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У статті розглянуто питання щодо поняття та запровадження ринку землі в Україні, 
досліджено різні підходи до тлумачення дефініції «ринок землі». Проаналізовано 
європейський досвід запровадження ринку земель, визначено позитивні наслідки та 
загрози запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. 
Ключові слова: ринок землі, земельна реформа, мораторій на продаж земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, купівля-продаж, державне регулювання. 

 

В статье рассмотрены вопросы понятий и введения рынка земли в Украине, 
исследованы различные подходы к толкованию дефиниции «рынок земли». Также 
проанализирован европейский опыт, определены положительные последствия и 
угрозы введения рынка сельскохозяйственных земель в Украине. 
Ключевые слова: рынок земли, земельная реформа, мораторий на земельные участки, 

земля, купля-продажа, государственное регулирование. 

 

The article discusses the concept and establishment of the land market, explores different 
approaches to interpreting the definition of «land market». The European experience and the 
positive effects and threats of introducing the agricultural land market in Ukraine are also 
analyzed. 
Keywords: land market, land reform, land moratorium, land, purchase and sale, state regulation. 

 

До 2020 року Україна залишалася мало не єдиною демократичною державою у світі, де 

власники землі досі не мають права розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, не 
можуть віддавати це майно під заставу, не можуть продавати свої паї, а отримані гроші 

вкласти в іншу справу чи актив. Тобто громадяни України не є повноцінними власниками 
своєї ж власності. Такий стан речей суперечить загальносвітовій системі цінності прав та 

свобод людини у демократичному суспільстві. Враховуючи, що із 6,9 мільйона селян-

власників земельних часток (паїв) в Україні 1,6 мільйона власників, мають вік понад 
70 років, а 1,4 мільйона вже є померлими [1], можна припустити, що використання значної 

кількості даних земельних ділянок не приносить можливого позитивного ефекту для їх 
власників, спадкоємців або для держави. Отже, замість того, щоб виконувати своє 

призначення засобу виробництва національного масштабу, земля так і залишається об’єктом 

реформ. Запровадивши мораторій на продаж землі, держава де-факто заборонила її 
власникам розпоряджатися власним майном. Безумовно, запровадження ринку землі в 

Україні матиме як позитивні, так і негативні наслідки, а їхнє співвідношення залежатиме від 
ефективності ринку.  

Нині питання запровадження ринку землі в Україні є досить популярним серед 

вітчизняних науковців, політиків та громадських діячів. Проводиться значна кількість 
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досліджень щодо механізму державного регулювання ринку землі, нормативно-правового 
забезпечення земельних відносин в ринкових умовах тощо. Серед науковців, які 

досліджували питання запровадження ринку землі в Україні, Н. В. Шарафутдінова,  
В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров, А. Г. Мартин, М. Г. Ступень, А. М. Мірошниченко,  

В. П. Жушман, В. М. Єрмоленко, І. І. Каракаш, А. М. Третяк, В. З. Янчук та інші.  

У вітчизняній літературі існують різні погляди щодо трактування самої суті ринку 
землі. Часто науковці трактують суть ринку землі практично тільки з економічного або 

юридичного погляду. Наприклад, Н. В. Шарафутдінова стверджує, що «з правової точки зору 
ринок землі являє собою сукупність суспільних відносин, що регулюються нормами чинного 

законодавства під час здійснення органами державної влади й місцевого самоврядування 

перерозподілу земель між їхніми власниками економічними методами» [2, С. 95]. На думку 
В. Я. Месель-Веселяк, земля за всіма правилами ринкової економіки повинна бути товаром, 

тобто купуватися і продаватися [3, С. 6]. В. С. Шебанін вважає, що ринок землі повинен 
функціонувати, оскільки приватна власність на землю стимулює її ефективне використання, 

а не врахування вартості землі спотворює вартість створюваного продукту і не забезпечує 

нормального процесу відтворення [4, С. 73].  
Існує думка, що важливим фактором у структурі поняття ринку земель є вартість 

