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Постановка проблеми. Перехід України та країн постсоціалістичного простору 

до ринкової економіки  передбачає еволюційний процес розвитку і становлення ринку 
сільськогосподарських земель та залучення землі у ринковий оборот. Відповідно цей 
процес пов'язаний із радикальними змінами раніше усталених  земельних відносин, 
із впровадженням різних форм власності на землю. Еволюційний процес розвитку і 
становлення ринку землі передбачає відродження земель, екологобезпечне їх 
використання, ефективне господарюванню на селі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі питанню 
формування ринку землі приділяється значна увага. На наш погляд, це пояснюється 
тим, що ринкова система господарювання і використання землі порівняно з 
адміністративною має переваги, а за часів адміністративної системи питання ринку 
землі не вивчалося, ринок землі не існував. В Україні цю проблему досліджують 
Ю.Д.Білик, А.С.Даниленко [1], В.Я.Месель-Веселяк [2],  Михасюк І.Р., Майовець Є.Й. 
[3], М.М. Ревенко [4], П.Т.Саблук [5], В.М.Трегобчук [6], А.М.Третяк [7; 8], 
А.Д.Юрченко [9]. В літературі країн СНД ринок землі досліджують Ю.Ф.Аношина [10], 
С.Липски [11], А.Ємельянов [12], А.Есимов [13], А.Рыманов [14]. Праці С.О.Алмаші 
[15], А.В.Балян [15], В.І.Шимон [16] присвячені аналізу земельних реформ і 
становленню ринку землі в країнах Східної Європи.  

Постановка завдання. Проблема становлення ринку землі в країнах 
постсоціалістичного простору є дуже складною. Враховуючи актуальність цієї 
проблеми, метою даного дослідження є, по-перше, порівняльний аналіз змін на ринку 
сільськогосподарських земель в різних країнах, по-друге, вивчення досвіду тих країн, 
які швидше справилися з проблемами, що виникають в процесі становлення ринку 
сільськогосподарських земель. 

Виклад основного матеріалу. Тривалість і темпи трансформаційних змін в 
різних в країнах постсоціалістичного простору, проблеми, які тут виникають, 
залежать від історичних умов і традицій, економічної ситуації в країні і державної 
політики. Враховуючи  особливі історичні умови і традиції, досвід інших держав, 
кожна країна намагається реалізувати максимально ефективні методи і напрями 
реформування земельних відносин і формування ринку сільськогосподарських 
земель. Без цього ринку неможливий успішний розвиток підприємницької діяльності, 
підвищення ефективності виробництва, розвиток ринкових перетворень в аграрному 
секторі і в усьому АПК. “Земля, як фактор виробництва, – вважає В.Я.Месель-
Веселяк, – повинна бути включена в економічний оборот... Вона повинна бути 
товаром, тобто купуватися і продаватися” [2, с.6]. Від успішного функціонування 
ринку землі залежить продовольча безпека держави і екологобезпечне використання 
земельних ресурсів. В Україні в ресурсному забезпеченні економічного розвитку 
частка землі складає 40-44%. Наявний біопродуктивний потенціал, за експертними 
оцінками, при раціональній структурі землекористування, науковому і ресурсному 
забезпеченні дозволяє виробити на українських землях продуктів харчування для 
135-140 млн. чол. [8, с.22]. 

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. Перевага такого визначення полягає в тому, що воно 
конкретизує коло ринкових операцій із землею, а також окреслює не тільки 
економічні, а й екологічні аспекти використання землі. 

На наш погляд, цей землі виконує три завдання: 
1. Забезпечує реалізацію принципу раціонального і ефективного використання 

землі.  
2. Він формує відношення до землі як до особливої цінності, сприяє збереженню 

земель і підвищенню їх родючості. Це завдання ринок може виконувати при активній 
ролі держави, яка забезпечує охорону земель  як найважливішого природного 
ресурсу, створює правові, економічні і організаційно-технологічні умови для 
відтворення і підвищення родючості земель. Держава використовує тут як економічні 
важелі (надання пільгових кредитів, дотацій, податкових пільг для проведення 
заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів), так і адміністративні важелі 
регулювання (накладання штрафу за зниження родючості земель і забрудненню 
ґрунтів, зокрема в розмірах, що компенсують затрати на їх відновлення до 
попереднього рівня). Обидва завдання є взаємопов’язані, оскільки відображають 
еколого-економічний підхід до функціонування ринку землі.  

