно відкритий ринок, 
масштабна державна підтримка с/г виробників та 
значні екологічні податки

 Британія – одні з найвищих цін на землю в світі, 
повністю відкритий ринок

НІДЕРЛАНДИ

$63,700
одна з найвищих цін на 

с/г землю в світі

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

>200 років
країна з найдовшою

історією розвитку відкритого
ринку землі

СТАРІ КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ЄС

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ



Нові країни-члени ЄС: лібералізація ринку с/г землі почалась в 
90-х роках і триває досі
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

РУМУНІЯ

37.5%
найшвидші темпи

зростання цін на с/г 
землю

ЛАТВІЯ

3 роки
найкоротший перехідний
період до відкриття ринку 

для іноземців

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

 Переважно відсутні абсолютні обмеження, 
в т.ч. цінова регуляція; обмеження щодо 
максимальної площі у власності лише у 3 країнах

 Низьке податкове навантаження при купівлі
земель с/г призначення - значно нижче, ніж у 
старих країнах-членів

 Переважає відкритий доступ для іноземців, 
якому передував перехідний період у 7 років

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

НОВІ КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ЄС

 Рівень розвитку: середній рівень економічного 
розвитку, значне відставання від старих країн-членів

 Передумови реформи: гармонізація ринків з ЄС, 
економічна криза після розпаду СРСР

 Мета реформ: повернення землі колишнім
власникам та перерозподіл земель, які
перебували у власності колгоспів та радгоспів



Країни-кандидати до ЄС: через повільний процес змін, корупцію 
та політичну напруженість регіон не досяг бажаних результатів
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

МАКЕДОНІЯ

$3,500
найнижча ціна на с/г 

землю в регіоні

ТУРЕЧЧИНА

1.5%
податок на продаж землі
(сплачується покупцем і 

продавцем)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

 Відсутнє регулювання цін на землю
 Обмеження щодо максимальної площі у власності 

також відсутні
 Лише Туреччина та Македонія, з певними обме-

женнями, надали іноземцям право на придбання

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

КРАЇНИ-КАНДИДАТИ ДО ЄС

 Рівень розвитку: країни, що розвиваються 
(від 3 до 15 разів нижче країн старих-членів ЄС)

 Передумови реформи: орієнтація на агросектор, 
частка ВВП та зайнятість якого сягала до 50%

 Мета реформ: подолання економічної та 
соціальної кризи, перехід до ринкової економіки

 Через повільний процес змін, політику та корупцію
регіон не досяг бажаних результатів



Пострадянські країни: єдиний регіон зі слаборозвиненим ринком, 
де більшого поширення набирає ринок оренди
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

ТАДЖИКИСТАН

49.2%
найвищий рівень

бідності сільського
населення в регіоні

ГРУЗІЯ

єдина країна
у регіоні, яка відкрила ринок

для іноземців

ПОСТРАДЯНСЬКІ КРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

 Грузія – це єдина країна, хоч і з певними 
обмеженнями, але відкрила ринок для іноземців

 В половині країн регіону присутнє регулювання 
цін на землю

 Слабке функціонування обігу ринку землі 
внаслідок великої частки в державній власності -> 
превалювання ринку оренди з низькими цінами

 Таджикистан – єдина країна із закритим ринком

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

 Рівень розвитку: низький рівень соціально-
економічного розвитку, поширена корупція та 
високий рівень тіньової економіки

 Передумови реформи: тяжка економічна криза 
після розпаду СРСР, неефективне аграрне 
виробництво

 Мета реформ: створення ринкової економіки та 
підприємницької ініціативи в сільській місцевості



Країни Північної Америки: США та Канада мають більш ніж
столітній досвід лібералізованого ринку с/г земель
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

США

$10,200
найвища середня ціна
на с/г  землю в регіоні

КАНАДА

12%
середнє зростання ціни

за 2002-2012 роки 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

 Ринок США – повністю відкритий та лібераліз-
ований, для придбання земельної ділянки
іноземцями навіть не потрібен державний дозвіл

 Ринок Канади – на національному рівні відсутні
абсолютні обмеження, але на рівні провінцій
діють регуляторні бар’єри для іноземців, в т.ч.
регулювання максимальної площі

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

 Рівень розвитку: високорозвинені індустріально-
аграрні країни

 Передумови реформи: расова проблема, 
політична напруженість, неефективне виробництво

 Мета реформ: подолання расових суперечок та 
забезпечення рівних прав (США), ліквідація
поміщицького класу та надання прав власності для 
першопоселенців (Канада)



Країни Латинської Америки: один з найстаріших ринків з доступом 
для іноземців, але в той же час з помірним регулюванням
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

