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ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 

Реформування земельних відносин в України триває вже понад 15 років Протягом усього 
трансформаційного періоду проблема ефективного використання земельних ресурсів завжди 
була в центрі уваги українського суспільства і держави. Адже побудова ринкових відносин в 
аграрному секторі економіки України передбачає застосування всіх чинників, в тому числі й 
землі, в єдиному ринковому середовищі Помилковими слід вважати висловлювання, що до 
початку проведення в Україні земельної реформи рух земельних ділянок був повністю відсу
тній, їх обіг відбувався внаслідок купівлі-продажу. дарування, успадкування приватних жит
лових будинків Проте реформування земельних відносин, проведення роздержавлення, па
ювання та приватизації сільськогосподарських земель, які раніше перебували у власності 
держави, потребують формування повномасштабного ринку землі. З огляду на сучасний ди
намізм економічних процесів, сьогодні виникла гостра потреба в розширенні досліджень у 
цьому питанні. 

Найбільш дискусійним питанням державного регулювання земельних відносин в умовах 
сьогодення є проблема запровадження ринкових механізмів продажу земель Майже кожен 
політик і державний діяч через значний суспільний інтерес змушений висловлювати власну 
позицію щодо цього питання Адже, третину населення України складають жителі сільських 
населених пунктів, які або самі у власності мають земельні ділянки, виділені їм у процесі 
паювання земель колгоспів, або серед їх близьких родичів є такі особи. І саме їх питання 
продажу земель сільськогосподарського призначення стосується безпосередньо Тому досить 
актуальним питанням сьогодення є розробка та запровадження дієвих механізмів правового 
впливу та регулювання суспільних відносин пов язаних із продажу земель. 

Зазначимо що неодноразово на всіх рівнях серед державних діячів, політиків, економістів 
і науковців у різних сферах наголошувалося на значенні якісних механізмів продажу земель 
сільськогосподарського призначення в Україні. Від успішного функціонування ринку землі 
залежить «продовольча безпека держави й раціональне й екологобезпечне використання її 
найціннішого багатства - земельних ресурсів» [ І, с.6], підвищення ефективності аграрного 
виробництва, розвиток ринкових перетворень в аграрному секторі економіки Подальша доля 
соціально економічних перетворень на селі залежить від формування такої моделі земельно
го ринку, яка відповідає інтересам селян, сільських товаровиробників і всього суспільства 
Основними принципами формування цивілізованого ринку сільськогосподарських земель є. 
по-перше, обов'язкова соціальна орієнтація земельного ринку на реалізацію інтересів селян: 
по-друге, обгрунтоване державне регулювання ринку землі, створення системи важелів 
впливу держави на ринковий обіг землі: по-третє, виважений і диференційний підхід до уча
сті суб єктів земельного ринку в укладенні угод щодо купівлі-продажу землі; по-четверте. 

76 



поступовість включення приватних сільськогосподарських угідь у ринковий обіг: по-п'яте, 
обмеження тіньових спекулятивних операцій на земельному ринку [2. с.214]. 

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення с запровадженим в 
Україні зі вступом в силу чинного Земельного кодексу України 01.01.2002р. Сьогодні скасу
вання мораторію можливе за умови набрання чинності Законами України «Про державний 
земельний кадастр» та «Про ринок земель», але не пізніше 01.01. 2012 року, визначивши 
особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільського
сподарського виробництва Всім стає зрозумілим, що існування мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення обмежує конституційні права власників земельних ді
лянок, що закріплені ч І ст.90 Земельного кодексу України: «Власники земельних ділянок 
мають право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в 
оренду, заставу, спадщину» Мораторій продовжується до 1 січня 2013 року навіть не зва
жаючи на те. що його існування стримує створення цивілізованого земельного ринку та за
мість вирішення існуючих проблем призводить до нагромадження нових У той же час діє
вих заходів щодо досягнення мети встановлення мораторію (створення інфраструктури рин
ку, системи гарантування прав на землю, автоматизованої системи державного земельного 
кадастру тощо) у повному обсязі так і не вжито. 

Самі органи державної влади неодноразово наголошували на таких негативних наслідках 
продовження мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, як: 

1) концентрація більшої частини земель сільськогосподарського призначення у власності 
найменш економічно активної частини сільського населення (пенсіонерів та осіб перед пен
сійного віку), що не має належних професійних знань та фізичних можливостей займатися 
землеробською роботою; 

2) отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у спадщину особа
ми, що проживають в містах, інших країнах, та не мають наміру займатися сільськогосподар
ським виробництвом і управляти земельними активами, що призводить до невикористання 
земель сільськогосподарського призначення; 

3) зниження інвестиційної привабливості української аграрної економіки, що пов язане з 
підвищенням ризику вкладень внаслідок неможливості іпотечного кредитування сільського 
господарства під заставу земельних ділянок тощо 

В Україні назріла економічна необхідність запровадження ринку землі сільськогосподар
ського призначення Формування ринку землі передуватиме копітна праця, спрямована на 
забезпечення збалансованої системи відносин, що задовольнятиме інтереси власників земе
льних паїв, виробників агропродукції та держави У свою чергу держава повинна сприяти 
підвищенню ефективності сільськогосподарської діяльності та сформувати механізми, які б 
обмежили оборот земельних ділянок у ринковій сфері і запобігали б спекуляціям на ринку 
земель сільськогосподарського призначення через встановлення заборони на перепродаж зе
мель на термін від одного до трьох років після її придбання, а також введення податку пев
ного розміру на доходи у разі передачі права власності на землю або спеціальний податок на 
перепродаж земельних ділянок у розмірі не менш третини від одержаного прибутку У разі 
продажу земель слід віддавати перевагу тим покупцям, які купуватимуть земельні ділянки 
оптимальної з економічного та екологічного поглядів площі 

За таких умов державна підтримка повинна бути спрямована на формування спеціалізова
них фінансових установ як із кредитування, так і з мобілізації довгострокових ресурсів насе
лення: зниження відсоткових ставок, у тому числі впорядкування системи державного суб
сидування аграрного сектора та житлового будівництва; продовження термінів іпотечного 
кредитування на основі розвитку інститутів вторинного кредитування. Усі ці заходи потре
бують удосконалення нормативно-правового забезпечення земельних відносин 3 огляду на 
це вирішальну роль у регулюванні процесу формування ринку землі повинна відігравати 
держава 
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