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Проблема продовольчої безпеки не втрачає актуальності на будь-якому 

етапі економічного розвитку суспільства. У системі аграрних відносин 

визначальними є земельні відносини. «Питання земельних відносин належать 

до основних і центральних науково-економічної думки, оскільки становлять 

серцевину філософії економіки як теорії розвитку суспільства та життя 

індивіда, формування економічних та правових зв’язків у різних між ними 

комбінаціях, пов’язаних з використанням землі» [1, с. 11]. Тому ситуація та 

зміни на ринку сільськогосподарських земель мають вагомий вплив на 

формування продовольчої безпеки держави.  

Продовольча безпека як складова національної безпеки передбачає такий 

рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-

економічну та політичну стабільність у суспільстві, стійкий та якісний розвиток 

нації, сім’ї, особи, а також сталий економічний розвиток держави.  

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

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

спрямовані на екологобезпечне використання цього ресурсу з метою 

збереження і поліпшення земель у процесі їх використання і ефективну 

господарську діяльність, спрямовану на вирішення продовольчої безпеки 

держави. Формування ринку цих земель як головного ресурсу розвитку 

економіки та продовольчої безпеки можливе лише за умови нормативно-

правового забезпечення засад його функціонування. Для нашої держави 

важливим є не лише і не стільки визнання доцільності ринку земель 

сільськогосподарського призначення, скільки вибір  відповідних шляхів та 



методів його формування. Цей ринок має бути прозорим та характеризуватись 

низкою специфічних особливостей, оскільки земля не є природним товаром, а 

має природне походження [2, с. 182]. 

Продовольча безпека безпосередньо зумовлює підвищення ролі 

сільськогосподарських земель, їх охорону, екологобезпечне використання та 

поліпшення екологічного їх стану. В Україні купівля-продаж земель  

сільськогосподарського призначення не здійснюється, існує мораторій на 

купівлю-продаж цих земель.  На наш, погляд, в контексті продовольчої безпеки 

вагомими аргументами на продовження мораторію є, по-перше, відсутність 

повноцінної законодавчої і нормативної бази; по-друге, неможливість реалізації 

інституту цільового використання земель за існуючих умов фактично 

відсутнього державного регулювання земельного ринку; по-третє, відсутність 

повноцінного земельного кадастру; по-четверте, наявність парцеляції 

продуктивних земель, який в Україні набув неконтрольованого характеру. 

Відсутність належного державного контролю за виконанням вимог 

законів, дотриманням агрокультури спричинює деградацію і повну втрату 

сільськогосподарських угідь. В Україні спостерігається інтенсивний розвиток 

грунтово-деградаційних процесів, 13,3 млн га сільськогосподарських земель, в 

тому числі 10,6 млн га орних земель зазнали   водної ерозії, а 6 млн га земель 

систематично піддаються вітровій ерозії [3, с. 85]. Витрати держави та суб’єктів 

господарювання на землеохоронні, протиерозійні і меліоративні роботи, а 

також роботи по рекультивації земель постійно зменшуються. 

Фактично в Україні держава не налагодила необхідного контролю за 

процедурою реформування земельних відносин. Внаслідок паювання 

сільськогосподарських земель відбулося подрібнення (парцеляція) 

сільськогосподарського земельного фонду, невеликі за площею земельні 

ділянки ускладнюють їх господарське використання, не дозволяють 

забезпечували належну агрокультуру виробництва. Економічно обґрунтована 

площа земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва повинна складати 100-400 на землі, тоді як в Україні розмір 



середньої по Україні земельної частки (паю) становить 4,2 га [4]. На 

необхідності забезпечення укрупнення земельних ділянок шляхом об’єднання 

земельних часток (паїв) та організації землеволодінь та землекористувань 

сільськогосподарських підприємств з урахуванням оптимальних розмірів і 

еколого-ландшафтних вимог наголошує  Державна цільова програма розвитку 

українського села на період до 2015 року. 

Основною формою ринкових операцій із землею в Україні є оренда, 

проте характер орендних відносин неринковий, який проявляється в тому, що 

переважає натуральна форма орендної плати (причому ціни на 

сільськогосподарську продукцію встановлюють самі керівники підприємств), 

переважна кількість договорів оренди укладені на є короткий термін (до 5 

років), практикується неповна та несвоєчасна сплата орендної плати, рівень 

орендної плати є низьким. При середній  нормативній вартості 1 га 

сільськогосподарських угідь у 2009 році по Україні 10575 грн., орендна плата 

складала 2,1% вартості. Тоді як ціна переуступки прав оренди доходила до 200 

дол./га [5]. 

Суттєвою проблемою на ринку сільськогосподарських земель є те, що 

значна частина продуктивних земель знаходиться у власності найменш 

активної частини сільського населення, зокрема пенсіонерів і людей старшого 

віку, які фактично не мають можливості займатися продуктивним 

землеробством. Для аграрного сектору економіки характерною є низька 

інвестиційна привабливість, відсутність іпотечного кредитування сільського 

господарства під заставу земельних ділянок.  

В Україні необхідно прийняти Закони України “Про ринок 

сільськогосподарських земель”,  “Про іпотеку землі”,  “Про державний 

(іпотечний) банк”. В законодавчих актах необхідно передбачити механізм 

підвищеної відповідальності за використанням сільськогосподарських земель 

та цільового їх використання, необхідність аграрної освіти для покупця землі та 

орендатора,  купівлю державою сільськогосподарських земель, що продаються, 

та їх наступну передачу у довгострокову оренду для цільового використання. 



При цьому доцільно використати досвід розвинутих західних країн. Це 

дозволить забезпечити раціональне співвідношення державної та приватної 

власності на землю, уникнути надмірної концентрації земель у руках одного 

власника і контролювати екологобезпечне використання сільськогосподарських 

земель. 

Отже, в Україні сьогодні проблема полягає у комплексному вирішенні 

проблем екологобезпечного використання земельних ресурсів, ефективного 

господарювання аграрної галузі та забезпечення продовольчої безпеки. На наше 

переконання, комплексний підхід передбачає, по-перше, формування механізму 

цивілізованого державного регулювання ринку сільськогосподарських земель, а 

по-друге, формування ринкового механізму господарювання в аграрній сфері і 

його підтримка на рівні державної політики. 
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