САЛЬВАДОР

$17,000
найвища ціна с/г землі

в регіоні

БРАЗИЛІЯ

1916 рік
відкрито ринок для 

іноземних інвестицій

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

 Ринки с/г землі є відкритими для іноземців, але з 
рядом специфічних вимог та обмежень щодо прав 
іноземної власності 

 Внутрішнє регулювання цін повністю відсутнє, 
але в деяких країнах встановлено обмеження на 
максимальну площу володіння в одних руках

 Податкове навантаження досить не обтяжливе

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

 Рівень розвитку: різні рівні економічного та 
соціального розвитку

 Передумови реформи: нерівномірний розподіл
землі, велика концентрація власності, експлуатація
селян та загальна економічна криза

 Мета реформ: забезпечення справедливого 
розподілу землі та рівних прав доступу, 
підвищення соціально-економічного рівня



Країни Азії: метою реформи було досягнення максимально 
ефективного використання обмежених земельних ресурсів
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

КОРЕЯ

0.2%
спеціальний податок від 
ціни угоди на розвиток

сільської місцевості

АВСТРАЛІЯ

$15 млн
гранична ціна на купівлю

земельної ділянки без 
дозволу держави

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

 В Австралії повністю відкритий ринок з однако-
вими правами для резидентів та нерезидентів

 Південна Корея та Японія частково відкрили ринок 
для іноземців (лише юрособи), без інших обмежень

 Іран – закритий для іноземців та внутрішні обме-
ження щодо максимальної площі у власності. Навіть 
після реформи в країні досі спостерігається 
нерівномірний розподіл землі та «класовий розрив»

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

КРАЇНИ АЗІЇ

 Рівень розвитку: різні рівні економічного та 
соціального розвитку

 Передумови реформи: економічний спад, розруха
після війни та продовольча криза

 Мета реформ: ефективне використання наявних
ресурсів, підвищення продуктивності в агросекторі
та розвиток сільської місцевості



Країни Африки: регіон з відносно нетривалою історією розвитку 
та формування ринку землі с/г призначення
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН

НІГЕРІЯ

500 га
максимально 

дозволена площа у 
власності однієї особи 

МАРОККО

42%
с/г землі належить

місцевим племенам

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

 Більшість країн сформувало закритий для 
іноземного капіталу ринок с/г земель

 У всіх країнах відсутня цінова регуляція
 У Нігерії та Тунісі впроваджено обмеження 

максимальної площі в одні руки фермерам
 Податки є невисокимими, але через недо-

сконалість законодавства та тіньову економіку 
встановлені податки сплачуються неповністю 

КРАЇНИ АФРИКИ

 Рівень розвитку: високий рівень бідності, низькі
соціальні стандарти та проблеми правової сфери

 Передумови реформи: бідність, відсутність
реєстру земель та проблеми законодавства

 Мета реформ: забезпечення прав власності на 
землю та створення законодавчої бази



Кореляційний аналіз чітко ілюструє залежність економічного 
розвитку регіону та вартість ціни землі с/г призначення
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ КРАЇН
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Північна Америка

Пострадянські країни Південна та центральна АмерикаАзія

АфрикаСтарі країни-члени ЄС

Нові країни-члени ЄС

Країни-кандидати на вступ в ЄС

50 тис+ 25-50 тис. 10-24 тис. 1-10 тис.

Середня додана вартість с/г виробництва

на 1 працівника ($)
 Графік ілюструє залежність 

економічного розвитку регіону 
та середньої ціни 1 га с/г землі

 Регіони, де присутні внутрішні 
регуляторні бар’єри або 
обмеження для іноземців, 
характеризуються відносно 
низькими рівнями ВВП на 
душу населення та середньої 
вартості землі

Старі країни-члени ЄС мають 
найбільший рівень ВВП на 
душу населення та найвищу 
ціну землі. Дані країни належать 
переважно до відкритого типу 
ринку

КОМЕНТАР

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ



Можливі сценарії для 
України та 
економічний ефект 
від їх впровадження



В основі методології визначення типів ринку лежить триступенева 
система фільтрів

Джерело: Звіт EasyBusiness «Створення вільного ринку землі с/г призначення в Україні»

1 ЗАКРИТИЙ РИНОК 2 ЗАКРИТИЙ ДЛЯ 

ІНОЗЕМЦІВ
3

ВІДКРИТИЙ З 

ОБМЕЖЕННЯМИ
4 ВІДКРИТИЙ РИНОК

ЧИ МАЮТЬ ІНОЗЕМЦІ 

ПРАВО НА КУПІВЛЮ?

ЧИ СФОРМОВАНА 

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ?

НІНІ

ЧИ Є ІНШІ 

ОБМЕЖЕННЯ?

ЧИ Є ЦІНОВІ 

ОБМЕЖЕННЯ?

