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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ   
 

Актуальність теми. Нині земельні ресурси стають найвагомішим 
фундаментом національної економіки України. Завдяки роздержавленню та 
приватизації земельного фонду відбулися інституціональні зміни земельно-
майнових відносин та форм господарювання у галузях національної економіки. 
Діяльність органів державного управління здійснюється за умов переважної 
невизначеності суб’єктів економічної діяльності приватного сектору, 
обумовленої мінливістю ринкового середовища. Зважаючи на це, залучення 
природних, зокрема земельних, ресурсів у галузі національної економіки 
потребує вичерпної характеристики системи управління ними, а зміна одного 
цільового призначення на інше і навіть диференціація функціонального 
використання в межах однієї і тієї ж категорії земель неодмінно має своїм 
наслідком інституціональну трансформацію земельних відносин. 

Сучасне управління земельними ресурсами, зорієнтоване на умови та 
вимоги інституту власності на землю поряд із потребами ресурсного 
забезпечення галузей національної економіки, формує актуальне наукове 
завдання щодо теоретичного розкриття нових управлінських тенденцій на основі 
просторово-територіальних та галузево-економічних показників. Водночас 
інституціональні основи мають обґрунтувати використання та охорону землі не 
тільки як матеріального, але й суспільного блага. Відтак, існує потреба розкриття 
теоретико-методологічних та науково-практичних проблем інституціональних 
засад управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-
галузевого розподілу в процесі децентралізації влади та створення об’єднаних 
територіальних громад, ураховуючи особливості обмежень державою прав 
власності на землю із залученням найкращого європейського та світового 
досвіду крізь призму інституціональної економіки. 

Теоретико-методологічні засади розбудови та удосконалення системи 
управління земельними ресурсами висвітлено у різних наукових напрямах 
світової та європейської спільноти. Принципи ефективного управління 
земельними ресурсами та підходи до їх оцінки розробили зарубіжні дослідники 
С. Енемарк, В. Молен, Н. Ордуей, Дж. Фрідман та ін. Інституціональні 
положення впроваджували в економіку та управління Т. Веблен, О. Вільямсон, 
Р. Д. Коммонс, Р. Коуз, Д. Норд, Р. Познер, а їх застосування у вітчизняній  
практиці управління земельними ресурсами відображено у працях О. І. Дребот, 
О. І. Коваліва, А. Г. Мартина, М. Г. Ступеня, М. А. Хвесика, Г. І. Шарого та ін. 
Сучасні проблеми підвищення ефективності управління земельними ресурсами 
вирішували вітчизняні вчені-економісти і землевпорядники: В. В. Горлачук, 
О. І. Гуторов, В. Є. Данкевич, Є. М. Данкевич, Д. С. Добряк, В. М. Заяць, 
М. В. Зось-Кіор, А. І. Крисак, Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, Л. Я. Нова-
ковський, А. С. Попов, В. І. Сафонова, Н. А. Солов’яненко, А. М. Третяк, 
М. М. Федоров, О. В. Ходаківська, а ефективність діяльності у сільському 
господарстві – В. Г. Андрійчук, В. В. Вітвіцький, О. В. Захарчук, В. В. Зіновчук, 
Т. О. Зінчук, Л. О. Ломовських, І. І. Лукінов, В. М. Микитюк, О. В. Олійник, 
Б. Й. Пасхавер, П. Т. Саблук, О. В. Скидан, В. І. Ткачук, О. В. Ульянченко, 
О. І. Фурдичко, Є. І. Ходаківський, Д. В. Шиян, О. М. Яценко та ін.  
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Відмічаючи цінність наукових напрацювань вчених для теорії та практики 

управління земельними ресурсами й можливостей його модернізації за 

допомогою інституціональних механізмів слід зауважити, що окремі аспекти 

зазначеної проблеми залишаються недостатньо дослідженими і гостро 

актуальними. Поглибленого вивчення потребує транспарентність і моніторинг 

управління земельними ресурсами, обґрунтування методичного забезпечення 

комплексної оцінки територіально-галузевого управління на інституціональній 

основі, формування ринку земель сільськогосподарського призначення, 

особливостей їх грошової оцінки. Потребують також удосконалення наукові 

підходи до концептуального забезпечення управління землями об’єднаних 

територіальних громад за умов децентралізації влади. Відтак, системне 

дослідження інституціональних засад управління земельними ресурсами на 

різних рівнях територіально-галузевого розподілу є важливим у теоретичному та 

практичному вимірах, що зумовило вибір теми, мету і структуру дисертаційного 

дослідження.     

