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Сутність та ризики земельної реформи в Україні (огляд літератури та законодавства)
Земельна реформа, що триває в Україні з 1990 року, на сьогодні включає в себе декілька стратегічних завдань,
включаючи відкриття ринку сільськогосподарських земель. Метою статті є визначення основних ризиків
впровадження земельної реформи в Україні та висвітлення перспектив для її розвитку та впливу на економіку
країни. В основі аналізу сучасного стану проблеми лежить огляд літератури, регуляторної та законодавчої бази,
законодавчих ініціатив та їх обговорення в українському суспільстві. Зроблено спробу систематично висвітлити
можливі позитивні результати та ризики земельної реформи в Україні у різних її варіантах. Узагальнено ключові
ініціативи для змін, їх вплив на економіку країни, а також переваги основних груп акціонерів. Підкреслено
необхідність забезпечення, на основі реформи раціонального використання земель, формування класу
ефективних землекористувачів у суспільстві, стимулювання розвитку фермерства та органічного виробництва.
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Сущность и риски земельной реформы в Украине (обзор литературы и законодательства)
Земельная реформа, длящаяся в Украине с 1990 года, на сегодня включает в себя несколько стратегических
заданий, включая открытие рынка сельскохозяйственных земель. Целью статьи является определение основных
рисков внедрения земельной реформы в Украине и освещение перспектив для её развития и влияния на
экономику страны. В основе анализа современного состояния проблемы лежит обзор литературы, регуляторной
и законодательной базы, законодательных инициатив и их обсуждение в украинском обществе. Сделана
попытка систематически осветить возможные позитивные результаты и риски земельной реформы в Украине в
разных её вариантах. Обобщены ключевые инициативы для изменений, их влияние на экономику страны, а
также преимущества основных групп акционеров. Подчеркнута необходимость обеспечения, на основе
реформы рационального использования земель, формирования класса эффективных землепользователей в
обществе, стимулирования развития фермерства и органического производства.
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