ЧИ Є КІЛЬКІСНІ 

ОБМЕЖЕННЯ?

МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

НІТАК

ТАК ТАК

Таджикистан Хорватія

Албанія

Боснія та 

Герцеговина

Македонія

Сербія

Азербайджан 

Вірменія

Казахстан

Киргизстан

Молдова

Росія

Іран

Корея

Марокко

Нігерія

ПАР

Туніс

Греція

Данія

Фінляндія

Франція

Швеція

Швейцарія

Болгарія

Латвія

Литва

Польща

Румунія

Словаччина

Угорщина

Туреччина

Грузія

Аргентина

Бразилія

Гватемала

Гондурас

Мексика

Нікарагуа

Панама

Парагвай

Сальвадор

Уругвай

Канада

Японія

Камерун

Австрія

Бельгія

Великобританія

Ірландія

Іспанія

Італія

Нідерланди

Німеччина

Португалія

Естонія

Чехія

Домініканська 

Республіка

США

Австралія



Перший тип ринку – продовження мораторію з усіма обмежен-
нями, включаючи відсутність можливості передачі прав власності

Джерело: Звіт EasyBusiness «Створення вільного ринку землі с/г призначення в Україні»

ЗАКРИТИЙ РИНОК

МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Повністю заборонені будь-які транзакції передачі прав 
власності на землю (продовження мораторію)

ОСНОВНІ РИНКОВІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 Динаміка цін: на місцевому рівні встановлена 
нормативна грошова оцінка, яка виступає базою для 
оподаткування та вартості оренди.

 Вартість оренди: базою виступає нормативна грошова
оцінка, а відносне значення складає 3%. Вартість оренди
зросте в період до 2025 року з $37 до $56 за рахунок 
інфляції.

 Продаж: в умовах даного типу ринку дія мораторію на 
продаж с/г землі продовжується. 

 Податки: земельний податок – 1% від нормативної
грошової оцінки (відповідно до  п. 274.1 ПКУ).

КРАЇНИ З ДАНИМ ТИПОМ РИНКУ: ТАДЖИКИСТАН Додаткові 

податки

0.0

26.2

4.3

Приріст 

інвестицій

Приріст ВВПЗагальний 

ефект

30.5

ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ДО 2025 РОКУ, 
МЛРД. ДОЛ.



Другий тип ринку – відміна мораторію з обмеженим доступом 
іноземців до ринку

ЗАКРИТИЙ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

Джерело: Звіт EasyBusiness «Створення вільного ринку землі с/г призначення в Україні»

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тільки резиденти країни мають право  продавати, купувати
землю та передавати права власності, на ринку можуть бути  
певні встановлені обмеження

КРАЇНИ З ДАНИМ ТИПОМ РИНКУ: ХОРВАТІЯ, У 
ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД - ПОЛЬЩА, ЛИТВА, РУМУНІЯ

 Динаміка цін: середньорічне зростання ціни у 5-10% з 
$1,220 на початку 2017 року (НГО) до $2,350 у 2025 році.

 Вартість оренди: співвіднощення ціни на землю та 
оренди – 4.5%. Середня вартість оренди зросте з $37 до 
$70 до 2025 року.

 Продаж: частка землі в обігу – 14-15%, зважаючи на 
передбачені обмеження. Вартість землі в обігу складатиме
— $8-10 млрд.

 Податки: податок на перепродаж – 30% від ціни угоди з 
подальшим зменшенням до 10% протягом 5 років; податок
на володіння землею – 0.5%, реєстраційний збір – 1.5%.

68.7

Додаткові 

податки

Приріст 

інвестицій

2.39.4

Приріст ВВП

57.0

Загальний 

ефект

ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ДО 2025 РОКУ, 
МЛРД. ДОЛ.

ОСНОВНІ РИНКОВІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ УКРАЇНИ



Третій тип ринку – відміна мораторію та дозвіл іноземцям на 
купівлю землі з наявним державним регулюванням  

ВІДКРИТИЙ З ОБМЕЖЕННЯМИ

МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

Джерело: Звіт EasyBusiness «Створення вільного ринку землі с/г призначення в Україні»

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Лібералізація та відкриття ринку як для резидентів, так і для 
іноземних інвесторів – фізичних та юридичних осіб. На 
ринку можуть бути встановлені деякі кількісні та якісні 
обмеження

ОСНОВНІ РИНКОВІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

КРАЇНИ З ДАНИМ ТИПОМ РИНКУ: ПОЛЬЩА, 
УГОРЩИНА, РУМУНІЯ, ДАНІЯ, ФРАНЦІЯ 

 Динаміка цін: середньорічне зростання ціни на рівні 10-
15%. Очікувана ціна у 2025 році — $2,800.