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до науково-дослідної роботи кафедри управління 

земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва за темами: у 2012–2015 рр. «Економіка 

управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового 

механізму щодо розподілу земель за цільовим та функціональним 

використанням» (державний реєстраційний номер 0112U001318), де автором 

розроблено модель управління землями сільськогосподарського призначення за 

умов формування їх обігу; у 2016–2019 рр. «Економіко-правові засади 

управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового 

механізмів» (державний реєстраційний номер 0116U003885), де автор 

обґрунтовує інституціональні засади управління земельними ресурсами; 

кафедри маркетингу підприємництва і організації виробництва у 2011–2015 рр. 

«Теоретико-методологічне забезпечення підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств та розвиток земельних відносин» 

(державний реєстраційний номер 0111U005800), у межах якої розкрито 

інституціональні зміни у методології оцінки земель несільськогосподарського 

призначення та інституціональні засади управління землями несільськогоспо-

дарського призначення; у 2016–2019 рр. «Науково-методологічне забезпечення 

підприємницької, маркетингової, логістичної діяльності підприємств 

агропродуктового комплексу та розвитку земельних відносин на інвестиційно-

інноваційних засадах» (державний реєстраційний номер 0116U000001), де 

автором удосконалено інституціонально-економічну сутність управління 

земельними ресурсами.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка та обґрунтування інституціональної складової теоретико-

методологічних і науково-практичних засад управління земельними ресурсами 

на різних рівнях територіально-галузевого розподілу. Поставлена мета зумовила 

вибір і  необхідність розв’язання таких завдань: 
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 розкрити економічну сутність управління земельними ресурсами, 

базуючись на концептуальних положеннях інституціональної теорії; 

 обґрунтувати теоретико-методологічні та науково-прикладні основи 

транспарентності державного управління земельними ресурсами для 

виявлення взаємозумовленості комунікації влади й населення з подальшим 

виділенням основоположних принципів; 

 розробити методичний підхід до комплексного оцінювання 

інституціонального забезпечення територіально-галузевого управління 

земельними ресурсами;  

 удосконалити трактування поняття «територіально-галузевий розподіл 

земельних ресурсів» з урахуванням рентоутворюючих процесів, адаптації 

до мінливості ринкових умов господарювання та відкритості інформації; 

 поглибити теоретико-методологічні засади земельної економіки як науки з 

позицій інституціоналізації управління земельними ресурсами за умов 

створення та розвитку ринку земель за зростання їх соціальної значимості 

у суспільстві; 

 доповнити методичний підхід до визначення дохідності земель за 

оптимальної структури посівних площ з урахуванням ступеня придатності 

та рівня ресурсозабезпеченості сільськогосподарського виробництва; 

 обґрунтувати теоретико-методологічні та організаційно-управлінські 

засади адаптації концепції комплекс маркетингу до ринку земель 

сільськогосподарського призначення; 

 запропонувати концептуальний підхід щодо оцінки управління 

земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад за умов 

проведення адміністративно-територіальної реформи;  

 здійснити методологічне обґрунтування проведення нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення на основі природної 

врожайності сільськогосподарських культур; 

 аргументувати основні підходи до комплексного оцінювання галузевого, 

територіального, екологічного та інвестиційного напрямів стану управління 

земельними ресурсами адміністративних територіальних одиниць; 

 розширити методи і способи вилучення земельної ренти із 

сільськогосподарських угідь для визначення їх ринкової вартості з 

подальшим внесення до єдиної державної бази оцінки; 

 сформулювати пропозиції щодо створення досконалого інституціонального 

середовища ринку земель сільськогосподарського призначення з 

урахуванням транспарентності земельних відносин між його учасниками; 

 систематизувати науково-теоретичні та прикладні рекомендації щодо 

створення основ сучасної земельної політики у сфері управління 

земельними ресурсами. 

