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Комлєва М. А., Чала Т. Г. Аналіз стану ринку сільськогосподарських угідь у світі та в Україні
Мета статті полягає у: вивченні міжнародного досвіду використання індексів, що стосуються аграрних ринків; визначенні глобальних тен-
денцій вартості сільськогосподарських угідь в різних країнах світу; аналізі стану ринку сільськогосподарських угідь в Україні з моменту його від-
криття. Визначено, що на міжнародному рівні розраховується низка індексів, які дозволяють отримати оцінку стану та тенденцій розвитку 
аграрних ринків. Серед них можна виділити Глобальний індекс сільського господарства Indxx (The Indxx Global Agriculture Index – IGAI); індекс продо-
вольчих цін ФАО (FAO Food Price Index – FFPI);  Глобальний індекс сільськогосподарських угідь (Global Farmland Index), запропонований Savills. Визначе-
но, що Global  Farmland Index Savills розраховується за даними середньої вартості сільськогосподарських угідь/ріллі в доларах США за гектар на 15 
ключових ринках сільськогосподарських угідь – Аргентини, Австралії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Ірландії, Канади, Німеччини, Нової Зеландії, 
Польщі, Румунії, США, Угорщини, Уругваю та Франції. Базою для порівняння є значення 2002 р. (2002 = 100). Аналіз ринку землі сільськогосподар-
ського призначення в 15 країнах показав, що найвищими ціни на землю є в Німеччині, Новій Зеландії, Ірландії, Великій Британії та Данії – понад 20 
тис. дол. США за гектар. Найнижчі ціни на землю спостерігаються в країнах Південної Америки, а також в Угорщині та Румунії. При аналізі стану 
ринку сільськогосподарських угідь з моменту його відкриття 1 липня 2021 р. в Україні зазначено постійне зростання кількості земельних операцій, 
збільшення обсягів площі проданої землі та зниження середньозваженої вартості землі.
Ключові слова: глобальний індекс сільського господарства, глобальний індекс сільськогосподарських угідь, індекс продовольчих цін, ринок землі, 
сільськогосподарські угіддя.
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Важливість сільськогосподарських угідь з точки 
зору глобальної продовольчої й енергетичної 
безпеки, екологічної стійкості та економічного 

зростання підкреслюється тим, що цей клас активів 

продовжує привертати значний інтерес науковців 
різних галузей знань.

Розвиток інфраструктури та зростання частки 
несільськогосподарських секторів економіки значно 
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прискорюють процес вилучення землі із сільськогос-
подарського використання. Це, своєю чергою, посту-
пово обмежує площу земель сільськогосподарського 
призначення. Як наслідок, обмеженість оброблюва-
них та орних земель спричиняє зменшення обсягів 
виробництва продуктів харчування, що посилюється 
на фоні стрімкого приросту населення в деяких час-
тинах світу. 

Окрім того, протягом останніх років багато 
країн по всьому світу зіткнулися з екстремальними 
погодними явищами – від лісових пожеж в Австра-
лії, повеней у Китаї та спеки в Європі. Зростаюча ак-
туальність запобігання кліматичної кризи викликає 
підвищений інтерес до того, який саме внесок може 
зробити земля у вирішенні питань, пов’язаних зі змі-
ною клімату. 

Зазначені вище проблеми викликають необхід-
ність регулярного аналізу й оцінювання земель-
них ресурсів і доводять актуальність дослі-

дження ринку сільськогосподарських угідь на світо-
вому та національному рівнях. 

Питання, що стосуються теоретичних на-
працювань та аналізу розвитку світового ринку 
сільськогосподарських угідь, розглядаються в ро-
ботах таких учених, як С. Балестрі та М. Маджоні  
(S. Balestri, M. Maggioni) [4], фахівців Hancock Natural 
Resource Group [7], Дж. Хан, М. Джіанг, Х. Лу, Х. Жанг  
(J. Han, M. Jiang, X. Lu, Х. Zhang) [11], у звіті Food and 
Agriculture Organization of the United Nations [14],  
Г. Робінсон (G. Robinson) [19], М. Віджаябаскар, А. Ме-
нон (M. Vijayabaskar, A. Menon) [21],. 

