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У даній статті проведено дослідження про-
блем та перспектив розвитку земельного 
потенціалу України. Проаналізовано сучас-
ний етап становлення ринку землі. Визна-
чено, що оренда землі є важливою умовою 
ефективного розвитку сільського господар-
ства. Розглянуто Порядок передачі земель-
них ділянок в оренду. Розглянуто сутність 
земельного потенціалу України, оренди 
землі, здійснено оцінку її впливу на викорис-
тання земельних ресурсів. Визначено про-
блеми, притаманні оренді землі в Україні. 
Досліджено операції з оренди, для яких вста-
новлено обов’язкове проведення аукціонів. 
Висвітлено та здійснено аналіз основних 
завдань земельного законодавства, осно-
вою яких є регулювання земельних відно-
син з метою забезпечення права на землю 
громадян, юридичних осіб, територіальних 
громад та держави, раціонального викорис-
тання та охорони земель. Наведено досвід 
світової практики, яка свідчить, що найваж-
ливішими складовими ринку землі є орендні 
та іпотечні відносини. Запропоновані заходи 
щодо активізації розвитку земельних відно-
син в Україні.
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орендна плата, договір оренди, земельний 
потенціал, мораторій, аукціон, ринок землі, 
земельна реформа.

В данной статье проведено исследование 
проблем и перспектив развития земель-
ного потенциала Украины. Проанализиро-
ван современный этап становления рынка 
земли. Определенно, что аренда земли 
является важным условием эффективного 
развития сельского хозяйства. Рассмо-
трен Порядок передачи земельных участков 
в аренду. Рассмотрена сущность земель-
ного потенциала Украины, аренды земли, 
осуществлена оценка ее влияния на исполь-
зование земельных ресурсов. Определенны 
проблемы, присущие аренде земли в Укра-
ине. Исследованы операции из аренды, для 
которых установлено обязательное прове-
дение аукционов. Отражен и осуществлен 

анализ основных заданий земельного зако-
нодательства, основой которых является 
регуляция земельных отношений с целью 
обеспечения права на землю граждан, юри-
дических лиц, территориальных обществ 
и государства, рационального использова-
ния и охраны земель. Приведен опыт миро-
вой практики, которая свидетельствует, 
что важнейшими составляющими рынка 
земли являются арендные и ипотечные 
отношения. Предложенные мероприятия по 
активизации развития земельных отноше-
ний в Украине.
ключевые слова: аренда земли, арендные 
земельные отношения, арендатор, землев-
ладелец, арендная плата, договор аренды, 
земельный потенциал, мораторий, аукцион, 
рынок земли, земельная реформа.

Research of problems and prospects of devel-
opment of the land potential of Ukraine is 
conducted in this article. The modern stage of 
formation of land market is analysed. It is deter-
mined that a lease of land is the important con-
dition of effective development of agriculture. 
The procedure for transferring land plots for 
lease is considered. The essence of the land 
potential of Ukraine, lease of land is consid-
ered, its impact on the use of land resources is 
assessed. The problems inherent in the lease 
of land in Ukraine are identified. Lease opera-
tions, for which compulsory holding of auctions 
is established, are studied. Reflected and car-
ried out the analysis of the main tasks of the 
land legislation, the basis of which is the regu-
lation of land relations for the purpose of secur-
ing the land right of citizens, legal persons, ter-
ritorial communities, and the state, rational use 
and protection of land. The experience of world 
practice, which shows that the most important 
components of the land market are rental and 
mortgage relations, is considered. Measures to 
intensify the development of land relations in 
Ukraine are proposed.
Key words: lease of land, lease land relations, 
lessee, landowner, rent, lease agreement, land 
potential, moratorium, auction, land market, land 
reform.

Постановка проблеми. У результаті про-
ведення земельної реформи на селі створені 
агроформування ринкового типу, землекористу-
вання яких базується на основі оренди у грома-
дян земельних ділянок і земельних часток (паїв), 
отриманих при паюванні земель колективної влас-
ності. На даному етапі орендні земельні відносини 
сприяють адаптації сільських товаровиробників до 
умов ринкової економіки та вирішенню соціально-
економічних питань. Однак, затяжний характер 
перехідного періоду й відсутність аналогічних 

перетворень у світовій практиці ускладнюють їх 
розвиток і породжують ряд проблем у формуванні 
добробуту сільського населення та продовольчого 
забезпечення країни.

