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Прес-реліз за результатами соціологічного дослідження 
 

ПРЕС-РЕЛІЗ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

«СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» 

 
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Терміни: Центр соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS» провів загальнонаціональне дослідження  
з 21 по 27 листопада 2019 року. 

 

Вибірка: 2000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій 
Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими 
показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. 
 

Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%  (з імовірністю 0,95) 
 

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. 
 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 
Результати проведеного дослідження свідчать про те, що більшість населення (63,6%)  виступає проти купівлі - 

продажу земель сільськогосподарського призначення. 

 
Найбільше противників купівлі-продажу землі серед мешканці сіл (68,1%), в той час як городяни ставляться до 
даної ідеї дещо більш лояльно.  Серед мешканців великих міст найвищий відсоток респондентів (13,4%), яким 
важко відповісти або які відмовилися відповідати на дане запитання. 

 

Трохи більше підтримують ідею купівлі-продажу сільськогосподарських земель виборці партій «Слуга народу» 
(35%) та «Голос» (32,9%), а найбільше противників – серед виборців «Батьківщини» (86%) та серед виборців 
«Опозиційної платформи – За життя» (85,5%) . 
 
Респонденти бачать в купівлі-продажу земель більше загроз, ніж переваг. Основні загрози, на думку більшої 
частини опитаних,  - в скупці земель українськими олігархами й великими агрохолдингами (припускають 
можливість такої загрози 67,8%)  та  скупці земель іноземцями (67%).  
 
З переваг від купівлі-продажу землі опитаними найчастіше називалося надання можливості власникам землі 
вільно розпоряджатися своїми земельними паями (54,5%). 
  
Переважна більшість респондентів (73,3%) підтримує ідею винесення даного питання на референдум. І більше 

половини (54,8%) на референдумі проголосували б проти купівлі-продажу землі. 

 

Власниками паю є трохи більше третини опитаних (34,8%). Відповідно, у переважної більшості населення (64,5%) 

нема земельного паю. 

 

Власники паїв здебільшого здають їх  в оренду (70,1%), а майже кожен четвертий обробляє свій пай самостійно(22,7%). 

Переважна більшість власників паїв (68,8%) не готові їх продавати. 
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Можна допустити, що в разі прийняття закону про купівлю-продаж землі попит буде перевищувати пропозицію, 

оскільки вже зараз серед респондентів потенційно охочих купити земельний пай набагато більше, ніж готових його 

продати (30,6% проти 18%). 

 

Більшість населення (57,4%) вважає, що право на купівлю землі має в першу чергу бути надано усім громадянам 

України. На другому місці за рівнем пріоритетності – дрібні та середні вітчизняні фермерські господарства (33,5).  

 
Заборона ж купівлі землі, на думку більшості респондентів,  має в першу чергу розповсюджуватися на іноземних 
громадян (60,9%) та іноземні агрохолдинги (52,8). 
 
ДОДАТОК . 
 
Таблиця 1.  
 

Чи підтримуєте Ви ідею дозволити в Україні купівлю-
продаж землі сільськогосподарського призначення? 

% 

Повністю підтримую 11,3 

Скоріше підтримую 17,6 

Скоріше не підтримую 19,4 

Зовсім не підтримую 44,2 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 7,6 

 
 Таблиця 2. 

Чи підтримуєте Ви ідею 
дозволити в Україні 

купівлю-продаж землі 
сільськогосподарського 

призначення? 

ВКАЖІТЬ ТИП ПОСЕЛЕННЯ, НАСЕЛЕННОГО ПУНКТУ,  
ДЕ БУЛО ПРОВЕДЕНО ІНТЕРВ’Ю: 

Загалом 
Місто від 

1млн і більше 
Місто від 500 

тисяч до 1 млн. 
Місто від 50 
до 500 тисяч 

Місто до 50 тисяч (в 
т.ч. СМТ) Cело 

  Підтримують 31,5% 31,6% 28,7% 29,5% 26,6% 28,8% 

Не підтримують 55,1% 54,9% 65,2% 64,3% 68,1% 63,6% 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД 
ВІДПОВІДІ 

13,4% 13,5% 6,1% 6,3% 5,4% 7,6% 

Загалом 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Таблиця 3. 

Чи підтримуєте Ви 
ідею дозволити в 

Україні купівлю-продаж 
землі 

сільськогосподарськог
о призначення? 

 Скажіть, за яку партію Ви проголосували на виборах до Верховної Ради,  
які відбулися 21 липня? 

Загалом 

n=86 n=82 n=213 n=165 n=848 

Політична партія 
Всеукраїнське 

об'єднання 
'Батьківщина' 

(Ю.Тимошенко) 

Політична партія 
'Голос' 

(С.Вакарчук) 

Політична партія 
'Європейська 
солідарність' 

(П.Порошенко) 

Політична партія 
'Опозиційна 

платформа - За 
життя' (Ю.Бойко) 

Політична 
партія 'Слуга 

народу' 
(Д.Разумков) 

  

Підтримують 9,3% 32,9% 24,4% 13,3% 35,0% 28,8% 

Не підтримують 86,0% 56,1% 70,4% 85,5% 55,9% 63,6% 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД 
ВІДПОВІДІ 

4,7% 11,0% 5,2% 1,2% 9,1% 7,6% 

Загалом 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Таблиця 4.  

