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У статті висвітлено результати ана-
лізу ролі держави як суб’єкта регулювання 
земельних відносин в умовах ринкової еко-
номіки. Обґрунтовано необхідність належ-
ного правового регулювання обігу земель 
сільськогосподарського призначення від-
повідно до основних економічних функцій 
держави. Визначено межі застосування 
регулюючої функції держави в умовах 
формування ринку сільськогосподарських 
земель в Україні.
ключові слова: держава, державне регу-
лювання, земельні відносини, ринок земель 
сільськогосподарського призначення, функції 
держави.

В статье освещены результаты анализа 
роли государства как субъекта регулиро-
вания земельных отношений в условиях 
рыночной экономики. Обоснована необходи-
мость надлежащего правового регулирова-
ния оборота земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с основными 
экономическими функциями государства. 
Определены границы применения регулиру-
ющей функции государства в условиях фор-
мирования рынка сельскохозяйственных 
земель в Украине.
ключевые слова: государство, государ-
ственное регулирование, земельные отно-
шения, рынок земель сельскохозяйствен-
ного назначения, функции государства.

The analysis results of state role as subject of 
regulation of land relations in market economy 
are presented in the article. The need for proper 
law regulation the turnover of agricultural land 
according to the economic functions of the state 
is justified here. The boundaries of application 
of regulatory function of the state in the condi-
tions of the agricultural land market formation in 
Ukraine are defined too.
Key words: state, state regulation, land rela-
tions, agricultural land market, state functions.

Постановка проблеми. Будь-який ефективний 
ринок не може існувати та функціонувати без дер-
жавного регулювання. Кожне суспільство спря-
мовує свої зусилля на те, щоби мати такі важелі 
регулювання ринку, які, зберігаючи все його пози-
тивне, дали б змогу нейтралізувати властиві ринку 
руйнівні сили. Іноді подібне регулювання обмеж-
ується виданням регламентуючих правил, що 
стимулюють конкуренцію та забороняють її обме-
ження, іноді регулювання ринку полягає в деталь-
ній регламентації його функціонування. Нарешті, 
існують випадки, коли регулювання ринку перед-
бачає таке втручання держави, в результаті якого 
його функціонування обмежене певними рамками 
та відбувається під жорстким державним контр-
олем. Саме до таких ринків належить ринок сіль-
ськогосподарських земель.

На сучасному етапі в Україні досі не створено 
правового поля становлення та регулювання 
ринку земель сільськогосподарського призна-
чення, натомість введено численні заборони та 
обмеження обігу зазначених земель. В результаті 
цивільно-правові земельні угоди проводяться 
поза межами правового поля, а його учасники, 
держава та місцеве самоврядування зазнають 
економічних втрат.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання участі держави в регулюванні земель-

них відносин в умовах формування ринку земель 
сільськогосподарського призначення досліджу-
валися в працях таких вчених, як О.В. Вірченко, 
С.О. Кравченко, С.В. Майстро, К.В. Наконечна, 
К.О. Омельчак.

О.В. Вірченко обґрунтував необхідність дер-
жавного регулювання ринку землі в Україні та 
визначив основні принципи й інструменти держав-
ного впливу на ринковий обіг земельних ділянок 
[1]. С.В. Майстро запропонував напрями вдоско-
налення механізму державного регулювання роз-
витку ринку земель сільськогосподарського при-
значення в Україні [3]. С.О. Кравченко розглянув 
роль держави у здійсненні аграрної реформи в 
Україні та обґрунтував необхідність активного 
державного впливу на розвиток аграрних, зокрема 
земельних, відносин [2]. К.В. Наконечна проана-
лізувала вплив на державне регулювання ринку 
земельних відносин наслідків зняття мораторію 
на продаж земель сільськогосподарського при-
значення [5]. К.О. Омельчак навела класифікацію 
механізмів державного регулювання ринку земель 
та визначила суб’єкти, об’єкти й інструменти, що 
входять до їхнього складу [6].

Однак, незважаючи на ґрунтовні наукові роз-
робки, дослідження регуляторного впливу дер-
жави на формування ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення залишається актуальним.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

4 Випуск 26. 20184

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
обґрунтуванні ролі держави як суб’єкта регулю-
вання ринку земель сільськогосподарського при-
значення та визначенні меж застосування регулю-
ючої функції держави в цій сфері.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Держава є невіддільним учасником економічних 
відносин в будь-якій економіці незалежно від того, 
наскільки активною є така участь. Сама держава 
розглядається як продукт суспільно-економічного 
розвитку, вона виникає лише на певному етапі 
розвитку суспільного виробництва, коли додатко-
вий продукт стає достатнім для утримання час-
тини населення, що бере на себе обов’язки щодо 
виконання державних функцій.

