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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні завдання земельної реформи, 

проаналізовано проблеми земельних відносин, від яких за-
лежить ефективність функціонування економіки, раціональне 
використання земельних ресурсів. Визначено основні напря-
ми для вирішення проблем реформування земельних відно-
син та їх розвитку.

Ключові слова: земля, земельні відносини, ринок землі, 
земельна реформа, земельні ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные задачи земельной рефор-

мы, проанализированы проблемы земельных отношений, от 
которых зависит эффективность функционирования экономи-
ки, рациональное использование земельных ресурсов. Опре-
делены основные направления для решения проблем рефор-
мирования земельных отношений и их развития.

Ключевые слова: земля, земельные отношения, рынок 
земли, земельная реформа, земельные ресурсы.

ANNOTATION
The article considers main objectives of land reform, analy-

ses problems of land relations, on which depends the efficiency of 
economy functioning, rational resources use. Determined the main 
directions to solve problems of reformation of land relations and 
their development.

Keywords: land, land relations, land markets, land reform, 
land resources.

Постановка проблеми. Ефективність вико-
ристання землі була та залишається актуальним 
питанням для розвитку аграрного сектору еко-
номіки. Формування сучасних земельних відно-
син, від яких залежить ефективність функціо-
нування економіки, вимагає створення дієвого 
механізму, який би стимулював ефективне ви-
користання і збереження земельних угідь. Це, 
по суті, основне завдання земельної реформи, 
сутність якої полягає в реформуванні земельних 
відносин на основі визнання прав та інтересів 
людини (роздержавлення земель) та раціональ-
ному, високоефективному й екологобезпечному 
використанні земельних ресурсів [7, с. 196].

Використання застарілих методик та мето-
дів, відсутність виваженої та послідовної дер-
жавної політики у сфері земельних відносин, 
правові проблеми гальмують розвиток ринку 
землі, стримують розвиток галузі і є перешко-
дою для масштабних інвестиції, тому регулю-
вання земельних відносин та формування рин-
ку землі є актуальним питанням сьогодення, 
яке вимагає негайного вирішення. 

Аналіз останніх дослідження і публікацій. 
Проблемам земельних відносин в Україні щодо 
ефективного використання земельних ресурсів, 

розвитку ринку землі присвячено багато науко-
вих праць провідних учених серед яких: А. Да-
ниленко, П. Пресіч, О. Олійник, П. Саблук, 
Т. Сидоренко, А. Сохнич, М. Ступень, Г. Черев-
ко, І. Юхновський, А. Третяк. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На думку вчених, недостатньо 
досліджено рівень розвитку земельних відносин, 
що зумовлює незадовільний рівень розвитку 
сільського господарства і дотичних до нього сфер 
економіки [9]; теоретичну основу становлен-
ня механізмів державного управління землями 
сільськогосподарського призначення [5].

Потребують більш глибоко дослідження питан-
ня ефективного використання земельних ресурсів, 
механізмів регулювання ринку землі та обігу зе-
мель сільськогосподарського призначення.

Мета статті полягає у виявленні основних 
проблем під час проведення земельної реформи 
та вдосконаленні механізмів регулювання зе-
мельних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Земельне питання в усі часи було для України 
вкрай важливим і нагальним. Його гостроту для 
суспільства підтверджують здебільшого трагіч-
ні твори на земельну тематику, написані укра-
їнськими класиками різних часів (від Т. Шев-
ченка й І. Нечуй-Левицького до М. Стельмаха). 
Відсутність щасливого закінчення у переваж-
ній більшості з них засвідчує споконвічну мету 
українського селянина – вільно працювати на 
власній землі [10].

У процесі проведення земельної реформи в 
Україні виокремилися питання щодо форму-
вання сучасних земельних відносин, які впли-
вають на ефективність функціонування еконо-
міки і соціальної сфери. 

«Земельні відносини» в Земельному кодексі 
України (ст. 2) – це суспільні відносини щодо 
володіння, користування і розпорядження 
землею» [2]. З огляду на це, завдання врегу-
лювання земельних відносин є одним із най-
важливіших завдань економічних реформ, що 
здійснюються в Україні. Саме від політики у 
сфері земельних відносин залежать і успіх со-
ціально-економічних перетворень, стабільність 
та безпека держави [2].

Земельна реформа передусім спрямована на 
забезпечення прозорості земельних відносин. ЕК
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На даний час позитивні зміни, які відбулися в 
земельних відносинах, – відкриті аукціони, які 
визначатимуть долю земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення та їх реальну 
ціну. Все це забезпечить прозорість земельних 
відносин і збільшить надходження додаткових 
коштів до бюджету. Але багато розбіжностей у 
думках, щодо негайного введення ринку зем-
лі, коли немає чітких правил продажу землі та 
ціни на важливий ресурс. На думку фахівців, 
лише поетапним упровадженням змін можна 
уникнути глобальних помилок, визначитись із 
ціновою політикою, уникнути соціального не-
вдоволення та не ризикувати всіма сільськогос-
подарськими землями [3]. 

Ми погоджуємося, що без апробації немож-
ливо провести аналіз прийнятих заходів та 
визначити наслідки тих чи інших механізмів 
регулювання ринку, але й зволікати також не 
потрібно.

