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Сталий розвиток аграрного сектору економіки багато в чому залежить від наявного 

ресурсного потенціалу виробництва, при цьому одним із ключових аспектів якого виступає земля 

с.-г. призначення, яка слугує як засобом виробництва, так і економічним об’єктом майнових 

відносин, зокрема, оренди. Розвиток ринкових відносин в аграрному секторі економіки України, 

запровадження приватної власності на землю, формування реального власника, користувача землі 

і господарських структур ринкового типу, зумовлюють необхідність в обґрунтуванні якісно нових 

методичних підходів щодо організації використання с.-г. земель з метою забезпечення дієвого 

механізму для їх раціонального використання і охорони.  

Прагнення України перебудувати земельні відносини в сільському господарстві й 

розвивати їх у відповідності із світовими стандартами, об’єктивно спонукало до формування 

адекватної системи земельних відносин, першочергово орієнтованої на формування 

повноправного господаря-власника землі на селі. Реформа аграрного сектора економіки в 

Україні відбувалася поетапно. Відбулося реформування земельних відносин, колгоспи були 

реорганізовано в колективні с.-г. підприємства, яким держава безкоштовно передала у 

колективну власність землі с.-г. призначення. Селяни стали власниками земельних 

сертифікатів, що підтверджували їх право на земельну частку пай, при цьому, земельні паї в 

натурі на місцевості не виділялись.  

На даному етапі земельних перетворень в українському селі, розвиток орендних 

земельних відносин відіграє надзвичайно важливе значення в плані формування доходу 

власника (розпорядника) землі який він отримує в розмірі орендної плати та відповідні 

податкові надходження до бюджетів різних рівнів з отриманої орендної плати. 

Земельні ресурси с.-г. призначення є основним засобом с.-г. виробництва, а враховуючи, що 

аграрна галуз є пріоритетним напрямком розвитку економіки держави і в останні роки 

підтверджує свої лідируючі позиції, тому зацікавленість аграріїв у розширенні використання 

обсягів с.-г. угідь сприяє підвищенню попиту на оренду землі, що в свою чергу відзначається на 

підвищенні розміру орендної плати за орендовані земельні ділянки селян. В той же час, відсутність 

законодавчо визначеного ринку землі, неможливість легально реалізувати своє право щодо 

відчуження земельного паю (подарувати, продати, виставити об’єктом застави) визначає для 

власників земельних паїв практично лише один напрямок це передача земельної ділянки в оренду. 

Незважаючи на здійснення низки важливих організаційно-економічних і правових 

заходів, пов’язаних із переходом до приватної власності на землю, передачею її у власність 

селянам, формуванням господарських структур ринкового типу й досягнення на цій основі 

певних позитивних зрушень, проте, українське селянство очікує позитивного врегулювання 

наступного етапу земельної реформи, який має забезпечити правові основи формування 

ринку землі, причому, без будь яких гострих конфліктів на селі. 
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