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Земельна реформа в Україні, яка розпочалася на початку 90-х років 

минулого століття, наразі залишається незавершеною. Одним із найбільш 

нагальних питань є відміна мораторію на купівлю-продаж і впровадження 

повноцінного обігу земель сільськогосподарського призначення. Суспільство 

стурбоване ризиками, що можуть виникнути у процесі запровадження 

запропонованих законодавцями актів щодо вільної торгівлі землею 

сільськогосподарського призначення. Висвітлення ризиків та шляхів їх 

унеможливлення обговорили учасники круглого столу «Убережемо 

сільськогосподарські землі в руках сьогоднішніх і майбутніх українських 

хліборобів», який відбувся у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» 23 жовтня 2019 р. Його співорганізаторами виступили відділ форм та 

методів господарювання в агропродовольчому комплексі Інституту, Асоціація 

фермерів і приватних землевласників України, редакція часопису «Наша віра». 

Учасників круглого столу привітали заступник директора Інституту, д.е.н., 

член-кореспондент НАН України А.А. Гриценко, президент Асоціації фермерів і 

приватних землевласників України М.І. Стрижак та шеф-редактор часопису 

«Наша віра», Заслужений економіст України О.А. Сугоняко. 

Міфам та реальностям реалізації власності на землю з позицій теорії 

присвятив свою доповідь д.е.н., член-кореспондент НАН України А.А. Гриценко. 

На ризики запровадження вільної торгівлі землею сільськогосподарського 

призначення в Україні звернув увагу у своїй доповіді д.е.н., член-кореспондент 

НАН України В.Р. Сіденко. Заступник директора ННЦ «Інститут аграрної 

економіки», д.е.н. О.В. Ходаківська обґрунтувала незіставність очікуваних вигід і 

втрат від нерегульованого ринкового розподілу сільськогосподарських земель та 

звернула увагу на необхідність унормування обмежень у процесі обігу цих земель. 

Проблема удосконалення орендних відносин була предметом доповіді експерт-

юриста Центру земельного права А.Г. Кальніченко. Питання кваліфікаційних 

вимог до покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

розглянув у своїй доповіді д.е.н., член-кореспондент НААН України І.В. Прокопа. 

З огляду на ключові моменти запропонованої владними структурами 

моделі ринкового обігу земель сільгосппризначення, а також очікувані наслідки її 
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реалізації, д.е.н. О.В. Шубравська сформулювала ймовірні ризики сталого 

розвитку галузі та країни загалом. На питанні капіталізації сільськогосподарських 

земель і ціноутворення на земельному ринку зупинилася к.е.н., ст.наук.сп. ННЦ 

«Інститут аграрної економіки» Ю.С. Бездушна. К.е.н. Н.П. Баріда (КНЕУ) 

висвітлила ключові аспекти впливу ринку землі на грошові й банківські системи. 

Громадську думка щодо ринку сільськогосподарських земель на засадах купівлі-

продажу оприлюднив к.соціол.н. Д.А. Дмитрук. Особливості управління 

сільськогосподарським земельним ринком було обґрунтовано у доповіді д.е.н., 

проф. Л.В. Молдаван. Світова практика надає різні моделі інституцій з функціями 

управління ринком сільськогосподарських земель. Однак призначення всіх їх у 

тому, щоби запобігти спекуляції землями сільськогосподарського призначення, не 

допустити концентрації угідь у руках окремої особи зверх встановлених законом 

норм, підтримувати баланс фінансових інтересів між продавцями і покупцями, 

сприяти консолідації  невеликих земельних ділянок, а загалом – сприяти 

оптимальному земельному структуруванню країни. 

У процесі дискусії учасники круглого столу констатували, що Україні 

необхідно оперативно вибрати свою модель розвитку ринку 

сільськогосподарських земель, яка найбільше відповідає національним 

особливостям і менталітету. У вітчизняному законодавстві стосовно ринкового 

обігу сільськогосподарських земель необхідно передбачити, що право на 

придбання земельних ділянок мають лише фізичні особи, які проживають на 

сільській території, працюють безпосередньо у сільському господарстві, мають 

професійну освіту та/або відповідний стаж роботи. Придбання земельної ділянки 

однією особою не може перевищувати 500 га. Усі вимоги мають бути 

максимально деталізовані в законодавчому акті. 

Спільним рішенням учасників круглого столу «Убережемо 

сільськогосподарські землі в руках сьогоднішніх і майбутніх українських 

хліборобів» визначено, що результатом має стати оперативна публікація його 

Матеріалів для якнайбільшого поширення серед обласних та районних осередків 

сільськогосподарських об’єднань та територіальних громад з метою інформування 

селян щодо основних ризиків та загроз запровадження вільної нерегульованої 
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торгівлі землею сільськогосподарського призначення та щодо основних заходів, 

які необхідно здійснити для їх упередження.  

 