3. Ринок землі забезпечує розширення доступу селян до землі, і в першу чергу 
тим, хто здатний ефективно господарювати, виробляти необхідну для ринку 
сільськогосподарську продукцію. 

Формування цивілізованого ринку землі – процес дуже складний, поступовий і 
тривалий у часі. Економісти вважають, що “ринок землі повинен передбачати 
насамперед наявність землі як об’єкта купівлі-продажу, мотивацію виходу на 
земельний ринок продавців земельних ділянок, наявність платоспроможних покупців 
на землю, яку продають, створення необхідної ринкової інфраструктури земельного 
ринку, визначення параметрів зрівноваженого ціноутворення на різні категорії 
земель, їхню диференціацію...організаційно-правовий механізм оформлення угод і 
цивілізованого земельного ринку, державне регулювання цього ринку”[3, с.130]. 
Підтримуючи точку зору І.Р.Михасюка і Є.Й.Майовця, ми вважаємо, що в процесі 
становлення ринку землі в Україні повинні бути створені такі першочергові умови 
успішного і ефективного функціонування ринку землі: 

 створення нормативної і законодавчої бази; 
 формування конкурентного середовища; 
 визначення вартості землі; 
 наявність платоспроможного попиту на землю; 
 реальна зміна цін на землю під впливом зміни попиту на неї; 
 наявність спеціалізованої інфраструктури ринку землі (Земельний банк, 

інформаційні, консультаційні і посередницькі структури, страхові компанії 
тощо); 

 наявність контролю над ринком землі зі сторони держави, яка повинна 
регулювати перерозподіл земель, контролювати їх використання за цільовим 
призначенням, встановлювати розміри приватного землеволодіння; 

 наявність землевласників, спроможних раціонально використовувати землю, 
отримувати задоволення від праці на ній і ефективно господарювати. 

В Україні становлення ринкових земельних відносин відбувається дуже 
повільно, насамперед в порівнянні з іншими постсоціалістичними країнами. 
Економісти серед причин, що пояснюють це, називають: низький рівень свідомості 
суспільства; відсутність первинного капіталу у сільського населення; кризовий 
економічний, екологічний та соціальний стан на селі; відсутність інфраструктури 
цивілізованого обігу земель; недосконалість правового забезпечення; недостатній 



державний контроль за використанням та охороною земель; відсутність виваженої 
земельної політики держави [18, с.79]. 

В Україні, на наш погляд,  можна виділити три етапи становлення ринку землі. 
На першому етапі (1992-1996 рр.) відбулося  роздержавлення земель і передача їх у 
власність колективним сільськогосподарським підприємствам. Це було головним 
завданням, оскільки власність на землю визначає зміст земельних відносин у країні, 
а через них – зміст соціально-економічних відносин у всій системі. 

Другий етап становлення ринку землі в Україні (1997-1999 рр.) пов’язаний з 
формуванням приватної власності на землю на базі паювання роздержавлених 
земель сільськогосподарських підприємств з отриманням земельних сертифікатів. 
Одночасно відбувалась приватизація земельних ділянок громадянами для ведення 
особистого підсобного господарства, садівництва, городництва,  житлового, дачного і 
гаражного будівництва. 

Становлення приватної власності на землю є актуальною для всіх перехідних 
економічних систем. Приватизація землі є найхарактернішою ознакою земельної 
реформи. Як вітчизняний, так і зарубіжний досвід свідчить про набагато ефективніше 
ведення аграрного виробництва, що ґрунтується на приватній власності. Приватна 
власність на землю стала домінуючою.  

Сучасний  третій етап становлення ринку землі в Україні починається з 2000 р. і 
характеризується розвитком орендних відносин, підготовкою до іпотечного 
кредитування; формуванням ефективного правового поля. Цей етап знаменується 
прийняттям Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. нового Земельного кодексу, 
який став концептуальним законопроектом, що регулює реформування земельних 
відносин і становлення ринку землі. Приватна, державна і комунальна форми 
власності на землю стали рівноправними, і “є важливою передумовою розвитку 
різних форм господарювання на селі, більш раціонального ефективного і 
екологобезпечного використання й охорони земель в усіх галузях народного 
господарства” [6, с.42].  

Щодо державної власності на землю, то саме вона забезпечує реалізацію 
земельних інтересів усіх соціальних суб’єктів. Сьогодні в Україні у державній 
власності знаходиться лише 30% сільськогосподарських угідь, що використовуються 
для забезпечення наукової діяльності, з навчальною метою, для ведення 
насінництва і племінного господарства, вирощування лікарських рослин [4, с.27]. 

