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ВСТУП
Одним з основних завдань земельної ре�

форми є ефективне використання земель. Знач�
ний диспаритет цін між реалізованою сільсько�
господарською продукцією та матеріально�
технічними ресурсами промислового похо�
дження, відсутність розвиненої інфраструкту�
ри на селі стримують вирішення даного питан�
ня.

Головним засобом розподілу земель і оп�
тимізації розмірів землекористування
сільськогосподарських підприємств у сучас�
них умовах виступають орендні відносини.
Питання щодо проблем розвитку земельних
орендних відносин вивчають багато вчених�
аграріїв. Серед них на особливу увагу заслу�
говують праці Аранчій В. І., Борисової В. А.,
Мельника Л. Ю., Саблука П. Т., Федорова М.М.
та інших. У них досліджуються різні аспекти
розвитку земельних відносин, зокрема орен�
да землі. Великі масштаби оренди землі , низ�
ка проблем, які їй притаманні, необхідність їх
вирішення зумовили той факт, що орендні
відносини в Україні стали пріоритетною скла�
довою земельних відносин. І на сьогодні не
прийнято акцентувати увагу на "провалі" го�
ловного принципу земельної реформи. Тільки
в окремих випадках зазначається, що "не мож�
на очікувати позитивного результату, коли
більшість селян одержали у власність землю і
не працюють на ній" [4].

Натомість, більшість науковців позитив�
но оцінюють оренду земельних паїв як у еко�
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номічному, так і в соціальному аспектах.
Зокрема, відмічають, що на сучасному етапі
оренда землі дозволяє оптимізувати розмі�
ри новостворених аграрних формувань, ма�
теріально підтримувати за рахунок орендної
плати жителів села, наповнювати частину
місцевих бюджетів за рахунок передачі в
оренду земель державної і комунальної влас�
ності [1].

Взагалі, проблеми розвитку земельних орен�
дних відносин потребують подальшого вивчен�
ня та вдосконалення. З огляду на це акту�
альність їх дослідження не викликає сумнівів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою запропонованої статті є вивчення

проблем розвитку оренди як складової земель�
них відносин в регіоні на сучасному етапі аг�
рарної реформи.

РЕЗУЛЬТАТИ
Оренда сільськогосподарських земель —

відносно нове явище у практиці господарю�
вання в Україні, яке було започатковане у
другій половині 80�х років. За часів перебу�
дови оренда землі здійснювалась у формі
внутрішньогосподарської оренди. У другій
половині 90�х років, після розпаювання сіль�
ськогосподарських земель, впроваджується в
практику інша форма орендних відносин —
оренда земельних часток (паїв). Відповідно
до Указу Президента України "Про невід�
кладні заходи щодо прискорення земельної
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реформи в сфері сільськогосподарського ви�
робництва" право на земельну частку (пай)
стало об'єктом купівлі�прадажу, дарування,
міни, успадкування, застави.

22 жовтня 1998 року набрав чинності За�
кон України "Про оренду землі", яким визна�
чалися загальні засади набуття, реалізації та
припинення права на оренду земельної ділян�
ки, поняття оренди землі. Якщо у Земельно�
му кодексі її визначали як тимчасове корис�
тування земельною ділянкою, то в Законі
ширше — це засноване на договорі строкове
платне володіння і користування земельною
ділянкою, необхідною орендареві для здій�
снення підприємницької та іншої діяльності.
Таке правове визначення значно розширює
можливості орендаря щодо напрямів і форм
здійснення своєї господарської діяльності
[5].

Оренда землі — це складне і багатогранне
явище. У всьому світі протягом століть вона
проявила себе як прогресивна форма господа�
рювання. Економічна сутність орендних відно�
син дозволяє створити сприятливі умови для
роботи підприємливих і працьовитих людей,
відновити прадавню любов українського селян�
ства до землеробства, вивести сільське госпо�
дарство на рівень передових країн світу, забез�
печити стабільні доходи власникам землі у виг�
ляді орендної плати. Оренда є гнучким інстру�
ментом у становленні нової структури аграр�
ного виробництва та реалізації соціально�еко�
номічних програм [6].