Наскільки Ви згодні з наступними твердженнями?  Купівля-
продаж земель сільськогосподарського призначення… 

(100% по рядку) 

Повністю 
згодні 

Скоріше 
згодні 

Скоріше 
не 

згодні 

Зовсім не 
згодні 

ВВ\ 
ВІДМОВА 

сприятиме залученню іноземних інвестицій в економіку України 21,5 22,6 16,6 26,7 12,7 

призведе до того, що землі України будуть скуплені іноземцями  43,0 24,0 12,3 11,8 9,0 

дозволить більш ефективно користуватися земельними 
ресурсами 

21,1 21,9 20,4 22,8 13,9 

призведе до банкрутства українських фермерів 37,0 22,1 17,4 12,2 11,4 

дозволить власникам землі вільно розпоряджатися своїми 
земельними паями  

28,1 26,4 16,4 16,7 12,5 

призведе до ще більшого занепаду українських сіл 39,0 19,5 15,8 14,2 11,7 

збільшить надходження до бюджету України 19,0 24,0 20,7 22,3 14,1 

призведе до того, що землі будуть скуплені українськими 
олігархами та великими агрохолдингами 

43,8 24,0 11,9 8,5 11,9 

сприятиме зростанню конкурентоздатності аграрного сектору 
України 

18,1 23,0 21,1 19,8 18,2 

є просто черговою невигідною для України вимогою МВФ 28,4 20,6 16,0 13,6 21,5 

 
Таблиця 5. 

Чи потрібно виносити питання купівлі-продажу сільськогосподарських земель на 
всенародний референдум? 

% 

Так, це питання має бути винесено на всенародний референдум 73,3 

Ні, вважаю недоцільним виносити дане питання на всенародний референдум 21,2 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 5,6 
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Таблиця 6. 

Якщо дане питання буде винесено на референдум, чи візьмете Ви участь в 
голосуванні на референдумі, і якщо так, то як саме проголосуєте? 

% 

Так, візьму участь в голосуванні і проголосую ЗА купівлю-продаж землі 25,5 

Так, візьму участь в голосуванні і проголосую ПРОТИ купівлі-продажу землі 54,8 

Ні, не братиму участі в голосуванні 12,2 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 7,6 

Таблиця 7. 

А чи маєте Ви особисто земельний пай? % 

Так 34,8 

Ні 64,5 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 0,8 

Таблиця 8. 

Як Ви користуєтеся своїм земельним паєм? % 

Здаю в оренду 70,1 

Обробляю самостійно 22,7 

Ніяк, нічого з ним не роблю 5,9 

Інше 0,1 

Таблиця 9. 

Якщо буде дозволено купівлю-
продаж землі, чи хотіли б Ви собі 

купити земельний пай? 

А чи маєте Ви особисто земельний пай? 
(100% по колонці) 

Загалом 

Так Ні ВВ/ ВД 

Скоріше так 14,2% 20,6% 33,3% 18,5% 

Так, хотіли б купити 24,9% 33,6% 40,0% 30,6% 

Ні, не хотіли б купити 61,4% 54,5% 0,0% 56,5% 

ВСЕ БУДЕ ЗАЛЕЖАТИ ВІД ЦІНИ 10,8% 9,5% 26,7% 10,1% 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 2,9% 2,4% 33,3% 2,8% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Таблиця 10. 

Якщо буде дозволено купівлю-продаж 
землі, чи готові Ви його продати? 

% серед власників 
земельних паїв, n=695 

Однозначно, так 7,6 

Скоріше так 10,4 

Скоріше ні 20,9 

Однозначно, ні 47,9 

ВСЕ БУДЕ ЗАЛЕЖАТИ ВІД ЦІНИ 11,5 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 1,7 
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Таблиця 11. 

Якщо буде ухвалено рішення про купівлю-продаж землі, на Вашу думку, 
хто має мати пріоритетне право на купівлю сільськогосподарських 
земель?                                                                   
А кому не варто надавати право купувати сільськогосподарські землі? 

Пріоритетне право 
на купівлю, 

% 

Не варто надавати 
право купувати, 

% 
 

Усі громадяни України 57,4 3,2 

Дрібні та середні вітчизняні фермери 33,5 3,5 

Великі українські державні агрохолдинги 8,8 14,1 

Великі українські приватні агрохолдинги 7,8 24,4 

Іноземні громадяни 3,6 60,9 

Великі іноземні агрохолдинги 2,8 52,8 

Держава 24,6 5,5 

Об'єднані територіальні громади 19,7 4,7 

Інше 1,3 2,7 

ВСІ ПОКУПЦІ МАЮТЬ БУТИ В РІВНИХ УМОВАХ 6,9 9,1 

ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 5,4 6,6 
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