Об’єктом дослідження є процес розбудови інституціональних засад 

управління земельними ресурсами. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

прикладних проблем розбудови інституціональних засад управління земельними 

ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу. 
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Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є 

фундаментальні положення й основні принципи економічної теорії з питань 

формування інституціональних засад управління земельними ресурсами. Для 

досягнення поставленої мети застосовано такі загальні і спеціальні методи 

дослідження: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень, 

формулювання висновків та розробки пропозицій у сфері управління 

земельними ресурсами; системний аналіз – для виокремлення теорії та 

методології інституціональних засад управління землекористуванням 

багатоукладної економіки; структурно-функціональний – для ідентифікації 

складових та процесів створення інституціонального середовища управління 

земельними ресурсами; факторний аналіз – для оцінки результатів 

управлінської діяльності різних землекористувань у різних галузях економіки; 

метод аналогій – для зіставлення стану, важливих напрямів, процесів стосовно 

розвитку інституцій управління земельними ресурсами; графічний метод – для 

ілюстрації тенденцій розвитку досліджуваних управлінських явищ земельної 

сфери; монографічний – для вивчення досвіду інституціональних механізмів 

успішного управління земельними ресурсами; комплексного аналізу – при 

визначенні тенденцій розвитку інституціональної бази управління земельними 

ресурсами за територіально-галузевим розподілом. 

Метод соціологічного опитування застосовано для оцінки доцільності 

впровадження та функціонування ринку земель на різних категоріях за цільовим 

призначенням та моніторингу управління земельними ресурсами. Поєднуючи 

методи кореляційно-регресійного аналізу та Монте-Карло здійснено 

прогнозування виходу продукції сільського господарства. Використання методу 

рейтингових оцінок дозволило оцінити стан управлінських процесів на 

державному та регіональному рівнях. За допомогою економетричного методу 

визначено інтегральний показник дії інститутів управління земельними 

ресурсами за територіально-галузевим розподілом на державному рівні. 

Застосування методу моделювання дозволило обґрунтувати методичний підхід 

до оптимізації дохідності ріллі з різними ступенями придатності до вирощування 

сільськогосподарських культур за умов неоднакового ресурсного забезпечення 

підприємств на регіональному рівні. Статистичний метод використано для 

групування підприємств за рівнем урожайності сільськогосподарських культур 

на регіональному рівні в розрізі земельно-оціночних районів. Експертний метод 

застосовано для визначення стратегічних напрямів управління земельними 

ресурсами за умов децентралізації влади на місцевому рівні. 

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-

правові акти України, офіційні дані Державної служби статистики України, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

офіційні матеріали Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 

(ФАО), статистичної служби Європейського Союзу (EVROSTAT), Державної 

фіскальної служби України, Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, наукова інформація із всесвітньої комп’ютерної мережі 

Інтернет, наукові та проєктні матеріали землевпорядних організацій і 



 5 

сільськогосподарських підприємств, передовий досвід закордонних та 

вітчизняних учених, власні дослідження автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні проблеми 

розробки та обґрунтування інституціональної складової теоретико-

методологічних та науково-практичних засад управління земельними ресурсами 

на різних рівнях територіально-галузевого розподілу. До основних результатів 

дослідження, що відображають наукову новизну, розкривають зміст дисертації й 

винесені на захист, належать такі:  

вперше: 

 запропоновано інтерпретацію теоретико-методологічного змісту 

інституціональних засад управління земельними ресурсами, що базується 

на механізмі регулювання поведінки земельних агентів, їх взаємовідносин 

з державою і суспільством щодо залучення земель у конкретний вид 

економічної діяльності шляхом набуття їх статусності, спроможності та 

дохідності за правовими, економічними та екологічними нормами на 

основі попиту та пропозиції на ринку землі; 

