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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

Невід’ємною умовою становлення ринкових відносин в Україні є 

формування цивілізованого ринку сільськогосподарських земель, яке 

передбачає трансформацію відносин власності та включення землі в ринковий 

оборот. Землі сільськогосподарського призначення є стратегічним ресурсом 

забезпечення продовольчої безпеки і незалежності суспільства, тим більше їх 

значення зростає у зв’язку із збільшенням чисельності населення планети. 

Україна – унікальна держава за забезпеченістю земельними ресурсами, має 

ґрунти високої якості і родючості.  

Специфіка землі як важливого економічного ресурсу вимагає жорсткого 

контролю зі сторони держави за процесом становлення і функціонування ринку 

сільськогосподарських земель. Цей ринок в Україні не сформований, це 

стримує розвиток ринкових відносин як в національній економіці, так і в 

аграрній галузі. Разом з тим в Україні держава фактично усунулась від 

необхідного регулювання процесу становлення ринкових відносин у 

найважливішій галузі економіки – аграрній сфері. В процесі проведення 

земельної реформи не було розроблено концепції довгострокової стратегії 

ринкових перетворень в аграрній галузі, не існувало прогнозів розвитку 

землекористування на перспективу.   

Ринок землі – це особлива сфера товарної економіки, в якій виникають 

економічні відносини з приводу купівлі–продажу, застави, оренди та обміну 

землі, спрямовані на ефективну господарську діяльність і використання цього 

ресурсу з позиції екологічної безпеки. На сучасному етапі купівля-продаж 

земельних ділянок не здійснюється, існує мораторій на купівлю-продаж земель 

сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 р. 



В літературі відсутній єдиний підхід до питання мораторію на купівлю-

продаж сільськогосподарських земель, висловлюються протилежні точки зору. 

На наш погляд, на сьогодні важливо не вільно розпоряджатися земельними 

ділянками, а забезпечити ефективне і екологобезпечне використання земельних 

ресурсів. Земельний ринок у світі функціонує в умовах жорсткого державного 

регулювання, причому основною формою ринкових операцій із землею на 

Заході є оренда, її значення у світовій аграрній практиці зростає. В Україні 

орендні земельні відносини мають неринковий характер – переважає 

натуральна форма орендної плати, короткострокова оренда 

сільськогосподарських земель, наявна неповна та несвоєчасна сплата орендної 

плати, дуже низький її рівень. Так, віддача 1 га землі в Україні становить 270-

320 євро, тоді як у країнах ЄС – 2000 євро [1, с. 44].   

Існування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, на наш 

погляд, є специфічною формою державного регулювання ринкових операцій із 

землею. На наш погляд, сьогодні проблема полягає не в продовженні чи 

скасуванні мораторію, а у комплексному підході до вирішення проблеми 

ефективного господарювання в аграрному секторі національної економіки і 

посиленні ролі держави на земельному ринку. На наше переконання, 

комплексний підхід передбачає, по-перше, формування механізму 

цивілізованого державного регулювання земельного ринку, а по-друге, 

формування ринкового механізму господарювання в аграрній сфері і його 

підтримка на рівні державної політики. Ринковий механізм господарювання в 

сільському господарстві розвинутих західних країн, який лежить в основі 

державної політики регулювання цієї галузі, передбачає, по-перше, державне 

замовлення на виробництво сільськогосподарської продукції, по-друге, 

регулювання  державою закупівельних цін і встановлення їх на високому рівні, 

по-третє, систему дотацій фермерам із державного бюджету та наявність 

доступних довгострокових кредитів, по-четверте, державну програму 

виробництва техніки та інших засобів виробництва для аграрного сектора та 

гарантовані державні інвестиції для реалізації цієї програми.  



На наш погляд, в Україні мораторій не є перешкодою до підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва і забезпечення продовольчої 

безпеки. Вагомими аргументами продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення є відсутність повноцінної законодавчої і 

нормативно-правової бази, науково обґрунтованої методики оцінки вартості 

землі, повноцінного земельного кадастру та інфраструктури земельного ринку; 

невідрегульовано доступ іноземних фірм та фізичних осіб на ринок землі 

України. За існуючої ситуації в Україні запровадження іпотечного 

кредитування може зумовити ситуацію, коли банки заволодіють великими 

ділянками землі при переході заставленої землі у власність заставоутримувача. 

Ваговим аргументом існування мораторію, на наш погляд, є також необхідність 

запровадження, в першу чергу, ринкового механізму господарювання в 

аграрному секторі національної економіки, адже сільськогосподарський 

виробник після отримання права на купівлю-продаж сільськогосподарських 

угідь буде особливо потребувати кредитної підтримки від держави.  

Після відміни мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських 

земель доцільно в законодавчому порядку запровадити механізм підвищеної 

відповідальності за цільовим використання сільськогосподарських земель, за 

недопущенням зниження родючості земель, закупівлю державою 

сільськогосподарських земель, що продаються, та їх наступну передачу у 

довгострокову оренду для цільового використання. Це, по-перше, дозволить 

державі обмежити тіньовий земельний ринок, забезпечить раціональне 

співвідношення державної та приватної власності на землю, дасть можливість 

уникнути надмірної концентрації земель у руках одного власника.  
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