земельної ділянки [5]. Так, М. М. Федоров підкреслює, що в основу земельного ринку має 
бути покладено не тільки визначення землі товаром з урахуванням її специфічних 

властивостей, а і включення землі як капіталу в економічний обіг на рівні з іншими засобами 

виробництва. Саме цей учений, на нашу думку, найточніше і найширше визначає поняття 
«ринок земель сільськогосподарського призначення», розглядаючи його як систему 

економіко-правових відносин, що забезпечує його суб’єктам здійснення цивільно-правових 
угод з приводу переходу права власності на земельну ділянку або права користування нею з 

урахуванням попиту та пропозиції [6]. 

 Не зважаючи на багаточисельність наукових досліджень, єдиної науково 
обґрунтованої думки щодо моделі ринку сільськогосподарських земель в Україні так і не 

сформовано. Використовуючи аналітичний, діалектичний ретроспективний методи, метод 
дедукції та інші загальнонаукові методи пізнання було розглянуто та узагальнено  різні 

точки зору щодо перспектив запровадження ринку сільськогосподарських земель із 

врахуванням європейського досвіду для українських землевласників. 
Таким чином мета статті полягає у визначенні перспектив запровадження ринку 

сільськогосподарських земель в Україні, а також виділенні позитивних аспектів 
європейського досвіду правового регулювання ринкових відносин, які могли б бути 

імплементовані в законодавство України. 

 Ринок землі, реалізований у тій чи іншій формі з урахуванням специфіки 
економічного стану та рівня досконалості законодавчого забезпечення цього ринку, а також 

можливостей реалізації в ньому інтересів різних потенційних його учасників, об’єктивно 
може бути основою подальшого розвитку земельних відносин в Україні у напрямі 

досягнення максимально можливого рівня їх завершеності [7, С. 128]. У зв’язку із цим 
виникає питання: «Чи є ринок земель в Україні?». Як відомо, відповідно до пункту 15 

Перехідних положень Земельного кодексу України, купівля-продаж або іншим способом 

відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні заборонено до 
набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення [8]. 

Відповідно, землі іншого цільового призначення можуть перебувати у вільному обігу 
відповідно до чинного законодавства України.  

Згідно з даними Державного земельного кадастру загальна площа земель України 

становить 60,35 млн га, з яких 41,5 млн га (68,8% території) – землі сільськогосподарського 
призначення (в тому числі орна земля – майже 33 млн га). Таким чином, близько 70% земель 
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в Україні залишаються поза ринком. Чи можна вважати такий ринок повноцінним? 
Очевидно, що ні.  

Аналіз закордонного досвіду свідчить про те, що ринок землі є невід’ємною частиною 

економіки будь-якої розвинутої держави. Відтак, формування та розвиток земельного ринку 
є необхідною умовою покращення соціально-економічного стану країни. 

М. Г. Ступень, з яким ми цілком погоджуємось, вважає, що запровадження 
повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення та його ефективного 

державного регулювання в Україні дозволить забезпечити реалізацію цілої низки важливих 

на сьогодні проблем [9, С. 40], зокрема: 

• повноцінна реалізація права приватної власності та інших прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення всіма суб’єктами земельних відносин;  

• створення сприятливого ринкового середовища, що забезпечує постійний перехід 
прав на нерухоме майно до найбільш ефективних власників; 

• кардинальне підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства;  

• раціональний перерозподіл та оптимізація використання земель 
сільськогосподарського призначення;  

• встановлення об’єктивної ринкової власності земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обороту;  

• підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу земель 

сільськогосподарського призначення та забезпечення стратегічної продовольчої безпеки 

держави;  

• безперешкодний доступ громадян до землі як ресурсу людського розвитку;  

• збереження та створення робочих місць у сільській місцевості;  

• стимулювання розвитку інститутів громадянського суспільства у питаннях захисту 

прав власників земельних ділянок. 
Відтак, серед основних негативних наслідків продовження мораторію на купівлю-

продаж вищезазначених земель можна виокремити такі: стримування оптимізації 

сільськогосподарського землеволодіння та землекористування, неможливість поліпшити 
технологічні умови використання сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних 

розмірів землеволодінь, нехтування землекористувачами правил збереження родючості 
ґрунтового покриву та інші. 