 обґрунтовано теоретико-методологічні та науково-прикладні основи 

транспарентності державного управління земельними ресурсами як 

складової адміністративної та публічної комунікації органів влади та 

суспільства, а також запропоновано принципи такої комунікації, а саме: 

1) відкритості та зрозумілості інформації; 2) інфраструктурного 

забезпечення та консультативного супроводу; 3) підзвітності управлінської 

діяльності; 4) впровадження інноваційних технологій та діджиталізації; 

5) партнерської участі та рівноправності; 6) контролю за діяльністю 

публічних адміністрацій; 

 розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання 

інституціонального забезпечення територіально-галузевого управління 

земельними ресурсами шляхом визначення інтегрального показника 

результативності (кількісних і якісних характеристик залучених ресурсів, 

продуктивності та ефективності) основних видів економічної діяльності на 

землях відповідних категорій за їх цільовим призначенням; 

удосконалено: 

 трактування поняття «територіально-галузевого розподілу земельних 

ресурсів», яке, на відміну від існуючих визначень, розглядає цей процес з 

позиції формування дохідності певних адміністративних територіальних 

одиниць у розрізі галузей національної економіки, регламентує порядок 

внеску у створення сукупного суспільного продукту, адаптує відносини 

власності на землю до потреб виробничої діяльності та стимулює 

активізацію діяльності ринкових операторів;  

 теоретико-методологічні засади земельної економіки як науки з позицій 

інституціоналізації управління земельними ресурсами, що, на відміну від 

поширених точок зору, принциповою ознакою має інтелектуально-

когнітивне сприйняття соціалізації ринкового механізму земельних 

відносин і, зокрема, включає: а) адаптацію управління земельними 

відносинами до зростаючого прошарку власників земельних ділянок з 
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орієнтацією на задоволення їх потреб у забезпеченні дохідності власних 

земель; б) ідентифікацію ролі фізичних й юридичних осіб-власників землі, 

а також органів державної влади та місцевого самоврядування у виборі 

просторового розміщення конкретних видів їх економічної діяльності; 

в) мотивацію економічної поведінки господарюючих суб’єктів з 

урахуванням отримання та розподілу рентних доходів і цінової динаміки 

ринку землі;  

 методичний підхід до визначення дохідності земель у процесі формування 

оптимальної структури посівних площ із залученням у виробничий процес 

земельних ділянок обмеженого ступеня придатності згідно із  

економічними, екологічними та соціальними пріоритетами аграрного 

виробництва, який передбачає використання різних моделей оптимізації 

дохідності земель (максимізація дохідності, залучення земель низького 

ступеня придатності, можливість зростання орендної плати), рівня 

ресурсозабезпеченості виробництва та ступеня придатності ріллі для 

вирощування певних культур;  

 теоретико-методологічні та організаційно-управлінські засади адаптації 

концепції комплекс маркетингу до ринку земель сільськогосподарського 

призначення, які розширено за рахунок формування конкурентного 

асортименту земельних ділянок, державного регулювання цінової та 

кредитної політики для забезпечення купівельної спроможності 

потенційних землевласників, оптимізації проведення земельних аукціонів 

для купівлі-продажу земель на основі посилення інформаційно-

комунікаційної взаємодії та соціальної відповідальності між владою, 

бізнесом і громадським суспільством;  

 концептуальні положення щодо оцінки управління земельними ресурсами 

об’єднаних територіальних громад за умов проведення адміністративно-

територіальної реформи, які, на відміну від існуючих підходів,  

відображають процес пошуку інвестиційних ресурсів для поширення 

високоприбуткових галузей та видів діяльності в межах конкретної 

території для посилення її іміджу та конкурентоспроможності, 

ідентифікації можливостей стратегічного розвитку з урахуванням 

природно-кліматичного, інженерно-інфраструктурного, соціально-

економічного та історико-культурного потенціалів; 