Ефективне і конкурентоспроможне функціону-
вання сільсько- господарських підприємств Укра-
їни значною мірою залежить від стану та принципо-
вих змін у земельних відносинах та раціонального 
використання земельного потенціалу. У період 
здійснення земельної реформи оренда виступає 
базовим чинником активізації функціонування 
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сільськогосподарських підприємств, дієвим інстру-
ментом формування їх оптимальних розмірів.

Зміни в економічному та правовому серед-
овищі, незавершеність становлення ринку землі, 
нееквівалентність обміну у сферах АПК та нестій-
кість землекористування вимагають поглиблення 
теоретичних основ орендних земельних відно-
син, а також удосконалення організаційно-еко-
номічного механізму оренди землі, ефективного 
використання земельного потенціалу з метою під-
вищення ефективності діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти розвитку орендних земельних 
відносин, ефективного використання ресурсного 
потенціалу досліджувались вітчизняними та зару-
біжними вченими. Значну увагу даній тематиці 
приділили відомі вчені економісти-аграрники: 
В. Андрійчук, Т. Анопрієнко, Т. Зінчук, Г. Калетнік, 
А. Мазур, М. Малік, О. Марценюк-Розарьонова, 
О. Шебаніна, В. Юрчишин, В. Яровий та інші. 
Поряд з тим залишається багато невирішених 
питань, пов`язаних з окремими аспектами даної 
проблематики, зокрема, визначення тенденцій 
та перспектив розвитку орендних відносин, раці-
онального використання земельного потенціалу 
з урахуванням сукупності негативних чинни-
ків трансформації економіки країни та в умовах 
ринку землі.

Постановка завдання. Сільськогосподар-
ський бізнес повинен мати перспективу. А вона 
можлива лише за умови довготривалого користу-
вання землею. Це спонукатиме аграріїв вкладати 
інвестиції, технічно й технологічно оновлюватися, 
підвищувати ефективність виробництва та якість 
продукції, дбати про її реалізацію на внутрішніх 
та зовнішніх ринках. І в цьому контексті постає 
питання щодо спрощення умов ведення аграрного 
бізнесу в Україні.

Водночас, сьогодні існує потреба подальшого 
дослідження питання розвитку земельного потен-
ціалу, орендних земельних відносин у напрямі 
формування конкурентного середовища, відпра-
цювання взаємовигідних правил гри між суб’єктами 
договору оренди: встановлення оптимального 
розміру орендної плати, форм її виплати, термінів 
оренди, реалізація суб’єктами їх правомірностей, 
зокрема, запровадження застави права оренди. 
Метою дослідження є обґрунтування і розробка 
пропозицій щодо удосконалення розвитку земель-
ного потенціалу та орендних земельних відносин 
у сільському господарстві України.

виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі функціонування ринко-
вої економіки в Україні особливої актуальності 
набувають питання економіко-правового стану 
орендних земельних відносин, які, у свою чергу, 
залежать від розвитку земельного потенціалу. 

Оренда землі є важливою умовою ефектив-
ного розвитку сільського господарства, оскільки 
без запровадження зважених орендних від-
носин важко розраховувати на забезпечення 
оптимальних за своїми розмірами підприємств 
та їхню адаптацію до умов ринкової економіки, 
розв’язання соціальних проблем розвитку села. 
Земля та її потенціал є тим ресурсом, раціо-
нальне використання якого дозволить отримати 
конкурентні переваги в цивілізованому світі і, 
таким чином, вивести національну економіку на 
якісно новий рівень розвитку [1].

Земельний потенціал сільськогосподарського 
підприємства являє собою сукупність наявних 
і тих, що можуть бути мобілізовані, земельних 
ресурсів сільськогосподарських підприємств, які 
використовуються чи можуть бути використані 
у процесі виробництва економічних благ.