Досвід європейських країн пропонує різноманітні моделі запровадження ринку земель. 
Жодна з них не може бути стовідсотково імплементована в Україні, однак окремі їх елементи 

можуть бути використані. Зокрема, в Естонії право на купівлю мають лише громадяни ЄС, у 

Литві висуваються кваліфікаційні вимоги до покупців. Зокрема, особи, що претендують на 
купівлю земель повинні мати трирічний досвід роботи в сільському господарстві.  

У Румунії максимальна площа земель, що може перебувати в одного власника, 
обмежена 200 га, у Литві й Польщі – 300, у Данії – 30. При цьому також вимагається фахова 

підготовка та досвід роботи у сільському господарстві.  

В Угорщині громадяни можуть придбати не більше 300 га угідь в одні руки. Іноземці й 
юридичні іноземні особи до 2011 року не могли купувати такі землі. Якщо іноземець 

проживає на території країни не менше трьох років та провадить сільськогосподарську 
діяльність, то він, як і громадянин Угорщини, набуває право придбати у власність землю 

[10]. 

У Німеччині, де ринок сільськогосподарських земель запроваджувався у кілька етапів 
тривалістю близько 10 років, за діючими правилами покупець має проживати, або переїхати 

до місця покупки земельної ділянки для фермерства. Максимальна площа земель, що може 
перебувати у власності однієї особи становить 450 га.  
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Будь-яка реформа має ризики. Однак не має жодного ризику, який не піддавався б 
нівелюванню. Є механізми, які дають змогу обмежити надмірну концентрацію, захиститися 

від тіньового капіталу, не допустити входу іноземців тощо. Встановленням нижнього порогу 
ціни, наприклад, знімається питання щодо продажу земель за безцінь [11, С. 20]. Окрім того, 

всі етапи впровадження ринку землі мають бути прозорими та зрозумілими для його 

головних учасників – українських селян. 
Основними аспектами при запровадженні ринку сільськогосподарських земель в 

Україні, які повинні бути закріпленими на законодавчому рівні, на нашу думку, мають бути: 

• обмеження площі земель у власності однієї особи (як фізичної, так і юридичної); 

• неможливість купівлі сільськогосподарських земель іноземними громадянами; 

• наявність спеціальної освіти та досвіду ведення сільського господарства у покупців 

сільськогосподарських земель; 

• гарантоване державою безвідсоткове чи низько відсоткове кредитування фермерів для 

купівлі земель; 

• створення державного земельного фонду сільськогосподарських земель за рахунок 
придбання їх у приватних власників. 

Таким чином, відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, окрім 

забезпечення повноти права власності на землю, створить можливості розвитку дрібного та 
середнього фермерства, яке може стати основою розвитку територіальних громад, посприяє 

ефективному використанню сільськогосподарських земель власниками, посилить роль 
аграрного сектору в економіці країни. Окрім того, розробивши дієві механізми, держава 

може створити державний фонд сільськогосподарських земель. 

Проведені дослідження дозволяють зробити такі основні висновки: 

• в розрізі євроінтеграційних процесів скасування мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель в Україні не уникнути; 

• модель земельної реформи, що орієнтована на запровадження  ринку земель має 
захищати інтереси громадян України, а також юридичних осіб, вирівнювати умови 

здійснення бізнесу на різних рівнях, забезпечувати пріоритетний розвиток сільських 

територій і досягнення високих і стабільних показників сільськогосподарського виробництва 
та експорту продукції. 

Таким чином, запровадження ринку землі в Україні є одним із пріоритетних напрямків 
державної політики, а інвестиційна привабливість земельного ринку в Україні залишається 

на високому рівні. Проте, формування цивілізованого та прозорого ринку землі є дуже 

складним, поступовим і тривалим процесом. 
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