В різних суспільствах істотно різниться уяв-
лення людей про те, якими мають бути функції 
держави, а головне, якою мірою мають співвідно-
ситися особиста свобода та державні обмеження. 
Такі уявлення можуть суттєво різнитись навіть в 
одному суспільстві, коли досліджується тривалий 
проміжок часу. З цієї позиції уявлення українців 
про роль та місце держави в регулюванні земель-
них економічних відносин є відносно стабільними, 
хоча зазнають помітних змін.

Дані рис. 1 свідчать про те, що більше половини 
опитаних українців у 2016 р. (51,4%) вважали, що 
треба поєднати державне управління економі-
кою та ринкові методи; 25,8% опитаних прагнули 
повернення планової економіки на основі повного 
державного обліку та контролю; 11,5% опитаних 
підтримували мінімізацію участі держави, вважа-
ючи, що все врегулює сам ринок. Не визначилися 
з участю держави в управлінні економічними про-
цесами лише 10,9% опитаних.

Результати дослідження свідчать про те, що біль-
шість населення усвідомлює необхідність держав-

ного регулювання економіки загалом та земельних 
відносин зокрема. За останні три роки спостеріга-
ється чітка тенденція до зростання кількості респон-
дентів, які підтримують поєднання державного управ-
ління з ринковими методами. Ці показники свідчать 
про зростаючу потребу підвищення ролі держави як 
суб’єкта регулювання економіки та підвищення якості 
виконання державою своїх економічних функцій.

На нашу думку, економічні функції держави 
найкращим чином визначені К.Р. Макконнелом та 
С.Л. Брю [4, с. 94]:

1) забезпечення правової бази та суспільної 
атмосфери, які сприяють ефективному функціону-
ванню ринкової системи;

2) захист конкуренції;
3) перерозподіл доходу й багатства;
4) коригування розподілу ресурсів задля зміни 

структури національного продукту;
5) стабілізація економіки (контроль за зайня-

тістю та інфляцією, що породжуються коливан-
нями економічної кон’юнктури, а також стимулю-
вання економічного зростання).

Як бачимо, встановлення чітких «правил гри» 
через адекватне та очищене від корупції державне 
регулювання є запорукою ефективності держав-
ного впливу на економічні відносини. Без якісного 
державного регулювання всі інші функції держави 
відразу втрачають свою ефективність.

Отже, в умовах багатоукладності української 
економіки повернення до державного регулю-
вання – це не обмеження інтересів та свобод під-
приємництва, а дотримання свобод та інтересів 
в рамках об’єктивних законів розвитку. Державне 
регулювання становлення ринку сільськогоспо-
дарських земель має проводитися згідно з інтер-
есами українського народу загалом та селянства 
зокрема, а не підпорядковуватись вимогам ринку.
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рис. 1. Яким чином більше, на вашу думку, держава має брати участь в управлінні економікою?

Джерело: побудовано автором за даними джерела [11, с. 430]
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На думку К.В. Наконечної, до зняття мораторію 
на продаж земель сільськогосподарського при-
значення потрібно забезпечити необхідне зако-
нодавче поле, що дасть змогу створити правові 
передумови для запровадження ринку земель 
сільськогосподарського призначення, який перед-
бачатиме обмежене державне регулювання про-
цедури відчуження власниками речових прав на 
земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення, що забезпечить запровадження ринко-
вого економічного обігу речових прав на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення з 
одночасною мінімізацією його потенційних нега-
тивних суспільно-економічних наслідків [5, с. 25].

Правова база становлення ринку сільськогос-
подарських земель повинна забезпечити форму-
вання та реалізацію єдиної державної політики, 
спрямованої на забезпечення раціонального вико-
ристання земель сільськогосподарського призна-
чення; вдосконалення правових, адміністративних 
та економічних методів управління земельними 
ресурсами в умовах багатоукладності економіки; 
посилення регулюючих функцій держави та під-
вищення ефективності державного управління 
земельними ресурсами; забезпечення належного 
контролю за використанням земельної власності; 
задоволення інтересів конкретного землевлас-
ника та держави загалом; розроблення механізму 
державного регулювання та припинення негатив-
них явищ на ринку сільськогосподарських земель; 
збереження та зміцнення права власності юридич-
них осіб та громадян.