Висвітленню проблем контрактного землероб-
ства як способу розширення сільськогосподарських 
інвестицій шляхом інтеграції сільської бідноти, а 
не її витіснення шляхом великомасштабного при-
дбання сільськогосподарських земель, присвячені 
праці Г. Мартіньєлло (G. Martiniello) [15] та Ч. Генод  
(Ch. Genoud) [8]. 

Поглибленню розуміння земельних відносин, 
що виходять за межі матеріальної цінності землі та 
є способом захисту національної культурної ідентич-
ності, сприяють дослідження Б. Маккей, Г. Олівейра 
та Дж. Лью (B. McKay, G. Oliveira, J. Liu) [16].

Питанням узгодження інвестицій у сільсько-
господарські угіддя з гендерною політикою та змі-
нами клімату в окремих регіонах присвячені праці 
авторів: Е. Корбера, К. Хансбергер, К. Ваддханафуті  
(E. Corbera, C. Hunsberger, C. Vaddhanaphuti) [6],  
C. Парк і Б. Вайт (C. M. Y. Park, B. White) [17],  
Л. Шенбергер, Д. Холл, П. Вандергест (L. Schoenberger,  
D. Hall, P. Vandergeest) [20].

Незважаючи на значну кількість сучасних на-
укових розробок і досліджень у зазначеній сфері, 
наразі поза увагою науковців залишаються актуаль-
ні проблеми вивчення сучасного стану та тенденцій 
розвитку ринку сільськогосподарських угідь в Украї-

ні, який почав функціонувати у липні 2021 р. Зокрема, 
важливим є проведення індексного аналізу зміни цін 
у динаміці, територіальної диференціації цін, що до-
зволить проводити оцінювання стану ринку землі в 
Україні та прогнозувати основні тенденції його зміни.

Метою даного дослідження є вивчення між-
народного досвіду використання індексів, що стосу-
ються аграрних ринків, визначення глобальних тен-
денцій вартості сільськогосподарських угідь у різних 
країнах світу й аналіз стану ринку сільськогосподар-
ських угідь з моменту його відкриття в Україні. 

Науковцями світу розраховується низка індек-
сів, які дозволяють отримати оцінку аграрних 
ринків. Серед них можна виділити Глобаль-

ний індекс сільського господарства Indxx (The Indxx 
Global Agriculture Index – IGAI), розроблений Indxx 
[12; 13], індекс продовольчих цін ФАО (FAO Food 
Price Index – FFPI), розроблений FAO [18; 22] та Гло-
бальний індекс сільськогосподарських угідь (Global 
Farmland Index), запропонований Savills [9; 10].

Глобальний індекс сільського господарства 
Indxx (The Indxx Global Agriculture Index) призна-
чений для відстеження ефективності компаній, які 
прямо чи опосередковано займаються підвищенням 
продуктивності сільського господарства. Індекс вра-
ховує діяльність компаній, що використовують сіль-
ськогосподарські угіддя, та фірм, що виробляють хі-
мікати та добрива, насіння, іригаційне обладнання та 
сільськогосподарську техніку. Індекс був протестова-
ний на історичних даних з 23 березня 2007 р., а дата 
початку розрахунків у реальному часі – 12 червня 
2015 р. [12; 13]. Indxx, заснований у 2005 р., пропонує 
інноваційні рішення з управління інвестиціями, які 
варіюються від наскрізних рішень щодо індексації до 
індексних послуг і технологічних продуктів [12; 13].

Індекс продовольчих цін ФАО є щомісячним ін-
дикатором стану міжнародних продовольчих ринків, 
що вимірює зміну цін на кошик продовольчих товарів 
з часом у номінальному та реальному вираженні [18; 
22]. Він розраховується як середнє значення п’яти ін-
дексів цін товарних груп, зважених за середніми част-
ками експорту кожної з груп за 2014–2016 рр.: індексу 
цін на зернові, індексу цін на рослинну олію, індексу 
цін на молочну продукцію, індексу цін на м’ясо, індек-
су цін на цукор [18; 22]. 

