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ВСТУП
Серед найважливіших проблем сучасності

особливе місце посідає проблема раціонально�
го використання і охорони земель сільськогос�
подарського призначення. Особливого значен�
ня це набуває у зв'язку із формуванням ринку
землі.

В умовах переходу до ринкової економіки
необхідні радикальні перетворення аграрних
економічних відносин, щоб повернути сільсько�
господарським підприємствам становище гос�
подарів на землі, які зацікавлені у збільшенні
виробництва продукції та підвищенні її якості.
Велике значення має розвиток промислового
виробництва на основі різноманітних форм
власності і видів господарювання та створення
ринку земельних ресурсів. На нашу думку, ри�
нок земельних ресурсів буде способом пере�
розподілу земель між їх власниками економіч�
ними методами на основі конкурентного попи�
ту та пропозиції, що забезпечить купівлю�про�
даж земельних ресурсів або права на них, виз�
начення вартості землі за допомогою різних
економічних та екологічних методів і визнання
її товаром на ринку виробничих ресурсів або
товаром на ринку кінцевих товарів і послуг,
встановлення рівноваги цін на землю в різних
регіонах держави і розподіл простору між кон�
куруючими варіантами використання земель та
суб'єктами ринку.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Питанням ринку земель в Україні присвя�

чено досить багато наукових праць таких вче�
них економістів�аграрників, як Будзанов І.І.,
Добряк Д.С., Лукінов Л.І., Мартин А.Г., Нова�
ковський Л.Я., Саблук П.Т., Тихонов А.Г., Тре�
тяк А.М., Трегобчук В.М., Федоров М.М. та
інші. В той же час залишаються не досить висв�
ітленими теоретико�методологічні засади фор�
мування ринку земель сільськогосподарського
призначення.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основу економіки будь�якої держави, що

розвивається на ринкових принципах, склада�
ють ринки, в тому числі і земельний.

Ринок землі ми розглядаємо як еколого�
економічне поняття, оскільки раціональне ви�
користання земель передбачає досягнення еко�
номічного ефекту із одночасним збереженням
і поліпшенням земель у процесі їх використан�
ня. Ринок землі — це особлива сфера товарної
економіки, в якій виникають економічні відно�
сини з приводу купівлі�продажу, застави, орен�
ди та обміну землі, спрямовані на ефективну
господарську діяльність і використання цього
ресурсу з позиції екологічної безпеки. Важ�
ливими передумовами його формування є:

а) законодавче закріплення прав власності на
землю за землевласниками і землекористувачами;
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б) створення законодавчої бази, необхідної
для здійснення ринкових операцій із землею та
налагодження розвитку інфраструктури з об�
слуговування цих операцій;

в) удосконалення системи державного кон�
тролю за екологічним використанням та охо�
роною землі;

г) запровадження прозорого державного ре�
гулювання ринку землі та його інфраструктури.

Ринок землі в Україні повинен регулюватися
державою. Грамотно організоване регулювання
процесів ринкового перерозподілу земель дозво�
лить не тільки уникнути більшої частини негатив�
них наслідків залучення землі в ринковий оборот,
але і повною мірою реалізувати потенціал земель�
ного ринку як механізму саморегулювання у
сфері землекористування і залучення додаткових
фінансових ресурсів у виробництво.

Загалом розвиток земельного ринку в Ук�
раїні залежить від розвитку сукупності регіо�
нальних ринків, між якими повинні існувати
тісні інтеграційні зв'язки, та від динамічності
сфери обороту землі.

Ринок земель сільськогосподарського при�
значення, який розуміємо як сукупність угод
із приводу обороту землі і прав користування
та володіння нею, перебуває в стані становлен�
ня. Його організація і функціонування повинні
бути орієнтовані на розв'язання декількох
особливо важливих для України завдань.

Перше з них — забезпечення ефективного
використання земельного фонду. Для практич�
ної реалізації цього потрібен комплекс взаєм�
но погоджених правових, економічних, еколо�
гічних, технічних і організаційних заходів, що
забезпечують у сукупності безболісний, ефек�
тивний для економіки перехід до нового зе�
мельного ладу, нових критеріїв оцінки рівня
господарювання на землі

Друге завдання земельного ринку полягає
у формуванні раціонального землекористуван�
ня і тісно пов'язане з першою, оскільки є скла�
довою загальної проблеми обороту земель з
метою створення передумов для більш ефек�
тивного господарювання. Тут важливим є ви�
ділення розв'язання проблеми щодо встановлен�
ня раціональних розмірів землекористування,
пов'язаних з перерозподілом земель, вилучен�
ням не використовуваних земельних ділянок в
одних користувачів з передачею їх іншим в рам�
ках допустимих норм.

Раціональний розмір землі, що є у власності
(крім державної), варто визначати з можли�
вості ефективно її обробляти. Необхідно вра�
ховувати такі критерії раціональних площ зем�
леволодінь:

— розміри земель, наданих у власність, по�
винні визначатися з урахуванням кількості по�
стійних працездатних працівників у організо�
вуваних ними господарствах;

— розміри землекористування повинні вра�
ховувати спеціалізацію господарств.

Третє завдання земельного ринку — це орі�
єнтація на обслуговування обороту земель, що
перебувають в приватній власності громадян у
випадках дарування, спадкування тощо.

Таким чином, розвиток цивілізованого рин�
ку земель сільськогосподарського призначення
на належній правовій базі в Україні сприятиме:

— формуванню конкурентоспроможних аг�
ропідприємств;

— підвищенню ефективності виробництва
шляхом диференційованого використання зе�
мель різної якості, залученню інвестицій у роз�
виток землекористування;

— прозорості угод щодо купівлі�продажу
землі, виведенню її із тіньового сектора еконо�
міки, наповненню місцевих бюджетів, розши�
ренню податкової бази та правильним визна�
ченням розмірів податків;

— наданню впевненості інвесторам у відсут�
ності ризику вкладень;

— підтриманню конкурентного середовища;
— формуванню середнього класу власників

землі, який є гарантом стабільності суспільства;
— стимулюванню підприємницької актив�

ності землекористувачів.

ВИСНОВКИ
У роботі обгрунтовується об'єктивна не�

обхідність розвитку ринку земель сільськогос�
подарського призначення, який є важливою
умовою ефективного землекористування.
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