З точки зору національних інтересів державне 
втручання в право розпорядження земельною 
власністю має здійснюватися шляхом встанов-
лення способів та порядку продажу, обміну, дару-
вання, успадкування земельних ділянок. Механізм 
становлення ринку сільгоспугідь повинен включати 
систему державного контролю за переходом права 
на землю сільськогосподарського призначення.

На наш погляд, прийняття Закону «Про ринок 
земель сільськогосподарського призначення» 
створить умови для раціонального та ефектив-
ного перерозподілу сільгоспугідь, контролю та 
управління обігом земель сільськогосподарського 
призначення, збереження та закріплення захо-
дів щодо землеустрою. Дія цього Закону повинна 
поширюватись на земельні ділянки, передані у 
власність громадянам України для ведення осо-
бистого підсобного господарства, будівництва та 
обслуговування житлового будинку й господар-
ських будівель, дачного та гаражного будівництва, 
садівництва, а також земельні паї, передані у при-
ватну власність громадянам та юридичним осо-
бам для ведення товарного виробництва.

Продавцями зазначених ділянок можуть бути 
приватні власники, власність яких засвідчена дер-
жавним актом на право приватної власності на 

землю, а покупцями фермерських господарств, 
товарних сільськогосподарських підприємств, 
земельних часток (паїв) можуть бути громадяни 
України, які мають сільськогосподарську освіту 
або досвід роботи в сільському господарстві не 
менше трьох років; юридичні особи, установчими 
документами яких дозволено ведення сільськогос-
подарського виробництва.

У Законі слід передбачити отримання дозволу 
експертної земельної комісії на проведення угоди 
купівлі-продажу землі, якщо площа земельної 
ділянки більше 1 га. Дозвіл на здійснення угоди не 
повинен видаватися тоді, коли відчуження землі 
є неекономічним внаслідок подрібнення земель-
ної власності (наприклад, якщо ділянки належать 
одному продавцю, територіально та економічно 
пов’язані, а їх продаж порізно недоцільний); ско-
рочення площі земельної ділянки чи її розподіл є 
нераціональним, якщо її розмір стане меншим, ніж 
середньообласний розмір земельної частки; змен-
шення площі сільгоспугідь господарства може 
привести до втрати його дієздатності як вироб-
ника сільськогосподарської продукції; нездоро-
вого перерозподілу землі, тобто переважне право 
купівлі земель сільськогосподарського призна-
чення мають фермерські господарства, а також 
інші агроформування ринкового типу, що займа-
ються сільськогосподарською діяльністю; відчу-
ження несе недоцільне злиття; обумовлена ціна 
не враховує всю вигоду, яку може принести кон-
кретна земельна ділянка покупцю з огляду на своє 
місце розташування, структуру тощо, або є дис-
пропорційною (завищена чи занижена більш ніж 
на 50% грошової оцінки) [7, с. 87].

Законом має бути встановлена чітка проце-
дура купівлі-продажу, що передбачає відобра-
ження таких моментів, як мета придбання земель 
сільськогосподарського призначення новими 
власниками, причини продажу, умови здійснення 
земельних операцій, права та обов’язки власників 
сільгоспугідь, забезпечення гарантій прав влас-
ності, вирішення суперечок стосовно реалізації 
прав розпорядження земельними ділянками.

Коротко зупинимось на деяких з них. Так, 
земельні ділянки можуть купувати задля розши-
рення вже наявних господарств для досягнення 
оптимального розміру; створення нового підприєм-
ства ринкового типу, діяльність якого спрямована 
на виробництво сільськогосподарської продукції; 
проведення робіт з покращення якісного стану 
ґрунтів (під певні економічно-екологічні проекти); 
закріплення заходів землеустрою; здачі в довго-
строкову оренду (не менше 20–25 років) фермеру 
або іншому підприємству, заснованому на одно-
осібному керівництві та вкладення інвестицій в це 
господарство; продажу успадкованої земельної 
ділянки спадкоємцями для одночасного придбання 
рівноцінної в місці проживання спадкоємців; викупу 
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земель для державних та громадських потреб, 
передбачених законодавством України.