13% 

14% 

56% 

11% 

6% 

Чи потрібно вводити ринок сільськогосподарських 
земель ?

так, зараз 

так, пізніше 

ні 

важко 
відповісти 
не знаю 

Джерело: побудовано за даними: http://www.rbc.
ua/ukr/news/ukab-agrariev-protiv-vvedeniya-rynka-
zemel-1432140278.html

За даними дослідження, 56% сільськогос-
подарських виробників проти ринку землі як 
такого, ще 14% уважають, що ринок землі вар-
то вводити, але не зараз, тільки 13% опитаних 
підтримують ідею продажу земель сільсько-
господарського призначення в Україні, 17% 
не змогли відповісти на дане запитання. Осно-
вними причинами такого ставлення до продажу 
землі є недовіра до державних органів влади 
через їхню високу корумпованість, брак коштів 
для придбання землі та страх перед конкурен-
цією з аграрними холдингами. Вони вважають, 
що перш ніж дозволяти продаж землі, необхід-
но зменшити корупцію серед органів державної 
влади та стабілізувати політичну та економічну 
ситуацію в країні [8].

Реформування ринку землі повинно сприяти 
ефективному використанню земельних ресурсів 
і сприяти їх раціональному використанню. Для 
цього необхідна участь держави в регулюванні 
використання земельних ресурсів, причому не 
тільки на організаційно-правовому рівні, але й 
як активного земельного власника, що стиму-
лює ринкові процеси і є учасником. Земельні 

перетворення повинні здійснюватися цивілізо-
ваним шляхом на основі надійного науково об-
ґрунтованого і практично апробованого еконо-
мічного і правового механізму [1].

Ситуація, яка сьогодні склалася у сфері зе-
мельних відносин, пов’язана з відсутністю чіт-
кої державної політики у питаннях:

– земельного законодавства (потребує уточ-
нення понятійно-термінологічний апарат, зе-
мельно-кадастрова інформація);

– консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення, яка має бути наслідком 
науково обґрунтованого об’єднання;

– контролю використання землі;
– проведення роз’яснювальної роботи серед 

сільськогосподарських виробників щодо впро-
вадження ринку землі;

– вивчення зарубіжного досвіду у проведен-
ні земельної реформи;

– особливостей обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення;

– формування відповідної інфраструктури 
ринку земель (земельні аукціони, іпотечні уста-
нови, земельні банки).

Дана ситуація свідчить про те, що рівень роз-
витку земельних відносин в Україні не відповідає 
ринковим умовам. Запровадження цивілізовано-
го ринку земель сільськогосподарського призна-
чення вимагає створення ринкової інфраструкту-
ри та прозорих правил її функціонування.

Виходячи із загальної характеристики земель-
них відносин, які здійснюються у сільському гос-
подарстві України, варто зазначити, що на сьо-
годні, на думку науковців, основними вимогами 
і механізмами для вирішення проблем реформу-
вання земельних відносин та їх розвитку є:

1. Створення земельної інфраструктури: 
– електронні торги; 
– прозорість інформації Державного зе-

мельного кадастру;
– вдосконалення процедури державної реє-

страції земельних ділянок та прав на них; 
– вдосконалення нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення на основі рентного доходу;

– оптимізації земельних платежів.
2. Вдосконалення законодавчої, норматив-

но-правової та інституційної бази:
– формування взаємоузгоджених законо-

давчих та нормативно-правових актів;
– запровадження механізмів та умов віль-

ного господарювання, господарської ініціативи 
та самореалізації;

– впорядкування системи існуючих держав-
них інституцій, які мають відношення до пи-
тань землі та її природних ресурсів [6, с. 129].

3. Розробка механізму для уникнення урбані-
зації, забудови та монополізації земель сільсько-
господарського призначення, що забезпечить 
перехід сільськогосподарських земель до еконо-
мічно активної частини сільського населення:

– 10-річна заборона на зміну цільового при-
значення ділянок;
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– встановлення мінімального неподільного 
розміру ділянки;

– проведення консолідації земель сільсько-
господарського призначення виключно засоба-
ми добровільного характеру;

– застосування регресивної шкали держ-
мита під час відчуження землі власність однієї 
особи обмежити 100 гектарами, крім успадку-
вання за законом;

– укладання довгострокових орендних дого-
ворів, що сприятиме приходу ефективного земле-
користувача і поліпшення родючості ґрунтів [4].

Висновки. Земельна реформа займає важ-
ливе місце в системі соціально-економічних 
перетворень. Основним завданням земельної 
реформи має стати створення ринкових переду-
мов для залучення земельних ділянок сільсько-
господарського призначення до економічного 
обігу, забезпечення ефективних механізмів за-
хисту сільськогосподарських виробників, за-
провадження ринку землі.

Земельні відносини, які склалися сьогодні в 
Україні, потребують невідкладних заходів щодо 
їх вдосконалення. На нашу думку, створення 
передумов до впровадження ринку землі, поси-
лення державного контролю щодо захисту ін-
тересів власників земель та землекористувачів, 
збереження природніх властивостей земельних 
угідь, правильна цінова політика, вдосконален-
ня законодавчої та нормативно-правової баз, за-
лучення громадськості до процесу планування 
використання земельних ресурсів, недопущен-
ня монополізації ринку землі визначають осно-
вні напрями розвитку земельних відносин.
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