Земельні правовідносини в Україні регулю-
ються Земельним Кодексом України [6], згідно 
якого земельні відносини – це суспільні відносини 
щодо володіння, користування і розпорядження 
землею. Суб’єктами земельних відносин є грома-
дяни, юридичні особи, органи місцевого самовря-
дування та органи державної влади. Об’єктами 
земельних відносин є землі в межах території 
України, земельні ділянки та права на них, у тому 
числі на земельні частки (паї).

Унаслідок розпаювання 85% землі, а це 
31,1 тис. га, набули статусу приватної власності 
(рис. 1). Перед нами постає питання ринку землі.

Звичайно, ринок землі є невід’ємною частиною 
економіки будь-якої розвиненої держави. Земля 
та її потенціал – найважливіший ресурс для сіль-
ськогосподарського виробництва.

Земля не є класичним товаром і тому, ринок 
землі має цілу низку специфічних особливостей 
[9]. Однією особливостей потенціалу землі, в роз-
винених країнах є те, що за правильної експлу-
атації земля не тільки не втрачає свою вартість, 
але й збільшує її, що стримує власників земельних 
ділянок від їх продажу.
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Джерело: сформовано автором на основі [4]
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Для порівняння наведемо дані щодо розмірів 
площ ріллі найбільших країн світу (рис. 2).

Як бачимо Україна займає передостаннє місце, 
що доводить обмежені можливості нашої країни, 
але можливість розвиватись, удосконалюватись 
завжди існує.

Найбільш цінні оброблювані землі займають 
лише 11% світового земельного фонду. Такий же 
показник характерний для СНД, Африки, Північної 
Америки. Для країн Європи цей показник вищий 
(29%), а для Австралії та Південної Америки – 
менш високий (5% і 7%). Країни світу з найбіль-
шими розмірами оброблюваних земель – США, 
Індія, Росія, Китай, Канада. Оброблювані землі 
зосереджені в основному в лісових, лісостепових 
і степових природних зонах. Природні луки і пасо-
вища переважають над оброблюваними землями 
скрізь (в Австралії більш ніж у 10 разів), крім євро-
пейських країн. У всьому світі в середньому 23% 
землі використовується під пасовища [5].

Крім того, світова практика свідчить, що в умо-
вах ринку землевласники вельми неохоче про-
дають свої земельні ділянки, віддаючи перевагу 
здачі землі в оренду [7]. Вони зацікавлені в отри-
манні стабільного прибутку, саме тому у кожний 
певний момент продається лише незначна час-
тина земельного фонду.

Розвиток земельного потенціалу сільськогоспо-
дарських підприємств потрібно розглядати з кіль-
кісних та якісних позицій, адже зміни форм госпо-
дарювання і власності на землю, стали основним 
аспектом перетворень в аграрному секторі Укра-
їни в останні роки. Такі зміни, на жаль, негативно 
позначилися на якісних показниках земельного 
ресурсу.

Сьогодні в Україні із загальної кількості землі, 
яка знаходиться в обробітку 56% становлять землі 
орендовані у власників паїв, 29% – обробляються 
безпосередньо самими власниками земельних 
ділянок (рис. 3).

Згідно даних Держгеокадастру в Україні станом 
на 1 січня 2017 року налічується землевласників 
та землекористувачів 25,3 млн осіб. Нині в сіль-
ському господарстві України орендні відносини 
є домінуючими.

Більшість селян реалізує своє право на землю 
за допомогою орендних відносин з аграрними 
господарствами, фермерськими господарствами 
та іншими суб’єктами господарювання, з якими 
вони станом на 1 січня 2017 р. уклали 4,7 млн дого-
ворів оренди земельної частки (паю). Орендодав-
цями здебільшого виступають селяни-пенсіонери, 
які уклали 2 млн 441,7 тис. договорів (52,9%).
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Джерело: сформовано автором на основі [4]

У розвитку орендних відносин зацікавлені як 
орендарі, так і власники земельних ресурсів, адже 
для обох сторін вони мають надзвичайно важливе 
значення. Для підприємців, які не мають достатньо 
коштів на купівлю землі, оренда є надійним інстру-
ментом збільшення обсягів землекористування. 
Вона є важливим засобом акумуляції фінансових 
ресурсів для орендодавців. Вагомою причиною, що 
спонукає селян здавати землю в оренду, є неспро-
можність самостійно її обробляти через відсутність 
техніки та інших ресурсів і коштів на їх придбання [9].