У економічній літературі є багато визначень
поняття "оренда землі" та думок щодо її місця
в системі економічних відносин, проте єдиного
підходу немає. Здебільшого її трактують як за�
сноване на договорі строкове платне володіння
і користування земельною ділянкою, необхід�
ною орендареві для проведення підприємниць�
кої діяльності.

Оренда землі відіграє важливу роль у сис�
темі земельних відносин. В умовах первинного
накопичення капіталу вона є найбільш ефектив�

ним механізмом на шляху
становлення нових агро�
формувань та швидкої адап�
тації їх до умов ринкової
економіки. Зарубіжний та
вітчизняний досвід свідчить,
що орендне землекористу�
вання сприяє розвитку
підприємницької діяльності
у сільському господарстві.
Орендний механізм є ефек�
тивним мотиваційним чин�

ником, який забезпечує стабільний прибуток
орендодавцю і спонукає орендаря до підвищен�
ня ефективності використання землі [2].

Відмічається, що головним завданням у роз�
витку орендних земельних відносин є форму�
вання конкурентного орендного середовища,
дотримання сторонами договірних зобов'я�
зань, гармонізація взаємовідносин між власни�
ками й орендарями у питаннях розміру, форми
та повноти виплати орендної плати, збережен�
ня та раціонального використання орендованих
земель, розробка механізмів залучення серед�
ньо� та довгострокових інвестицій для техніч�
ного переоснащення і модернізації виробниц�
тва. Акцентується увага на необхідності удос�
коналення правового забезпечення розвитку
орендних земельних відносин.

Отже, земельна реформа створила всі не�
обхідні передумови для розвитку оренди зе�
мель сільськогосподарського призначення [6].

У Дніпропетровській області кількість ук�
ладених договорів оренди з 2006 по 2008 роки
зменшилась на 2,1 %. За строками оренди
сільськогосподарських угідь договори орен�
ди за вказані роки розподілилися так: до 3
років — від 19,2 до 15,6 %; 4—5 років — від
75,5 до 69,2 %; 6—10 років — від 4,5 до 12,3%;
понад 10 років — від 0,8 до 2,9 % відповідно
(табл. 1).

На початку розвитку орендного ринку для
орендаря саме короткостроковий вид орен�
ди був найпривабливішим, оскільки давав
можливість одержати максимальний прибу�
ток при мінімальних витратах коштів, тому до
2006 року переважали саме договори оренди
зі строком 4—5 років. Однак з 2006 року час�
тка таких угод почала поступово зменшува�
тися, адже орендарі розуміють, що ефектив�
не землеробство неможливе без відповідних
капіталовкладень, а тому строк оренди слід
подовжувати. Так, з 2006 по 2008 роки кіль�
кість договорів довгострокової оренди зрос�
ли майже втричі.

У міру розвитку приватного сектора поча�

Рік 
Короткострокові  Довгострокові 

Разом  усього у тому числі усього у тому числі  
до 3 р . 4—5 р. 6—10 р. понад  10 р 

2006:од . 
у % 

231347 
94,7 

47034 
19,2 

184313 
75,5 

12824 
5,3 

10946 
4,5 

1878 
0,8 

244171 
100 

2007:од . 
у % 

217315 
90,9 

36074 
16,6 

181241 
74,3 

21756 
9,1 

16752 
7,7 

5004 
1,4 

239071 
100 

2008: од . 
у % 

202631 
84,8 

37410 
15,6 

165221 
69,2 

36380 
15,2 

29570 
12,3 

6810 
2,9 

239011 
100 

Таблиця 1. Кількість укладених договорів оренди
земельних часток (паїв) сільськогосподарських угідь

у Дніпропетровській області

*Станом на 01.01.2009.
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ла зростати кількість укладених договорів
оренди між орендодавцями та фермерськими
господарствами — з 19,4% у 2006 до 22,7% у
2008 роках.