Особливу увагу слід приділити вивченню осо-
бливостей розрахунку та використання Глобального 
індексу сільськогосподарських угідь Savills, що від-
стежує середню вартість сільськогосподарських/
орних земель у всьому світі [9; 10]. Так, на його осно-
ві визначаються тенденції зміни цін у таких регіонах 
світу, як Центральна Європа, Східна Європа, Північ-
на Америка, Південна Америка, Австралія та Нова 
Зеландія (рис. 1). Індекс розраховується за даними 
середньої вартості сільськогосподарських угідь/ріл-
лі в доларах США за гектар з 15 ключових ринків 
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Глобальний індекс вартості сільськогосподарських угідь
Польща, Румунія, Угорщина,
Аргентина, Бразилія, Уругвай
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Велика Британія, Ірландія, Данія, Франція, Німеччина

Індекс

Рис. 1. Глобальний індекс сільськогосподарських угідь у 2002–2020 рр.
Джерело: побудовано за даними [5; 9; 10].

сільськогосподарських угідь – Аргентини, Австралії, 
Бразилії, Великої Британії, Данії, Ірландії, Канади, 
Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, США, 
Угорщини, Уругваю та Франції. Базою для порівняння 
є значення 2002 р. (2002 = 100). 

Представлення цін на сільськогосподарські 
угіддя в доларах США за гектар дає потенцій-
ним інвесторам хорошу відправну точку для 

порівняльного аналізу. Це загальний знаменник, який 
відповідає валюті світових ринків. Однак на показни-
ки індексу в національній валюті впливають валютні 
курси. Крім того, слід відзначити, що використан-
ня середніх значень не повністю відображає те, що 
відбувається на місцевому чи регіональному рівні, 
оскільки значення можуть суттєво відрізнятися. 

На рис. 1 видно, що глобальний індекс сільсько-
господарських земель демонструє середній 10% річ-
ний приріст протягом останніх 18 років (2002–2020).

Падіння значення індексу у 2019 р. поясню-
ється значним впливом COVID-19 на економіку по 
всьому світу, у тому числі й на ринок сільськогос-
подарських угідь. Вагомими чинниками при розра-
хунку індексу у 2020 р. були зміни валютних курсів, 
оскільки країни боролися зі своїми кризами в галузі 
охорони здоров’я. Однак, незважаючи на це, про-
тягом 2020 р. індекс зафіксував невелике зростання 
середньої світової вартості сільськогосподарських 
угідь на 0,2%, подолавши зниження, викликане пан-
демією (див. рис. 1). 

У 2019 р. у національній валюті лише дві з про-
аналізованих країн продемонстрували падіння серед-
ньорічних показників: Ірландія та Данія (табл. 1). 

Аналіз ринку землі сільськогосподарського 
призначення в 15 країнах показав, що най-
вищими ціни на землю є в Німеччині, Новій 

Зеландії, Ірландії, Великій Британії та Данії – понад 
20 000 доларів США. Це викликано високим рівнем 
економічного розвитку даних країн, а також обме-
женістю наявних оброблювальних та орних земель. 
Найнижчі ціни на землю спостерігаються в країнах 
Південної Америки, а також Угорщині та Румунії. По-
яснюються такі значення достатньо слабкою позиці-
єю цих країн на світовій економічній арені.

На рис. 2 проведено порівняння Глобального ін-
дексу сільськогосподарських угідь з іншими індекса-
ми та цінами на первинні активи. 

За результатами порівняння можна відмітити, 
що глобальні індекси зернових і харчових продуктів 
разом із Глобальним індексом сільськогосподарських 
угідь повідомляють про стабільне зростання. Однак 
важливість сільськогосподарських угідь з точки зору 
продовольчої й енергетичної безпеки та все більшої 
екологічної стійкості означає, що попит на сільсько-
господарські землі продовжуватиметься.