Розглянемо Порядок передачі земельних діля-
нок в оренду:

 рис. 2. найбільші країни світу за розмірами площі ріллі, 2016 р., (млн га)

Джерело: сформовано автором на основі [5]
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– передача в оренду земельних ділянок, що 
перебувають у державній або комунальній влас-
ності, здійснюється на підставі рішення відповід-
ного органу виконавчої влади або органу місце-
вого самоврядування шляхом укладення договору 
оренди земельної ділянки;

– передача в оренду земельних ділянок, що 
перебувають у власності громадян і юридичних 
осіб, здійснюється за договором оренди між влас-
ником земельної ділянки і орендарем;

– передача в оренду земельних ділянок гро-
мадянам і юридичним особам із зміною їх цільо-
вого призначення та із земель запасу під забудову 
здійснюється за проектами відведення в порядку, 
встановленому статтями 118, 123 Кодексу;

– право на оренду земельної ділянки виникає 
після укладення договору оренди і його державної 
реєстрації [6].

Природні ресурси України значні і різнома-
нітні, вони інтенсивно розробляються і викорис-
товуються у господарській діяльності. Орендні 
земельні відносини сприяють раціональному 
використанню земельних ресурсів. Звичайно, 
оренда, як форма ринкових операцій із землею, 
повинна сприяти руху землі до ефективного госпо-
даря. Саме це відповідає сучасним вимогам фор-
мування оптимальних за обсягом господарських 
структур у сільському господарстві. В Україні така 
закономірність повною мірою не спостерігається. 
Терміни дії укладених договорів оренди по Укра-
їні різні, проте, переважаючою є короткотермінова 
оренда терміном до 5 років, що є надзвичайно 
негативним явищем. Так у 2016 р. частка оренд-
них договорів терміном до 5 років становила 59% 
від загальної кількості договорів, а частка догово-
рів понад 10 років – тільки 10,4% [5].

Короткотермінова оренда сільськогосподар-
ських земель є ознакою неринкового характеру 
орендних земельних відносин в Україні, тобто від-
сутністю цивілізованого підходу до формування 
ринкових відносин в аграрному секторі економіки.

Важливою характеристикою орендних земель-
них відносин є їх соціально-економічна спря-
мованість. У результаті демонополізації земель 
сільське населення забезпечено земельними 
ділянками. Селяни та місцеві бюджети отримали 
нове джерело доходів у вигляді орендної плати.

Згідно Указу Президента України «Про додат-
кові заходи щодо соціального захисту селян-
власників земельних ділянок та земельних часток 
(паїв)» [10] з метою підвищення рівня соціаль-
ного захисту селян-власників земельних ділянок 
і земельних часток (паїв), а також відповідальності 
землекористувачів за ефективне використання 
земель сільськогосподарського призначення 
на основі розширення конкуренції та подаль-
шої активізації ринкових відносин в аграрному 
секторі економіки визнано одним із пріоритет-

них завдань пореформеного розвитку аграрного 
сектора економіки забезпечення підвищення 
рівня соціального захисту сільського населення, 
зокрема, шляхом запровадження плати за оренду 
земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення, земельних часток (паїв) у розмірі не 
менше 1,5 відсотка визначеної відповідно до зако-
нодавства вартості земельної ділянки, земельної 
частки (паю) та поступового збільшення цієї плати 
залежно від результатів господарської діяльності 
та фінансово-економічного стану орендаря.

Законами № 1791 та № 1797 [6] внесені зміни 
до пункту 288.5 статті 288 ПКУ, згідно з якими роз-
мір орендної плати встановлюється у договорі 
оренди, але річна сума платежу:

– не може бути меншою розміру земельного 
податку, встановленого для відповідної категорії 
земельних ділянок на відповідній території;

– не може перевищувати 12% нормативної гро-
шової оцінки;

– може перевищувати граничний розмір оренд-
ної плати, встановлений у підпункті 288.5.2, у разі 
визначення орендаря на конкурентних засадах.