дістали подальшого розвитку:  

 методологічне обґрунтування нормативної грошової оцінки земель  

сільськогосподарського призначення, яке доповнює існуючу практику 

врахуванням природної урожайності зернових та зернобобових культур 

без кукурудзи на зерно з диференціацією на загальний коефіцієнт, що 

сприяє встановленню відмінностей на природно-кліматичні та якісні 

умови оціночної території у різних адміністративно-територіальних 

областях регіонального рівня, а для багаторічних насаджень, сіножатей та 

пасовищ застосовується зерновий еквівалент для перерахунку їх 

фактичного доходу в рентний дохід зернових культур; 
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 теоретико-методичне обґрунтування комплексного аналізу інвестиційного 

стану управління земельними ресурсами регіонального рівня, яке 

доповнює існуючу практику формуванням галузевих та інвестиційних 

векторів руху господарських комплексів адміністративних територіальних 

одиниць, орієнтованих на інтеграцію у світовий економічний простір за 

узгодження приватних і державних інтересів у процесі прийняття рішень 

інвестиційно-фінансового характеру потенційними учасниками 

управлінського процесу на основі прозорості і доступу до аналітичної 

інформації для стимулювання їх ділової активності та міжнародного 

співробітництва, формування конкурентоспроможності територій в 

умовах децентралізації влади;   

 методи визначення ринкової вартості сільськогосподарських угідь у 

процесі проведення експертної грошової оцінки, які доповнюють існуючу 

практику галузевою залежністю від результатів економічної діяльності 

суб’єктів господарювання та форм власності на землю за допомогою 

різних способів вилучення земельної ренти, пропозицій довгострокової 

оренди власників земельних часток (паїв) з подальшим внесенням даних 

до єдиної державної бази оцінки, яка відображує показники вартості та 

фактичної продуктивності земель сільськогосподарського призначення 

державного та приватного секторів економіки;  

 пропозиції щодо створення досконалого інституціонального середовища 

ринку земель сільськогосподарського призначення, які доповнюють 

існуючу практику системною координацією ринкової взаємодії продавців 

та покупців земельних ділянок Агентством обігу земель, обґрунтуванням 

площі сільськогосподарських угідь державного резервного фонду для 

забезпечення продовольчої безпеки держави, розширенням повноважень 

фонду гарантування вкладів для захисту прав і законних інтересів 

землевласників-вкладників банків;  

 систематизація науково-теоретичних та прикладних рекомендацій щодо 

формування ключових засад сучасної земельної політики у сфері  

управління земельними ресурсами різних категорій за цільовим 

призначенням, серед яких: раціональне використання та охорона,  

екологічний стан, врегулювання  правового режиму й усунення недоліків 

землекористування, проведення інвентаризації земель, передумови 

розвитку ринку земель, що дозволило виділити стратегічні вектори 

розбудови землекористування та земельних відносин в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

теоретичні ідеї та висновки розроблено в конкретні прикладні положення, що 

можуть бути використані у процесі управління земельними ресурсами, сприяючи 

досягненню соціально-економічних та екологічних цілей земельної політики.  

Результати досліджень автора використано Департаментом аграрної 

політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та 

продовольства України у процесі підготовки документів з подальшого 

реформування земельних відносин (довідка № 37-13-15/19062 від 27.07.2018 р.).  
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Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру  
підтверджено, що положення дисертаційного дослідження враховані при 
розробці нормативно-правових актів у сфері удосконалення земельних відносин 
(довідка № Г-2492/0-0.13-4582/6-18 від 22.08.2018 р.).  

Наукові рекомендації автора використано Інститутом агроекології і 
природокористування НААН України у процесі підготовки концепції переходу 
до еколого-економічного управління аграрним виробництвом та розробки 
стратегічної моделі еколого-економічного управління природними ресурсами в 
агросфері (довідка № 302 від 24.05.2018 р.).  