Приватизація здійснювалась і в країнах СНД. В Росії більше 63% землі 
знаходиться в приватній власності, в основному це земельні паї селян [12, с.6]. В 
Казахстані в 1991 р. у приватному секторі було всього 1% землі, то в 2000 р. – 22%, 
причому в приватному секторі виробляється 85-90% продукції тваринництва. Велика 
частка приватного сектора в овочівництві і тваринництві у Закавказьких країнах і в 
Молдові. В  країнах Балтії сільське господарство давно зосереджене у приватних 
руках і дає щороку прирости виробництва продукції [19, с.32].  

В постсоціалістичних країнах Східної Європи приватизація землі в сільському 
господарстві супроводжувалась реституцією – компенсацією за вилучену в минулому 
земельну власність. Реституція здійснювалась  різними шляхами: повернення землі 
колишнім власникам чи їх нащадкам у межах, що були до колективізації; 
компенсацією іншими землями, приватизаційними ваучерами в їх вартісному вигляді. 
Це було зроблено для уникнення соціальних потрясінь. В цих країнах найбільш 
поширеною формою колективного господарювання є сільськогосподарські 
кооперативи, що базуються на приватній власності на землю своїх членів, але є 
значна кількість селянських фермерських господарств, невеликих за розмірами – від 
2 до 17 га, які господарюють на приватній або орендованій землі[16, с.118]. 

В країнах Східної і Центральної Європи повернення землі колишнім власникам 
регулювала держава. Так, у Чехії колишньому власнику повертали землю за умови, 



що він її буде обробляти. В Угорщині приватизовану землю, отриману шляхом 
компенсації, законодавство забороняло продавати протягом наступних трьох років. В 
Албанії протягом двох років було ліквідовано сільськогосподарські кооперативи, 
члени кооперативів у формі безоплатної передачі одержали землю, причому із 
врахуванням кількості членів їхніх сімей. В Румунії передачу сільськогосподарських 
земель кооперативів в особисту власність було здійснено за  півроку, при цьому 
спеціально створені комісії контролювали повернення землі колишнім власникам, 
кожних міг претендувати не більше як на 10 га угідь [16, с.116]. 

В країнах Східної Європи держава обмежує приватну власність на землю. В 
Болгарії сім’я може мати у власності не більше 30 га, а в районах інтенсивного 
землеробства не більше 20 га. Тут введений 10-річний мораторій на купівлю 
земельних ділянок, що одержані у власність із державного і  колективного 
земельного фонду [7, с.64]. Максимальну величину земельної власності на сім’ю 
встановлено в Румунії – 100 га, в Угорщині – 300 га на особу[16, с.117]. Обмеження 
на придбання земельної власності і землекористування відсутні в Східній Німеччині 
та Албанії. Проте в Німеччині покупець повинен мати досвід ведення аграрного 
виробництва, тобто він має право купити земельну ділянку, яку орендував не менше 
10 років [11, с.90]. 

На відміну від інших країн в Польщі функціонування ринку землі в 90-х роках не 
спричинило протестів, оскільки приватна власність на землю і ринок землі були в 
умовах соціалістичної Польщі. Прийнятий закон про оборот сільськогосподарських 
земель дозволив громадянам Польщі купувати і продавати сільськогосподарські 
землі, при цьому не було обмежень, пов’язаних з обов’язковим 
сільськогосподарським використанням. Обмеження стосувалися тільки іноземців, які 
купували ділянку площею понад 1 га. В Польщі в 2000 р. на ринку землі частка 
операцій, пов’язаних із купівлею-продажем земельних ділянок, складала 1,2% від  
площі земель [7, с.62]. В даний час в країнах Східної Європи, які є на шляху 
приєднання до ЄС,  посилюється регулююча роль держави на ринку землі. Шляхом 
переговорів з ЄС і прийняттям угод, зокрема, регулюється доступ іноземців на 
національні ринки землі.  Угорщина і Чехія погодилися, що з моменту вступу до ЄС 
лише через 7 років іноземні громадяни і  компанії з країн ЄС зможуть купувати їхні 
сільськогосподарські та лісові землі. При цьому фермери з країн ЄС можуть купувати 
землю в Угорщині вже через три роки за умови попередньої оренди в цей термін. 
Польща від моменту вступу в ЄС має 12-річний мораторій на купівлю іноземними 
компаніями земель в країні[7, с.63]. 