Зростання населення розглядається як осно-
вний драйвер зростання попиту на продуктивність 
сільського господарства. Про це свідчать прогнози 
Світового банку, що ціни на продовольчі товари за-
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Таблиця 1

Середня ціна сільськогосподарських угідь у 2019 р. у країнах світу, для яких розраховується глобальний індекс 
сільськогосподарських земель, та середньорічні темпи зміни цін

Країна
Середня ціна с/г 

угідь за га в 2019 р., 
дол. США

Середньорічний 
темп зміни ціни 

землі в дол. США  
за 10 років, %

Середньорічний темп 
зміни ціни землі  

в місцевій  
валюті за 10 років, %

Внесок сільського 
господарства  

у ВВП, %

Німеччина 29611 6,9 9,3 0,8

Нова Зеландія 25125 1,7 1,2 4,0

Ірландія 24907 –3,4 –1,3 0,9

Велика Британія 22996 2,2 4,3 0,6

Данія 22295 –4,4 –2,3 1,0

Польща 12237 8,4 10,7 2,1

США 10131 4,5 4,5 0,9

Франція 7301 0,5 2,8 1,6

Канада 6092 6,4 8,0 2,6

Австралія 6092 11,9 13,3 2,5

Румунія 6079 2,2 5,7 4,3

Аргентина 5558 1,9 31,9 6,1

Угорщина 5511 5,6 9,7 3,6

Бразилія 4183 –1,7 5,3 4,4

Уругвай 3342 3,7 8,5 5,6

Джерело: складено за даними [10; 23].
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Рис. 2. Глобальний індекс сільськогосподарських угідь, індекс продовольчих цін (ІПЦ) ФАО та його субіндекси  
у 2002–2020 рр.

Джерело: побудовано за даними [9; 10; 22].
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галом зростуть у реальному вимірі протягом наступ-
ного десятиліття, включаючи пшеницю (1%), ячмінь 
(12%), курятину (3%), тоді як ціни на яловичину впа-
дуть на 13% [23]. 

Станом на 2019 р. площа сільськогосподарських 
угідь України на земельній карті Європи займає 19% 
території та складає 41,4 млн га [3]. Структурно біль-
ша частина з них знаходиться в приватній власності –  
31 млн га, що створює умови для відкриття ринку 
землі. У березні 2020 р. український уряд проголосу-
вав за скасування мораторію, який протягом 18 ро-
ків забороняв власникам продавати землю. Згідно із 
законодавством уряд мав понад рік на підготовку до 
змін, які набули чинності 1 липня 2021 р. [1; 2]. 

Аналізуючи стан ринку сільськогосподарських 
угідь з моменту його відкриття в Україні, 
можна побачити постійне зростання кількос-

ті земельних операцій (рис. 3). З них приблизно 19% 
становлять власне операції купівлі-продажу із серед-
ньою площею ділянки 3,62 га. 

Своєю чергою, зростання кількості операцій 
пов’язане зі збільшенням обсягів площі проданої зем-
лі (рис. 4). Станом на грудень 2021 р. серед лідерів за 
площею ділянок купівлі-продажу в Україні були Хар-
ківська (13936,12 га), Херсонська (8052,71 га) та Дні-
пропетровська (6949,55 га) області. 

З поступовим налагодженням механізму купів-
лі-продажу та збільшенням кількості операцій відбу-
валося зниження середньозваженої вартості на зем-
лю (рис. 5). У перший тиждень після відкриття ринку 
землі в Україні вартість 1 га перевищувала 60 000 грн, 
однак вже наприкінці липня значення показника впа-
ли до 35 000 грн.

Сьогодні громадяни України можуть придбати 
до 100 га, однак і досі залишається чинним закон, що 
забороняє купівлю земельних ділянок міжнародни-

ми гравцями. Оскільки в Україні знаходиться чверть 
світового «чорнозему», що має величезний потенціал 
для виробництва продуктів харчування, вплив цього 
закону на інвестиції в сектор сільського господарства 
буде уважно відстежуватися. 

ВИСНОВКИ
Глобальний індекс сільськогосподарських угідь 

Savills демонструє довгострокову стабільність інвес-
тування в сільськогосподарські угіддя на світових 
ринках, у той час як кліматична криза пропонує нові 
потоки доходу для землевласників і приваблює нові 
класи інвесторів.