Очевидним є факт зростання кількості
землевласників, які бажають самостійно гос�
подарювати на власних земельних ділянках,
адже протягом досліджуваного періоду пло�
ща земель, переданих в оренду за договора�
ми, зменшилась на 1,9 % і становила у 2008
році 1361,2 млн тис. га проти 1386,5 млн тис.
га у 2006 році. При цьому площа земель, пе�
редана в оренду за договорами селянами�пен�
сіонерами, також зменшилась (на 2,5 %), хоча
в загальній площі орендованих земель їхня
частка зросла на 6,4 %.

Орендна плата є ключовим аспектом орен�
дних земельних відносин. Законодавчо вста�
новлений її мінімальний розмір на рівні 1,5% від
грошової оцінки земель нині відповідає об'єк�
тивному стану справ у сільському господарстві.
Підвищення відсоткової ставки понад вказану
норму може призвести до різкого зниження
рентабельності і навіть до збитковості під�
приємств. З покращанням економічної ситуації
її розмір збільшуватиметься. Основну увагу
слід зосередити на питаннях нарахування й
виплати орендної плати, посилити відпові�
дальність орендаря за невиконання договірних
зобов'язань та налагодити систему дійового
контролю [3].

Низьким залишається рівень плати за 1 га
орендованих земель. Орендна плата за землю
— це платіж, який орендар вносить орендодав�
цеві за користування земельною ділянкою. Так,
у 2006 році в середньому орендна плата стано�
вила 145,7 грн. /га, а в 2008 році — 182,6 грн. /
га. Негативним явищем є наявність заборгова�
ності з виплат орендної плати.

У міру зменшення соціальної напруги поши�
рюється грошова форма орендної плати. За
2006—2008 роки кількість грошових виплат
зросла з 13,6% до 18,5%. Така тенденція цілком
закономірна.

У процесі аналізу виділено передумови,
що стримують розвиток орендних земельних
відносин в регіоні, які можна поділити на три
групи: природні, організаційні та фінансові.
Природні — викликані якісними властивос�
тями грунтів і специфікою природних умов
регіону. Організаційні — пов'язані із затяж�
ним характером перехідного періоду, відсут�
ністю конкурентного орендного середовища,
домінування короткострокової оренди, низь�
кою обізнаністю населення у своїх правах,
відсутністю дієвих механізмів контролю за

раціональним використанням земель, а також
розвиненої інфраструктури аграрного ринку.
Економічні — відсутність економічних ва�
желів підтримки сільського господарства
(механізмів залучення середньо� і довгостро�
кових інвестицій, сприятливої дотаційної
політики); значний диспаритет між цінами на
сільськогосподарську продукцію та матері�
ально�технічними ресурсами промислового
походження, збитковість більшості
підприємств [3].

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз розвитку

земельних орендних відносин в аграрному сек�
торі економіки Дніпропетровської області дає
можливість стверджувати, що оренда землі на
сьогодні є практично єдиною формою реалі�
зації права власності власників земельних паїв.
У перспективі вибір напряму розвитку земель�
них відносин залежатиме від селян. Вирішаль�
ну роль у розв'язанні цих складних питань мо�
жуть відігравати особисті можливості селян,
його погляди та ситуація, що склалася у тому
чи іншому селищі.

Отже, на сьогоднішній день основними про�
блемними питаннями оренди землі є: оформ�
лення договорів оренди, їх укладення й узго�
дження; дотримання сторонами договірних зо�
бов'язань у питаннях нарахування та виплати
орендної плати; раціональне використання,
збереження і відтворення родючості грунтів,
виділення земельних паїв у натурі.
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