Звертаємо увагу на те, що з 1 січня 2017 року 
річна сума орендної плати залежить від розміру 
земельного податку, встановленого рішеннями 
органів місцевого самоврядування для відповідної 
категорії земельних ділянок на відповідній терито-
рії на поточний рік.

У разі, якщо рішенням органу місцевого самовря-
дування встановлено розмір земельного податку 
менший, ніж передбачений розмір орендної плати, 
у такому випадку застосовується розмір (ставка) 
орендної плати, який зазначений у договорі оренди 
(з урахуванням коефіцієнта індексації). У разі вине-
сення протилежного рішення органу місцевого 
самоврядування, розмір (ставка) орендної плати 
розраховується відповідно до ставки згідно з рішен-
ням органу місцевого самоврядування (з урахуван-
ням коефіцієнта індексації).

Крім того, статтею 33 Закону України від 
06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду землі» вста-
новлено, що у разі, якщо орендар продовжує 
користуватися земельною ділянкою після закін-
чення строку договору оренди і за відсутності 
протягом одного місяця після закінчення строку 
договору листа-повідомлення орендодавця про 
заперечення у поновленні договору оренди землі, 
такий договір уважається поновленим на той 
самий строк і на тих самих умовах, які були перед-
бачені договором.

У разі припинення або розірвання договору 
оренди землі орендар зобов’язаний повернути орен-
додавцеві земельну ділянку на умовах, визначених 
договором (абзац перший статті 34 Закону № 161).

На початок року в Україні налічувалося 6,9 млн 
власників земельних паїв. Близько 80% землев-
ласників сьогодні здають свої паї в оренду. Це 
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засвідчують результати соціологічного дослі-
дження Проекту USAID «АгроІнвест». Також 
мають місце договори оренди сільськогосподар-
ських земель державної власності. Згідно даних 
Держгеокадастру, у 2016 році в Україні налічувало 
50762 таких договорів, серед яких 51% становлять 
договора з орендною платою до 3%, 8% договорів 
з орендною платою 3%, 38% договорів з орендною 
платою 4-7% та 3% договорів з орендною платою 
8% і більше (рис. 4).

Селяни покладають великі надії на оренду 
землі. Оренда є доволі ефективним способом кон-
солідації земель сільськогосподарського призна-
чення. Але вона не належить до числа надійних 
способів цієї консолідації, бо відповідні договори 
за певних умов можна розірвати, зрештою, їх тер-
мін дії з часом закінчується. На рис. 5 наведена 
інформація про договори оренди сільськогоспо-
дарських земель державної власності, де 8% дого-
ворів терміном до 7 років, 13% договорів терміном 
7 років, 29% договорів терміном -14 років та 50% 
договорів терміном більше 14 років.

Звичайно довгострокова оренда землі має 
більш ефективне значення як для орендаря, так 
і для орендодавця.

Україна має могутній потенціал земельних 
ресурсів, тому, сьогодні, все частіше піднімається 
питання щодо розвитку земельного ринку. Окремі 
науковці переконані, що при консолідації земель 
сільськогосподарського призначення ліпше покла-
датися на їх купівлю. Але для цього в Україні має 
запрацювати земельний ринок, який водночас 
виконає іншу вельми важливу функцію: він визна-
чить ціну вітчизняним чорноземам.

Остання обставина важитиме багато і для 
оренди землі. Завдяки земельній ціні легше буде 
визначати й розмір орендної плати. Вона буде 
реальною, а не надуманою, яка все ще орієнту-
ється на нормативну грошову оцінку [2].

Питання землі є актуальним впродовж багатьох 
років, адже не можна чітко стверджувати, що роз-
паювання землі дало ефективні наслідки і зробило 
селян заможнішими. Близько 1 млн власників паїв 
померли, земля яких набула статусу невитребува-
них паїв. Механізм подальшого її використання до 
кінця не вироблений. Тут існує багато питань, тому 
ми підтримуємо продовження мораторію на про-
даж землі.