Отже, в країнах Східної Європи здійснюється купівля-продаж землі згідно 
існуючих законів, причому регулюється розмір земельної ділянки, розмір 
максимального землекористування, можливість купівлі землі іноземними 
громадянами, а також оренда і іпотечне кредитування. Сільськогосподарські 
підприємства, які функціонували в НДР, після об’єднання Німеччини, понад 70% 
своїх земель передали в оренду кооперативам, які були створені на базі колективних 
підприємств [16, с.118]. В Угорщині багато земельних ділянок, придбаних шляхом 
компенсації, здаються в оренду приватним підприємцям, кооперативам. Із всієї землі, 
що перебуває в господарському обороті 59% землі індивідуально обробляються 
власниками, а 41% землеволодінь здається в оренду [16, с.118]. На наш погляд, роль 
оренди землі у країнах Східної Європи буде зростати, оскільки розмір сучасних 
господарств є недостатнім для створення потужного товарного виробництва. В цих 
господарствах власна земля переважає над орендованою. 

В країнах Східної Європи широко використовується іпотека землі. 
Законодавство Чехії та Словаччини передбачає застосування так званих «стін 
захисту», тобто відокремлення від інших видів діяльності банку всіх операцій, 
пов’язаних з іпотекою. В Польщі і Угорщині створені спеціалізовані іпотечні банки. В 



Угорщині державний іпотечний банк надає тільки довгострокові кредити (не менше, 
як на п’ять років). Крім нього функціонує ще один ліцензований банк, що надає 
іпотеку. В сучасній Німеччині іпотечна позика не може перевищувати 3/5 вартості 
земельної ділянки, яка заставляється[20, с.56]. 

Досвід Угорщини для України є корисний також в напрямі створення в Угорщині 
в останні роки Земельного фонду, який викуповує земельні ділянки у громадян, що 
одержали їх у держави в результаті роздержавлення (паї) і не бажають на них 
працювати, та заставлені сільськогосподарські угіддя іпотечного банку, оскільки він 
не займається сільськогосподарським виробництвом. 

Отже, в країнах Східної і Центральної Європи ринок землі функціонує, причому 
його становлення відбулося в короткі строки і при активній ролі держави. Розвиток 
ринку землі сприяє підвищенню родючості ґрунтів, екологобезпечному її 
використанню. 

На сьогоднішній день в Україні купівля-продаж сільськогосподарських земель не 
здійснюється. Відбувається торгівля тільки землями несільськогосподарського  
призначення. Більшість вітчизняних економістів вважають, що за існуючих умов 
купівля-продаж сільськогосподарських земель є передчасною. Ми підтримуємо цю 
точку зору, оскільки в Україні відсутні найважливіші умови функціонування ринку 
землі, зокрема, платоспроможний попит на землю і чітке правове поле.  

В Україні орендні відносини зайняли домінуючу позицію в сільському 
господарстві. Орендовані землі зараз охоплюють близько 85% 
сільськогосподарських угідь [21]. Більшість селян реалізує своє право на землю за 
допомогою орендних відносин з новоствореними агроформуваннями та селянськими 
(фермерськими) господарствами. Проте в більшості орендні договори укладаються 
на короткі строки, власники земельних ділянок і паїв незадоволені рівнем орендної 
плати і формою її виплати. В Україні, на наш погляд, в найближчі роки оренда землі є 
єдиним засобом оптимізації землекористування в аграрній сфері. Російські 
економісти також звертають увагу на доцільність розвитку оренди на ринку землі в 
Росії, оскільки вона забезпечує раціональний перерозподіл землі на користь 
ефективних власників [14, с.94].   

У даному контексті зауважимо, що в розвинутих ринкових країнах оренда  є 
основною формою ринкових операцій із землею. Так, фермери Бельгії, Франції та 
Німеччини орендують більше, ніж 60% земель, а частка оренди земель в середньому 
в країнах Європейського Союзу становить 40%. В той же час операції купівлі-продажу 
землі займають приблизно 3% від загального обсягу операцій на земельному ринку 
[22, с.104].  

Даний етап розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в 
Україні пов’язаний з формуванням широкого правового поля, необхідно прийняти 
Закони України “Про ринок сільськогосподарських земель”,  “Про іпотеку землі”,  “Про 
державний (іпотечний) банк”, “Про державний земельний кадастр”. При цьому 
необхідно врахувати досвід країн Східної Європи, зокрема Угорщини щодо 
залучення банківського капіталу на ринок землі, створення Земельного банку, 
Земельного фонду. 

