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МОРАТОРІЙ НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНЕ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в аграрній сфері України 

важливого значення набуває включення землі як особливого  економічного 

ресурсу у ринковий обіг та формування регульованого ринку 

сільськогосподарських земель. Стан земельних ресурсів і ефективність їх 

використання визначає ефективність аграрного виробництва, є основою 

продовольчої безпеки держави. Питання ефективності використання 

сільськогосподарських земель та екологобезпечного функціонування 

земельного ринку в Україні сьогодні є особливо актуальними. 

Ринок землі ми розглядаємо як екологоекономічне поняття, оскільки 

використання земель передбачає досягнення економічного ефекту із 

одночасним збереженням і поліпшенням земель у процесі їх використання. 

Ринок землі – це особлива сфера 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 становлення ринку сільськогосподарських земель 

купівля-продаж земельних ділянок не здійснюється, існує мораторій на 

купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2012 р. 

На наш, погляд, вагомими аргументами на продовження мораторію є, по-

перше, відсутність повноцінної законодавчої і нормативної бази; по-друге, 



недопущення спекуляції із землею і зростання масштабів тіньового ринку; 

неможливість реалізації інституту цільового використання земель за існуючих 

умов фактично відсутнього державного регулювання земельного ринку; 

відсутність науково обґрунтованої методики оцінки вартості землі та її ціни; 

несформована інфраструктура земельного ринку; невідрегулюваний доступ 

іноземних фірм та фізичних осіб на вітчизняний ринок  сільськогосподарських  

земель; відсутність повноцінного земельного кадастру; можливість посилення 

процесу парцеляції продуктивних земель, який в Україні набув 

неконтрольованого характеру. 

В літературі відсутній єдиний підхід до питання мораторію на купівлю-

продаж сільськогосподарських земель, висловлюються протилежні точки зору. 

Економісти, які обґрунтовують необхідність відміни мораторію, стверджують, 

що, по-перше, за час дії мораторію не відбулося очікуваного підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва, не досягнуто належного 

рівня продовольчої безпеки, по-друге, в умовах мораторію сформувалося 

споживче використання землі орендарями, які, вирощуючи комерційні 

культури без дотримання агротехнічних вимог, зумовлюють втрату 

сільськогосподарськими угіддями їх родючості, оскільки орендар не бачить 

сенсу в поліпшенні якості земель або в довгостроковому підвищенні їхньої 

продуктивності, по-третє, не можливо використати іпотечний кредит для 

оновлення техніки, розвитку інноваційних проектів та проектів підвищення 

родючості ґрунтів, по-четверте, селяни не можуть вільно розпоряджатися 

земельними ділянками і отримати доходи від продажі землі. 

На наш погляд, на сьогодні важливо не вільно розпоряджатися 

земельними ділянками, а забезпечити ефективне і екологобезпечне 

використання земельних ресурсів. Ніде у світі немає вільного земельного 

ринку, він функціонує в умовах жорсткого державного регулювання. Фактично 

в Україні держава не налагодила необхідного контролю за процедурою 

реформування земельних відносин. Відсутність належного державного 

контролю за виконанням вимог законів, дотриманням агрокультури спричинює 



деградацію і повну втрату сільськогосподарських угідь. За даними 

Держкомзему України, площа еродованої ріллі за останні 25 років збільшилась 

на третину і щорічно розширюється на 90-100 тис. га, вміст гумусу в ґрунтах 

знизився на 20% [1, с.31]. Витрати держави та суб’єктів господарювання на 

землеохоронні, протиерозійні і меліоративні роботи, а також роботи по 

рекультивації земель постійно зменшуються. 

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: по-перше, переважає 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. Так, віддача 1 га землі в Україні 

становить 270-320 євро, тоді як цей показник у країнах ЄС знаходиться на рівні 

2000 євро [2, с.12].  Тим більше якісні параметри українських чорноземів не 

можна порівняти із землями зарубіжних країн.  

На наш погляд, сьогодні проблема полягає не у продовженні чи знятті 

мораторію, а у комплексному вирішенні проблеми екологобезпечного 

використання земельних ресурсів та ефективного господарювання аграрної 

галузі. 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. 

На наш, погляд, вагомими аргументами на продовження мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення є, неможливість реалізації 

інституту цільового використання земель за існуючих умов фактично 

відсутнього державного регулювання земельного ринку; відсутність науково 

обґрунтованої методики оцінки вартості землі та її ціни; недопущення 

спекуляції із землею і зростання масштабів тіньового ринку; не сформованість 

інфраструктури земельного ринку; невідрегулюваність доступу іноземних фірм 



та фізичних осіб на вітчизняний земельний ринок; відсутність повноцінного 

земельного кадастру; можливість посилення процесу парцеляції продуктивних 

земель, який в Україні набув неконтрольованого характеру. відсутність 

повноцінної законодавчої і нормативної бази.  

В Україні необхідно прийняти Закони України “Про ринок 

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

(іпотечний) банк”, “Про державний земельний кадастр”. В законодавчих актах 

необхідно по-перше, передбачити механізм підвищеної відповідальності за 

використанням сільськогосподарських земель та цільового їх використання; по-

друге, доцільно використати досвід західних країн, де прийнято закони про 

ліквідацію дрібних ділянок і раціональне землекористування; по-третє, 

передбачити, що покупець землі та орендатор повинні мати аграрну освіту; по-

четверте, узаконити купівлю державою сільськогосподарських земель, що 

продаються, та їх наступну передачу у довгострокову оренду для цільового 

використання. Це дозволить державі обмежити та контролювати наслідки 

сучасного тіньового земельного ринку, забезпечити раціональне 

співвідношення державної та приватної власності на землю, уникнути 

надмірної концентрації земель у руках одного власника і контролювати 

екологобезпечне використання земель сільськогосподарського призначення. 

Контролюючи функціонування ринку землі, держава повинна створювати 

програми економічного регулювання аграрного землекористування та 

запровадити ринковий механізм господарювання в аграрній сфері.  

Література 

1. Шебаніна О.В. Щодо проблеми землекористування та становлення в 

Україні раціонального ринку сільгоспземель // Трансформація земельних 

відносин до ринкових умов господарювання. Матеріали Других річних зборів 

Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників південного регіону 

України 12-13 січня 2009 року.  – Миколаїв, 2009. – С.30-36.   

 2. Саблук П.Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку АПК в 

Україні // Економіка АПК. – 2004. –  № 12. – С.3-14. 