Мораторій діє з 2001 року та продовжувався 
8 разів. Однак, оренда паїв, обмін земельних діля-
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рис. 4. кількість договорів оренди з відсотками орендної плати  
від нормативної грошової оцінки в україні, 2016 р., (од.)

Джерело: сформовано автором на основі [4]

рис. 5. кількість договорів оренди землі  
по строкам дії договорів в україні, 2016 р., (од.)

Джерело: сформовано автором на основі [4]
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нок, передача паїв нащадкам у спадщину є опера-
ціями, що дозволені мораторієм на землю і мають 
масове застосування. Та існують і заборонені опе-
рації – це продаж ділянок, зміна цільового призна-
чення, внесення права на земельну частку (пай) 
до статутних капіталів господарських товариств, 
передача ділянок у заставу.

Кожен із власників земельних ділянок має своє 
бачення стосовно питання ринку землі: одні – за, 
інші – проти. За даними Держгеокадастру, станом 
на 1 січня 2017 року, мораторій на землю поширю-
ється на 41,1 млн га сільськогосподарських земель 
в тому числі 27,7 млн га приватні паї, 10,5 млн га 
сільськогосподарські угіддя державної та комуналь-
ної форм власності, 1,5 млн га приватні землі для 
ведення товарного сільськогосподарського вироб-
ництва, 1,3 млн га несільськогосподарські угіддя 
державної та комунальної власності, 0,02 млн га 
невитребувані паї, 1,7 млн га сільськогосподарські 
землі, що не підпадають під дію мораторію, 0,4 млн 
га приватні землі несільськогосподарського призна-
чення, що також не підлягають під дію мораторію. 
Усі категорії земель потребують чіткого і виваже-
ного застосування в межах правового поля, а також 
потребують захисту з боку держави.

В Україні постійно відбуваються законодавчі 
зміни. Особливо гостро сприймаються зміни сто-
совно земельних питань, зокрема, з приводу про-
ведення земельних торгів. Які ж основні наслідки 

змін до Земельного кодексу України з цього при-
воду? З прийняттям змін, матимуть місце:

– зростання кількості та ролі аукціонів на ринку 
оренди державних та комунальних сільськогос-
подарських земель. За період дії закону, кількість 
орендованих ділянок зросла на 30,5%, площа – на 
38,2%;

– розширення географії результативних 
земельних торгів від 175 районів у 2015 році до 
238 у 2016 році;

– зростання стартової ціни на 38,1% та ціни 
оренди на 52,8% (у цінах 2013 року);

– збільшення конкуренції на земельних торгах 
з 2,7 до 2,8 учасників;

– зростання надходжень до державного та міс-
цевого бюджетів;

– зростання продуктивності сільськогосподар-
ського виробництва;

– скорочення часу оформлення землевпоряд-
ної документації та підготовки аукціонів;

– зростання прозорості проведення земельних 
торгів;

– конфлікт інтересів через підготовку земель-
них торгів зацікавленими сторонами.

Зміни до Земельного кодексу України щодо про-
ведення земельних торгів, внесені Законом Укра-
їни № 1012-VIII від 18 лютого 2016 року, мають на 
меті підвищити прозорість та ефективність прове-
дення продажу прав оренди на земельні ділянки 

 
рис. 6. сучасний стан становлення ринку землі в україні

Джерело: сформовано автором на основі [8]
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сільськогосподарського призначення державної 
та комунальної форм власності [6].

Станом на 2015 рік, поза аукціонний ринок про-
дажу прав оренди земельних ділянок був майже 
в 10 разів більшим, а тому існує значний потенціал 
до розширення ринку земельних аукціонів.

У 2016 році ринок аукціонів найактивніше зрос-
тав в областях, де раніше аукціони проводилися 
менш активно, що підтверджує припущення про 
першочерговий вплив змін саме у цих областях.

Також виявлено статистично значимий ефект 
нового закону на ціну оренди на земельних тор-
гах, що разом із розширенням ринку аукціонів 
сприятиме зростанню надходжень до бюджетів 
різних рівнів.