Поетапне становлення ринку землі характерне для інших країн пострадянського 
простору. Так, в Казахстані на початку 90-х років також відбувався процес 
роздержавлення земель, селяни одержали свідоцтва про право на умовні земельні 
паї, була запроваджена купівля-продаж цих прав [13, с.105]. На основі прав на умовні 
земельні паї земля передавалась в тимчасове користування працівникам 
сільськогосподарських підприємств, розвивались орендні відносини. Повністю 
узаконена приватна власність на землю Земельним кодексом (2003 р.), який 
передбачає також механізм передачі земель в приватну власність, орієнтує 



власників на підвищення родючості ґрунтів, забезпечення їх екологічного 
використання.  

В Росії приватизація земель в 90-х роках відбувався разом з реорганізацією 
сільського господарства. В результаті сільські жителі одержали земельні паї, які вони 
передали в оренду фермерам або сільськогосподарським підприємствам (5,5 млн. 
власників земельних паїв) або внесли в статутні капітали цих підприємств (2 млн. 
власників земельних паїв) [11, с.86]. В Росії з 2003 р. вступив в дію закон “Про оборот 
земель сільськогосподарського призначення”, який передбачає цільове використання 
земель, встановлено максимальний розмір ділянки, яка може бути приватизована, 
введено обмеження для купівлі земель сільськогосподарського призначення для 
іноземних громадян. Цей закон став новим етап на шляху формування ринку землі в 
Росії і свідчить про посилення державного регулювання ринку землі.  

Посилення ролі держави на земельному ринку є характерним для всіх країн 
пострадянського простору. Проте держава мало сприяє процесу розвитку іпотечного 
кредитування і створення відповідних інфраструктурних елементів. Вона 
використовує більше адміністративні, а не економічні методи регулювання ринку 
землі. В усіх державах пострадянського простору, крім країн Балтії, не 
використовується диференційоване оподаткування використання землі і доходу від її 
продажі, відсутні пільгові кредити для ведення аграрного виробництва і купівлі землі, 
не компенсуються затрати господарюючих суб’єктів по охороні земель і підвищенню 
рівня її родючості. 

Висновки. Становлення ринку землі в різних країнах пострадянського простору 
має свої особливості. 

1. В країн Східної Європи становлення ринку землі відбулося в короткі строки. 
Цьому сприяв особливий механізм приватизації землі, розумна державна політика у 
сфері регулювання земельного ринку, повноцінне функціонування інфраструктури 
ринку землі, наявність кваліфікованих кадрів, короткий історичний період 
соціалістичного будівництва. Приватизація землі в   цих країнах супроводжувалась 
реституцією. Серед країн колишнього Союзу реституція використовувалась в країнах 
Прибалтики, зокрема в Естонії. На наш погляд, методи реституції варто було б 
використати в певних регіонах України, зокрема на Закарпатті і в Галичині. 

2. Трансформаційні зміни в Україні в напрямку становлення ринку землі 
сільськогосподарського призначення в силу історичних обставин більш співзвучні з 
реформами країн пострадянського простору, зокрема Росії. Розвиток ринку 
сільськогосподарських земель в Україні вимагає прийняття відповідних законів, а 
також посилення державного регулювання економічними методами цього ринку. При 
цьому в Україні необхідно використати досвід країн Східної Європи. 

3. Для всіх країн пострадянського простору, крім країн Балтії, порівняно з 
країнами Східної Європи характерне відставання в проведенні земельних реформ і 
залученні земель в ринковий оборот. На наш погляд, причиною цього є наявність 
виключно державної власності на землю в радянський період і труднощами процесу 
становлення приватної власності на землю. Для цих країн становлення ринку землі 
характеризується, по-перше, роздержавленням земель, по-друге, приватизацією 
земель з використанням паювання роздержавлених земель, по-третє, розвитком 
орендних відносин власників земельних паїв і ділянок з новоствореними 
агроформуваннями і фермерськими господарствами, по-четверте, дуже повільним 
запровадженням іпотечного кредитування і інфраструктури ринку землі, по-п’яте, 
поступовим формуванням правового поля, по-шосте, повільною зміною 
адміністративних методів державного регулювання ринку землі економічними 
методами, які є основною ринкового регулювання економічних процесів. 
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