Проведення земельних угод на ринку сільсько-
господарських земель передбачає визначення 
низки умов та обмежень, необхідних для регулю-
вання та контролю здійснення земельних операцій:

1) заняття сільськогосподарською діяльністю 
для особи, що купує землю, є основним видом гос-
подарської діяльності, тобто претендент отримує 
від виробництва сільгосппродукції не менше 90% 
доходу;

2) наявність сільськогосподарської освіти або 
досвіду роботи не менше трьох років для осіб, 
бажаючих придбати більше 1 га сільгоспугідь;

3) переважне право купівлі земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення мають 
фізичні та юридичні особи, які проживають в 
місцевості розташування земельної ділянки, та 
особи, що орендували земельну ділянку;

4) претендент на купівлю земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення повинен 
бути здоровим, тобто здатним займатися сільсько-
господарською діяльністю, і не старшим 60 років;

5) продаж земельних ділянок фермерських 
господарств, товарних сільськогосподарських під-
приємств, земельних часток (паїв) слід проводити 
тільки на конкурсній основі [7, с. 88].

Захищаючи інтереси всього українського сус-
пільства загалом та сільського населення зокрема, 
включаючи мільйони власників земельних часток 
(паїв), передбачимо єдині обмеження ринку сіль-
ськогосподарських земель. Серед них першочер-
говими є заборона купівлі земель сільськогоспо-
дарського призначення іноземними фізичними та 
юридичними особами, зокрема через спільні під-
приємства; недопущення переходу землі у влас-
ність банків в разі непогашення кредиторської 
заборгованості та купівлі сільгоспугідь іпотечними 
банками; визнання недійсними угод купівлі-про-
дажу землі за порушення її цільового призна-
чення власником, що придбав землю, тобто в разі 
самовільного переведення сільськогосподарських 
земель в іншу категорію.

Власники земельних ділянок повинні мати 
реальний захист прав власності, гарантований 
Конституцією України, тому в законодавчому 
порядку слід відобразити забезпечення правового 
захисту прав учасників ринку сільськогосподар-
ських земель у випадках примусового вилучення 
та обмеження права користування земельною 
власністю:

1) в разі вилучення земельних ділянок для 
державних та громадських потреб власники отри-
мують такі відшкодування: надання за бажанням 
рівноцінної земельної ділянки з компенсацією роз-
міру доходу, що втрачається протягом періоду від-
новлення порушеного виробництва або в розмірі 
вартості освоєння нових земель, з урахуванням 

витрат, необхідних для досягнення родючості до 
рівня вилучених земельних ділянок; компенсація в 
разі виникнення незручностей землекористування 
на новому місці в розмірі затрат на будівництво 
доріг, купівлі транспорту або десятикратної різниці 
щорічних витрат на транспорт до і після вилучення 
земель; викуп земельної ділянки зі включенням 
всіх збитків в його ціну; компенсація рівня доходу 
за період досягнення на нових землях попере-
днього врожаю в разі вилучення земельних діля-
нок під плодовими багаторічними насадженнями;

2) обмеження використання земельних площ 
власниками відшкодовується в розмірі витрат на 
відновлення зменшених обсягів виробництва;

3) вилучення земельних ділянок у власників, 
які їх не обробляють, допустили зниження родю-
чості земель або нанесли збиток громадським 
інтересам, компенсується шляхом виплати різниці 
між вартістю земельної ділянки та витратами на 
відновлення родючості; відшкодування різниці між 
вартістю земельної власності та сумою збитків, 
нанесених громадським інтересам (за рішенням 
земельного суду).

Задля запобігання ймовірним зловживанням з 
боку окремих учасників ринку землі законодавцю 
доцільно встановити низку обмежень [8]:

– обмеження площі земель сільськогосподар-
ського призначення, яка може перебувати у влас-
ності одного суб’єкта господарювання;

– висока ставка податку на дохід від перепро-
дажу земельної ділянки невдовзі після її придбання;

– заборона подрібнення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення.

З прийняттям Закону України «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» лише част-
ково вирішується проблема організаційно-право-
вого забезпечення формування та ефективного 
функціонування земельного ринку. У перші роки 
після прийняття Закону протягом перехідного 
періоду на ринку земель сільськогосподарського 
призначення мають діяти чіткі обмеження, які 
жорст ко контролюватимуться державою. З набут-
тям досвіду у функціонуванні ринку земель ці 
обмеження необхідно буде переглянути [9, с. 17].

І.О. Стеблянко зазначає, що земельна 
реформа в Україні тісно пов’язана з іншими 
реформами, що проводить держава для побу-
дови національної економіки, а саме децентралі-
зацією управління національним господарством, 
екологічною реформою, реформою сільського та 
лісового господарства [10, с. 90].