Які ж наслідки ринку землі в Україні? Запро-
вадження повноцінного ринку земель сільсько-
господарського призначення та його ефективного 
державного регулювання в Україні дозволить 
забезпечити реалізацію цілої низки важливих на 
сьогодні проблем, зокрема:

– повноцінна реалізація права приватної влас-
ності та інших прав на земельні ділянки сільсько-
господарського призначення всіма суб’єктами 
земельних відносин;

– створення сприятливого ринкового серед-
овища, що забезпечує постійний перехід прав 
на нерухоме майно до найбільш ефективних 
власників;

– кардинальне підвищення інвестиційної при-
вабливості сільського господарства;

– раціональний перерозподіл та оптимізація 
використання земель сільськогосподарського при-
значення;

– встановлення об’єктивної ринкової власності 
земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення у процесі їх економічного обороту;

– підвищення ефективності використання при-
родоресурсного потенціалу земель сільськогоспо-
дарського призначення та забезпечення стратегіч-
ної продовольчої безпеки держави;

– безперешкодний доступ громадян до землі як 
ресурсу людського розвитку;

– збереження та створення робочих місць 
у сільській місцевості;

– стимулювання розвитку інститутів громадян-
ського суспільства у питаннях захисту прав влас-
ників земельних ділянок [4].

Досягнення ефективного та справедливого 
ринку землі (рис. 6) можливе за сприянням дер-
жавних важелів, пріоритетним у цьому питання 
має бути врахований інтерес громадян, власників 
земельних ділянок.

Завданням земельного законодавства є регу-
лювання земельних відносин з метою забезпе-
чення права на землю громадян, юридичних осіб, 
територіальних громад та держави, раціонального 
використання та охорони земель.

Справжнє економічне піднесення України 
почнеться тоді, коли в обіг буде введено її головне 
багатство – землю, яка отримає свою справжню ціну 
і господаря. Найважливіший крок у цьому напрямі – 
ухвалення Земельного кодексу України, що набув 
чинності з 1 січня 2002 року. Проте, цей основопо-
ложний документ запрацює лише за умов ухвалення 
низки законів, що врегулюють існуючі розбіжності 
та неузгодженості з іншим законодавством.

Надто важливим є проект Закону України 
«Про ринок земель». Цим документом будуть 
встановлені правові засади організації, розвитку 
та функціонування ринку земель [3]. Таким чином 
вдасться реалізувати права і встановити обов’язки 
громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, 
територіальних громад і держави на придбання 
земельних ділянок у власність та розпорядження 
придбаними ділянками.

Звичайно питання обігу землі є дуже актуаль-
ним, проте, українське суспільство ще не готове 
до його реалізації.

Тому пропонуємо ввести заборону на про-
даж землі іноземцям, такий підхід існує і в євро-
пейських країнах, крім того, потрібно встановити 
обмеження площ, що може мати у власності одна 
особа (юридична чи фізична). Також пропонуємо 
введення в законодавство норми, яка буде перед-
бачати, що придбання української землі можливе 
за умови наявності української сільськогоспо-
дарської освіти та раціонального використання 
земельних ресурсів.

Упровадження ефективного обігу сільськогос-
подарських земель має на меті підвищення інф-
раструктури сільських територій, покращення 
добробуту сільського населення, проте, сьогодні 
прийняття закону про ринок землі не буде мати 
позитивних наслідків, тому ми підтримуємо продо-
вження мораторію на продаж землі.

Враховуючи вищевказане, вважаємо, що 
орендні земельні відносини мають надзвичайно 
важливе значення для соціально-економічної 
сфери України. Це пояснюється насамперед тим, 
що наша держава є аграрною країною, а тому даний 
сектор економіки потребує особливої уваги. Щодо 
селян, то для них оренда є додатковим, подекуди 
і основним, джерелом доходів, від якого в сучасних 
умовах відмовитись просто нереально. В кінцевому 
підсумку, дані відносини цікаві та необхідні також 
орендарям, адже більшість підприємств мають 
у власності невеликі площі сільськогосподарських 
угідь, тому є підстави для висновку, що без оренду-
вання землі вони не могли б існувати взагалі.

