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Українську модель проведення земельної реформи можна 

вважати з найбільш унікальних і тривалих у світі, що 

характеризується комплексом особливостей. Попри те, що 

реформування земельних відносин в Україні триває вже понад 30 

років, цьому процесу властива постійна пролонгація формально 

тимчасової заборони (так званого мораторію) на відчуження 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення їх 

власниками.  

Перед незалежною Україною постало надзвичайно важливе і 

складне завдання – створення нової юридичної бази земельних 

відносин, яка б істотно відрізнялася від тогочасної, по суті 

соціалістичної схеми, побудованої за принципами монопольного 

права державної власності на землю.  

Земельна реформа в Україні розпочалася з прийняттям 15 

березня 1991 року Верховною Радою України постанови, відповідно 

до якої всі землі виключно державної власності оголошено об’єктом 

реформування. Мета реформи полягала у відновленні поряд з 

державною – приватної власності на землю і створенні нових форм 

землекористування. Зазначеною постановою започатковано процес 

демонополізації власності на землю, визначено порядок передачі 

громадянам України у приватну власність земельних ділянок для 

ведення особистих сільських господарств, городництва і садівництва, 

спорудження й обслуговування житлового будинку, дачі, гаража. Це, 

по суті, перший етап земельної реформи, який характеризується 

переважно інвентаризацією земель, розробкою і видачею документів 

щодо різних форм власності на землю. Одночасно ці процеси 

підкріплено правовою базою у вигляді внесення змін і доповнень до 

Земельного кодексу та прийняттям законів про форми власності на 

землю та плату за неї [1]. 

На цьому етапі відбувається також обґрунтування двох 

концептуальних підходів до земельної реформи. Перший викладено в 

Концепції роздержавлення і приватизації підприємств, землі та 

житлового фонду, затвердженій Верховною Радою України в 

листопаді 1991 р. Другий підхід до приватизації землі закріплено 



новою редакцією Земельного кодексу, за яким право приватизації 

землі безплатно одержував кожен землекористувач земельних 

ділянок для колективного садівництва, городництва, будівництва 

житла, дач та гаражів. Крім того, створювався державний резервний 

фонд землі, з якого за певних умов можна було отримати безплатно 

певну кількість землі для організації фермерського (селянського) 

господарства [2]. 

Наявність двох концепцій земельної реформи практично 

стримувала її здійснення, оскільки ці документи були суперечливими 

щодо окремих питань. Крім того, практично не існувало механізму 

приватизації землі. Тому з метою прискорення приватизаційного 

процесу 10 листопада 1994 р. видано Указ Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи», яким 

визначався порядок приватизації сільсько-господарських земель і 

покладено початок нового етапу реформи [2]. 

Логічним продовженням став Указ Президента України «Про 

порядок паювання земель, переданих у колективну власність 

сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 

1995 р., яким передбачався розподіл земель на земельні частки (паї) і 

видача членам цих підприємств сертифікатів єдиного зразка, що 

гарантують право на земельну частку (пай) землі, яка перебуває в 

колективній власності. Таким чином власники сертифікатів отримали 

право вільного виходу з підприємств зі своїми земельними частками 

(паями) з подальшим виділенням останніх у натурі [3]. Головною 

метою проведення земельної реформи в Україні був перерозподіл 

власності на землю, перехід від монопольної державної власності до 

трьох конституційних форм – державної, приватної та комунальної.  

Реалізація основних напрямів земельної реформи передбачала 

поетапне здійснення: правових, організаційних, технологічних та 

інформаційно-освітніх заходів, спрямованих на поглиблення якісних 

змін земельних відносин без суттєвих фінансових витрат і 

формування законодавчої та економічної бази для другого етапу; 

заходів щодо оптимізації землекористування та посилення охорони 

земельних ресурсів, що потребуватиме відповідних капіталовкладень 

та матеріальних витрат. 

Основні напрями земельної реформи в Україні на 2011–2020 рр. 

визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану дій з проведення земельної реформи та 

створення прозорого ринку земель сільськогосподарського 

призначення» № 1072-р від 26.10.2011 р. Цей план передбачає 

розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проектів законів щодо: спрощення процедури встановлення меж 

населених пунктів, затвердження Загальнодержавної цільової 

програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 

року, внесення змін до окремих законодавчих актів про відміну 



безоплатної приватизації земельних ділянок, виконання аналізу, 

систематизації, упорядкування та приведення до єдиного 

електронного формату кадастрової інформації; проектів постанов про 

затвердження документів, які регулюють питання ведення 

державного земельного кадастру, схвалення Концепції 

Загальнодержавної програми використання та охорони земель тощо 

[3]. Із прийняттям 25 жовтня 2001 р. Земельного кодексу України 

вважалося, що в основному створено правове та організаційно-

економічне середовище для розвитку сільськогосподарського 

виробництва в усіх формах господарювання на ринкових засадах. 

Проте повноцінного правового поля для регулювання земельних 

відносин і досі не сформовано. 

Одним з очевидних і головних результатів земельної реформи в 

Україні стали структурні зміни в розподілі земель як за формами 

власності і господарювання, так і кількістю землевласників та 

землекористувачів. Держава перестала бути земельним 

монополістом, у власності якої залишилося менше ніж половина 

загальної площі земель України. Значна частина продуктивних 

земель перейшла у приватну власність. 

Тому важливим завданням у цій сфері є врегулювання та 

вдосконалення земельних відносин з урахуванням трансформації 

суспільних відносин загалом, економічної ситуації у країні, 

вітчизняних і світових тенденцій розвитку земле- та 

природокористування. При цьому слід зважати на перспективи 

входження України до Європейського Союзу та необхідність 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного 

виробництва, що потребуватиме раціоналізації землекористування як 

з позицій його економічної ефективності, так і забезпечення охорони 

й екологобезпечного використання всього земельного фонду [3]. 

Одним із негативних результатів земельної реформи, є те, що на 

сьогоднішній день не досягнуто кінцевої мети – економічно- 

ефективного та екологічно безпечного використання земель. 

Трансформаційні зміни так і не привели до формування ефективного 

селянина-землевласника, який би повноцінно розпоряджався своєю 

земельною ділянкою і привласнював усю земельну ренту. Це 

обумовлює необхідність розроблення комплексного підходу до 

розв’язання проблеми реформування земельних відносин на 

ринкових умовах у поєднанні з економічними реформами держави в 

цілому. 
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