Регульований земельний ринок – це ринок, на 
який держава впливає перш за все економічними 
регуляторами, тобто за допомогою бюджетної, 
податкової, цінової, кредитної та іншої економічної 
політики. Крім економічного регулювання, засто-
совують законодавче й адміністративне, а також 
регулятори, які поєднують економічні, адміністра-
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тивні та правові методи, спрямовані на інститу-
ційне перетворення форми земельної власності та 
форми користування землею. У сукупності пере-
раховані регулятори утворюють систему держав-
ного регулювання земельних відносин в Україні.

До нових економічних заходів, що забезпечать 
охорону земель сільськогосподарського призна-
чення, слід в умовах формування ринку сільсько-
господарських земель віднести:

– фінансову та кредитну підтримку землев-
ласників та землекористувачів, які здійснюють 
за власні кошти вжиття заходів, що передбачені 
загальнодержавними та регіональними програ-
мами використання й охорони земель, у вигляді 
податкових та кредитних пільг;

– компенсацію з бюджетних коштів зниження 
доходу власників землі та землекористувачів внаслі-
док тимчасової консервації деградованих та мало-
продуктивних земель, що стали такими не з їх вини;

– систематична переоцінка земельної влас-
ності залежно від зміни її родючості та екологічного 
стану, відповідне коригування вартості земельних 
ділянок, земельних часток;

– звільнення землевласників від сплати 
земельного податку за земельні ділянки, частки, 
що перебувають у стадії сільськогосподарського 
освоєння або поліпшення їх стану згідно з держав-
ними та регіональними програмами.

З огляду на тривалий період формування 
земельного ринку та порушення в процесі прове-
дення паювання сільгоспугідь, виділення земель-
них паїв у натурі важливо для вжиття природоохо-
ронних заходів економічні методи підкріплювати 
системою штрафних санкцій, передбачених в 
Адміністративному та Кримінальному кодексах.

висновки з проведеного дослідження.  
Стратегія формування сільськогосподарського 
земельного ринку має бути взаємопов’язана та 
узгоджена з розвитком земельного законодавства. 
Роль держави в регулюванні земельних відносин 
в Україні та управлінні ними повинна передбачати 
чіткий механізм регулювання обігу земель сіль-
ськогосподарського призначення, запровадження 
системи обмежень землеволодіння та землекорис-
тування, введення економічних стимулів та санкцій 
щодо суб’єктів земельних відносин, вдосконалення 
оподаткування та забезпечення охорони сіль-
ськогосподарських земель. На етапі формування 
ринку земель сільськогосподарського призначення 
конструктивне поєднання економічних методів з 
адміністративними сприятиме упорядкуванню та 
раціоналізації землекористування. Вдосконалення 
державного регулювання земельних відносин спри-
ятиме прогресивним інституційним перетворенням 
форм земельної власності та користування зем-
лею, підвищенню раціонального й ефективного 
використання сільськогосподарських угідь, дієвому 
захисту прав громадян на землю.
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STATE AS A SUBJECT OF REGULATION OF THE AGRICULTURAL LAND MARKET

Any efficient market cannot exist and function without state regulation. The legal field for the establish-
ment and regulation of the agricultural land market has not yet been established at the present stage in 
Ukraine. Instead, numerous prohibitions and restrictions on the turnover of these lands have been introduced.  
As a result, civil land agreements are conducted outside the legal field, and its participants, the state and local 
self-government suffer economic losses.

The purpose of the work is to substantiate the role of the state as the subject of regulation of the agricultural 
land market and to determinate the limit of the state regulatory function in this sphere.

Over the last three years there has been a clear trend towards an increase in the number of respondents 
which support the combination of public administration with market-based methods. These indicators show 
the need to increase the role of the state regulator and to improve the quality of the implementation the state 
economic functions. As we see, the establishment of clear “rules of the game” through adequate and purified 
from corruption state regulation is a guarantee of the effectiveness of state influence on economic relations.  
All other functions of the state immediately lose their effectiveness without qualitative state regulation.

The formation of the agricultural land market should be closely interconnected and coordinated with the 
development of land legislation to ensure rational and efficient use of agricultural land. The main reason for 
the pessimistic attitude of the population to privatizing land is, in the author’s opinion, the absence of fair and 
transparent, understandable to all “rules of the game” of the future land market and a critically high distrust of 
the population to power institutions.

The state role in the regulation and management of land relations in Ukraine should provide for a clear 
mechanism for regulated agricultural land turnover, introduction of a system of restrictions on land tenure and 
land use, introduction of economic incentives and sanctions on subjects of land relations, improvement of taxa-
tion and protection of agricultural lands.


