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Земля є важливим економічним ресурсом, від його використання 
залежить ефективність сільськогосподарського виробництва, економічне 
зростання, рівень життя і здоров’я нації. Україна має найвищий серед 
європейських держав рівень забезпеченості землею у розрахунку на душу 
населення і ґрунти високої якості і родючості. За підрахунками експертів, при 
раціональній структурі землекористування та відповідному науковому і 
ресурсному забезпеченні, вона здатна забезпечити продуктами харчування від 
140 до 180 млн. чоловік в рік [1, с. 37]. 

В Україні продовжується становлення і розвиток цивілізованого ринку 
сільськогосподарських земель, що виступає особливою сферою 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. Без 
повноцінного ринку сільськогосподарських земель в Україні неможливо є 
надалі підвищувати ефективність сільськогосподарського виробництва, 
забезпечити продовольчу безпеку держави. Проте держава фактично усунулась 
від регулювання процесу становлення ринкових відносин у аграрній сфері. В 
основі проведення земельної реформи в Україні та впровадження ринку 
сільськогосподарських земель не було розроблено обґрунтованої концепції 
довгострокової стратегії ринкових перетворень, не існувало прогнозів розвитку 
землекористування на перспективу.  

Досвід західних країх підтверджує, що вільного земельного ринку у світі 
немає, держава регулює як земельний ринок, так і аграрний сектор економіки. 
Це обумовлено проблемою економічного вибору, в результаті забезпечується 
найкраще екологобезпечне використання земельних ресурсів і їх збереження 
для майбутніх поколінь.  

Основною формою ринкових операцій із землею в Україні є оренда, проте 
орендні земельні відносини мають неринковий характер: по-перше, існує 
натуральна форма орендної плати, по-друге, переважає короткострокова оренда 
сільськогосподарських земель, по-третє, наявна неповна та несвоєчасна сплата 
орендної плати, по-четверте, дуже низький рівень орендної плати, а відповідно і 
ефективність аграрного виробництва. Орендна плата за один гектар ріллі в 
Японії становить 1685,7 доларів, Нідерландах – 310 доларів, Німеччині – 260 
доларів [2, с. 140-142]. Станом на 1 січня 2013 р. в Україні середній розмір 
орендної плати в розрахунку на один гектар орендованої землі в середньому 
дорівнював 563,5 грн [3]. 



Ефективність аграрного виробництва на Заході, де більшість 
сільськогосподарських земель орендується, є дуже високою. Так, віддача 1 га 
землі у країнах ЄС становить 2000 євро, тоді як в Україні цей показник 
знаходиться на рівні 270-320 євро [4, с. 44]. Тим більше якісні параметри 
українських чорноземів не можна порівняти із землями зарубіжних країн. 

Сьогодні в Україні існує мораторій на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення. На наш погляд, в Україні мораторій не є 
перешкодою до підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 
і забезпечення продовольчої безпеки. Стверджувати, що «скасування 
мораторію на відчуження сільськогосподарських земель сприятиме 
ефективному та раціональному використанню земель, розвитку 
агропромислового комплексу як стратегічно важливого сектору економіки» [5, 
с. 111], не має підстав. 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; не відрегульовано доступ іноземних фірм та фізичних осіб 
на ринок землі України. 

На наш погляд, сьогодні проблема полягає у комплексному підході до 
вирішення проблеми ефективного господарювання в аграрному секторі 
національної економіки, який передбачає запровадження цивілізованого 
механізму державного регулювання земельного ринку і ринкового механізму 
господарювання в аграрній сфері і його підтримку на рівні держави (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Як свідчить досвід розвинутих західних країн, державна політика 
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Рис.1. Ефективність функціонування аграрного сектора в ринкових 
умовах 



сільськогосподарської продукції, регулювання закупівельних цін і 
встановлення їх на високому рівні, систему дотацій фермерам із державного 
бюджету та наявність доступних довгострокових кредитів, державні програми 
виробництва техніки та інших засобів виробництва для аграрного сектора та 
гарантовані державні інвестиції для реалізації цих програм. В умовах ринку 
окремо ні ринок сільськогосподарських земель, ні механізм господарювання в 
аграрній сфері не можуть гарантувати високу економічну віддачу ресурсів і 
екологобезпечне їх використання. Тільки їх взаємодія за умови цивілізованого 
державного регулювання забезпечує високу ефективність аграрного 
виробництва. 

Таким чином, формування і функціонування цивілізованого ринку землі 
вимагає державного регулювання, розробки цілого ряду нормативних і 
законодавчих актів. В Україні мораторій не є перешкодою до підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва. Перед відміною мораторію 
на купівлю сільськогосподарських угідь необхідно вирішити низку проблем, 
зокрема, запровадити ринковий механізм господарювання в аграрній сфері та 
реалізувати цивілізовані правила функціонування ринку сільськогосподарських 
земель. Тільки такий комплексний підхід забезпечить не тільки високу 
ефективність аграрного сектора, але справедливий перерозподіл доходів за 
результатами сільськогосподарського виробництва, сприятиме захисту 
національного виробника та оптимальному перерозподілу економічних 
ресурсів у національній економіці.  
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