 Вартість оренди: співвіднощення ціни на землю та 
оренди – 3.5%. Середня вартість оренди зросте з $37 до 
$100 до 2025 року.

 Продаж: частка землі в обігу - 15-17%, зважаючи на  
обмеження, які стримують інвестиції. Вартість землі в 
обігу складатиме — $10-12 млрд. 

 Податки: податок на перепродаж – 30% від ціни угоди з 
подальшим зменшенням до 10% протягом 5 років; 
земельний податок – 0%, реєстраційний збір – 3%.

Додаткові  

податки

66.7

14.2

81.3

Приріст 

інвестицій

Приріст ВВПЗагальний 

ефект

0.3

ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ДО 2025 РОКУ, 
МЛРД. ДОЛ.



Четвертий тип ринку – відміна мораторію, відсутність будь-яких 
обмежень як для резидентів, так і для іноземців  

ВІДКРИТИЙ РИНОК

МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

Джерело: Звіт EasyBusiness «Створення вільного ринку землі с/г призначення в Україні»

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мінімум регулювання та втручання з боку держави,
відсутність обмежень площі та ціни, спрощення ринкового
обігу земельної власності

ОСНОВНІ РИНКОВІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

КРАЇНИ З ДАНИМ ТИПОМ РИНКУ: США,
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ІРЛАНДІЯ, НІДЕРЛАНДИ

 Динаміка цін: передбачено найшвидші темпи
середньорічного зростання ціни на землю, які
складатимуть 10-25%. Ціна зросте до  $5,000 в 2025 р.

 Вартість оренди: співвіднощення ціни на землю та 
оренди - 3%. Середня вартість оренди зросте з $37 до 
$155 до 2025 року.

 Продаж: очікуване значення вартості землі обігу
складає $20-25 млрд.

 Податки: податок на перепродаж – 50% від ціни угоди з 
подальшим зменшенням до 10% протягом 5 років;
податок на володіння землею – 1%, реєстраційний збір –
5%; місцевий податок – 0.25%.

Приріст 

інвестицій

Приріст ВВП

6.6

83.3

32.0

121.9

Загальний 

ефект

Додаткові 

податки

ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ДО 2025 РОКУ, 
МЛРД. ДОЛ.



Кореляційний аналіз чітко ілюструє залежність між рівнем 
відкритості ринку та цін землі с/г призначення

Джерело: Звіт EasyBusiness «Створення вільного ринку землі с/г призначення в Україні»

МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

КОРЕЛЯЦІЙНИ АНАЛІЗ
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ВВП на душу населення ($)

Тип ринку - 4 (Відкритий)Тип ринку - 3 (Відкритий з обмеженнями)Тип ринку - 2 (Закритий для іноземців)

50 тис+ 25-50 тис. 10-24 тис. 1-10 тис.

Середня додана вартість с/г виробництва

на 1 працівника ($) • Аналіз чітко показує 
залежність між рівнем 
відкритості ринку та 
показниками економічного 
розвитку

• Країни, в яких діють 
обмеження щодо іноземців
чи інші якісні або кількісні 
обмеження, характеризуються 
відносно низькою вартістю 
землі та ВВП на душу 
населення

Чим більш відкритий ринок, тим 
більші ВВП на душу населення 
та ціна землі.

КОМЕНТАР

Чим більш відкритий ринок, 
тим більші ВВП на душу 
населення та ціна землі



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжнародний досвід та економічний аналіз свідчать, що сценарій 
із відкриттям ринку землі є найбільш ефективним для України

1
СЕРЕД ПРОАНАЛІЗОВАНИХ РЕГІОНІВ СВІТУ, СТАРІ КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ЄС МАЮТЬ 
НАЙБІЛЬШИЙ РІВЕНЬ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ ТА НАЙВИЩУ ЦІНУ ЗЕМЛІ

ПРОВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ СВІДЧИТЬ, ЩО ЧИМ БІЛЬШ ВІДКРИТИЙ РИНОК, ТИМ 
БІЛЬШІ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЦІНА ЗЕМЛІ2

УКРАЇНІ ДОЦІЛЬНО ЗАПРОВАДИТИ ПОВНІСТЮ ВІДКРИТИЙ РИНОК ЗЕМЛІ, ЩО ЗГЕНЕРУЄ 
ПОНАД 120 МЛРД. ДОЛ. ДО 2025 РОКУ В ЯКОСТІ ПРИРОСТУ ВВП, ІНОЗЕМНИХ ТА 
ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

3



WWW.EASYBUSINESS.IN.UA

FB.COM/EASYBUSINESS.IN.UA

LINKEDIN.COM/COMPANY/4792478

INFO.EASYBUSINESS@GMAIL.COM