Як зазначає О. Шебаніна, головним завданням 
у розвитку орендних земельних відносин в Україні є:

– формування відповідного конкурентного 
орендного середовища;

– дотримання сторонами умов договірних 
зобов’язань;
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– удосконалення відносин між власниками 
і орендарями у питаннях розмірів, форм та повноти 
виплати орендної плати;

– підтримання родючості та раціонального 
використання орендованих земель тощо [12].

Земельні відносини на основі оренди сьогодні 
є практично єдиною формою реалізації права 
власності власників земельних паїв. У перспективі 
вибір напряму розвитку земельних відносин зале-
жатиме від селян. Вирішальну роль у розв’язанні 
цих складних питань можуть відігравати особисті 
можливості селян, їх погляди та ситуація, що 
склалася у різних регіонах. Такий підхід зумовить 
раціональність використання земельного потен-
ціалу. Та питання оформлення договорів оренди, 
їх укладення, узгодження, дотримання сторо-
нами договірних зобов’язань у питаннях нараху-
вання та виплати орендної плати на часі потребує 
подальшого вивчення.

висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, орендні відносини в нашій державі наразі 
не характеризуються достатньо високою соці-
ально-економічною та екологічною ефективністю, 
що негативно впливає на розвиток земельного 
потенціалу. В Україні на сучасному етапі розвитку, 
коли орендні відносини залишаються переваж-
ною формою земельного обігу, варто запровадити 
дієвий механізм державного регулювання оренди 
землі, спрямований на забезпечення ефективного 
землекористування, раціоналізації застосування 
земельного потенціалу та вирішення соціальних 
проблем сільського населення. Наведені заходи, 
які необхідно запровадити на даному етапі рефор-
мування земельних відносин, забезпечать адапто-
ваний до сучасних вимог їх розвиток з урахуванням 
трансформації землекористування та мінімізації 
негативних наслідків екологічного характеру.
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ANALYTICAL ASPECT OF LAND POTENTIAL DEVELOPMENT IN UKRAINE: LAND LEASE

Research of problems and prospects of development of the land potential of Ukraine is conducted in this 
article. The modern stage of formation of land market is analysed. It is determined that a lease of land is the 
important condition of effective development of agriculture. The procedure for transferring land plots for lease 
is considered. The essence of the land potential of Ukraine, lease of land is considered, its impact on the use 
of land resources is assessed. The problems inherent in the lease of land in Ukraine are identified. Lease 
operations, for which compulsory holding of auctions is established, are studied. Reflected and carried out the 
analysis of the main tasks of the land legislation, the basis of which is the regulation of land relations for the 
purpose of securing the land right of citizens, legal persons, territorial communities, and the state, rational use 
and protection of land. The experience of world practice, which shows that the most important components of 
the land market are rental and mortgage relations, is considered. Measures to intensify the development of 
land relations in Ukraine are proposed.

It is investigated that at the current stage of the functioning of a market economy in Ukraine, issues of the 
economic and legal status of leased land relations, which, in turn, depend on the development of land poten-
tial, become of particular relevance. It is well-proven that land lease is an important condition for the effective 
development of agriculture because, without the introduction of weighted lease relations, it is difficult to rely on 
providing optimal by their size enterprises and their adaptation to the conditions of a market economy, solving 
social problems of rural development. The land and its potential are the resources, the rational use of which 
will provide competitive advantages in a civilized world, and thus bring the national economy to a qualitatively 
new level of development.

It is determined that today leasing relations prevail in the agriculture of Ukraine. The procedure for transfer-
ring land plots for lease is considered. It is well-proven that peasants pose great hopes for land lease. Rent is 
a fairly effective way of consolidating agricultural land. Also, the statistically significant effect of the new law on 
the price of the lease on land deals is revealed, which, together with the expansion of the market of auctions, 
will contribute to an increase in revenues to budgets of different levels.

It is investigated that the real economic growth of Ukraine will begin when the main wealth, the land that 
receives its true price and the owner, will be introduced into circulation. Land relations on the basis of rent 
today are practically the only form of realization of the right of ownership of the owners of land shares.

Conclusions are done that these measures, which should be introduced at this stage of land reform, will 
provide their development, which is adapted to the modern requirements, taking into account the transforma-
tion of land use and minimization of negative consequences of environmental nature.