Незважаючи на невизначеність, пов’язану з 
COVID-19, яка кидає виклик багатьом класам акти-
вів, перспективи для сільськогосподарських угідь за-
лишаються позитивними. 

Здатність землі допомагати вирішенню ряду 
нагальних проблем, які стоять перед суспільством, 
від подолання кризи біорізноманіття до поглинан-
ня вуглецю за допомогою управління ґрунтом, може 
підтримати майбутню вартість землі в Україні через 
різні потоки доходів і нові класи інвесторів, орієнто-
ваних на цей сектор. 

У подальших дослідженнях доцільно про-
аналізувати тенденції розвитку ринків поглинання 
вуглецю в ґрунті в усьому світі та в Україні, а також 
визначити відмінності різних національних схем, за 
допомогою яких намагаються вирішити проблеми на 
цьому ринку в різних країнах.                  
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СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОГЛЯДІВ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
2021 ОДАРЮК В. М., ЧАЛА Т. Г., ПАРФЕНЦЕВА Н. О. 
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Одарюк В. М., Чала Т. Г., Парфенцева Н. О. Статистичне дослідження релігійних поглядів молоді в Україні та світі
Мета статті полягає у визначенні сучасних тенденцій зміни релігійних поглядів молоді за обраними країнами світу, а також в аналізі поглядів 
серед студентської молоді України на основі проведеного анкетування. Визначено, що у світових масштабах відбуваються значні зміни у струк-
турі віруючих і в розподілі населення країн за віруваннями. Велика кількість як дорослих, так і представників молоді відмовляється від релігійності. 
Така тенденція спостерігається в Америці та багатьох країнах Європи. Особливо серед молоді стає популярним бути атеїстом. Зниження рівня 
релігійності також означає зниження частоти відвідування релігійних закладів і молитви. З іншого боку, залишаються країни з дуже високим рів-
нем віруючих. Це, передусім, такі релігійні центри, як Італія та Ізраїль. Прогнозується, що коефіцієнт фертильності жінок різних релігій і віковий 
розподіл релігійних груп зазнають кардинальних змін. Збільшення рівня народжуваності серед мусульман призведе до того, що кількість мусульман 
у світі уже через 30 років наблизиться до кількості християн. При цьому кількість прихильників інших релігій почне скорочуватись, а їх середній 
вік стрімко зростатиме. Аналіз, проведений у ході дослідження поглядів студентської молоді України, показав, що більшість з них є віруючими та 
православними. При цьому стають популярними релігії та культи, які були популяризовані фільмами та серіалами. Було визначено, що більшість 
батьків студентів також є віруючими та православними. При цьому кількість віруючих батьків більша за кількість віруючих студентів. Визна-
чено, що більшість студентів обирають релігію обох батьків, що вказує на суттєвий вплив батьків на релігійні погляди студентів. Встановлено, 
що віруючі студенти мають менше шкідливих звичок, а також вони набагато частіше беруть участь у благодійних проєктах і заходах. 
Ключові слова: аналіз, вибіркові обстеження, молодь, коефіцієнт фертильності, мультирелігійність, релігія, розподіл, студенти, тенденції.
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Odariuk V. M., Chala T. G., Parfentseva N. O. A Statistical Research of Religious Views of Young People in Ukraine and the Rest of the World
The purpose of the article is to determine the current tendencies in the change of religious views of young people by selected countries of the world, as well as 
to analyze such views among the student youth of Ukraine on the basis of the carried out survey. It is defined that on a global scale there are significant changes 
in the structure of believers and in the distribution of the population of countries according to beliefs. A large number of both adults and young people refuse re-
ligiosity. This tendency is observed in America and many European countries. Especially among young people it becomes popular to be an atheist. The decrease 
in religiosity also means a decrease in the frequency of visits to religious institutions and practicing prayers. On the other hand, there are countries with a very 
high level of believers. These are, first of all, religious centers such as Italy and Israel. It is prognosticated that the fertility rate of women of different religions 
and the age distribution of religious groups will undergo radical changes. The increase in the birth rate among Muslims will lead to the fact that the number 