Розробки автора щодо підвищення ефективності використання земельних 
ресурсів, формування організаційної структури «Моніторинг управління 
земельними ресурсами», вдосконалення оцінки землі, вдосконалення управління 
землями державної та комунальної власності апробовано Головним управлінням 
Держгеокадастру в Харківській області (довідка № 32-20-1-4469/0/19-18 від 
12.06.2018 р.). 

Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної 
державної адміністрації підтверджено науково-практичне значення 
запропонованих підходів щодо ефективного використання земельних ресурсів, 
забезпечення розвитку та підтримки існуючих і новостворених підприємств усіх 
форм господарювання (довідка № 07-27/07/1236 від 12.06.2018 р.).  

Пропозиції автора щодо урахування методологічних особливостей 
проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення, розроблення документації із землеустрою в процесі децентралізації 
влади та використання комплексної моделі нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення використано у практичній діяльності 
Державним підприємством «Харківський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою» (довідка № 70/01-1003 від 12.06.2018 р.). 

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва при 
викладанні дисциплін «Управління земельними ресурсами», «Оцінка землі і 
нерухомості», «Оцінка земель різного цільового використання», «Кадастр 
населених пунктів», «Земельний кадастр», «Містобудівний кадастр» (довідка 
№ 826/01-24 від 05.06.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Наукові положення, висновки та рекомендації,  які 

викладено у дисертації та виносяться на захист, є результатом особистих 

розробок автора. Вони полягають в обґрунтуванні транспарентності та 

моніторингу управління земельними ресурсами, механізмів регулювання 

поведінки земельних агентів на ринку земель, інтегральної оцінки управлінської 

діяльності за територіально-галузевим розподілом. У наукових публікаціях у 

співавторстві застосовано ті положення та ідеї, що є безпосереднім результатом 

власних досліджень автора. Робота не містить матеріалів та статей кандидатської 

дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

оприлюднено на міжнародних конференціях: «Проблеми сталого розвитку 

агросфери» (Харків, 2011), «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології» 
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(Тбілісі, Грузія, 2018), «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху 

глобалізації» (Клайпеда, Литва, 2018), «Управління інноваціями в маркетингу: 

сучасні тренди і стратегічні імперативи» (Познань, Польща, 2018), «Економіка 

та суспільство: сучасні вектори розвитку» (Лейпциг, Німеччина, 2018), 

«Державне управління та місцеве самоврядування: XII Міжнародний науковий 

конгрес» (Харків, 2012), «Екологізація сталого розвитку і ноосферна 

перспектива інформаційного суспільства» (Харків, 2012), «Управління 

земельними ресурсами в контексті сталого розвитку території» (Харків, 2013), 

«Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави» 

(Дніпропетровськ, 2016), «Європейські стандарти оцінки, землеустрою і 

кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні» (Харків, 

2016), «Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика» 

(Львів, 2016), «Соціально-економічні підсумки 2017 року: реалії та перспективи» 

(Київ, 2017), «Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, 

тенденції та проблеми відтворення» (Львів, 2017), «Інноваційна економіка: 

процеси, стратегії, технології» (Кельце, Польща, 2018), «Економічне зростання: 

стратегія, напрями і пріоритети» (Запоріжжя, 2018), «Економічна система країни 

в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку» 

(Львів, 2018), «Реформування фінансово-економічної системи: погляд у 

майбутнє» (Київ, 2018), «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, 

можливості, перспективи» (Ужгород, 2018), «Конкурентоспроможність 

аграрного сектора в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з 

Європейським Союзом» (Київ, 2018), «Менеджмент, фінанси та 

підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток» 

(Львів, 2018); всеукраїнських – «Актуальні проблеми економіки: теоретичні та 

практичні аспекти» (Дніпропетровськ, 2012), «Землевпорядна освіта ХХІ ст. – 

досягнення та перспективи» (Харків, 2014), «Нова економіка на світовому, 

державному та регіональному рівнях: проблеми та розвиток» (Київ, 2016), 

«Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного 

забезпечення в сучасних умовах» (Харків, 2016), «Формування нової парадигми 

управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних 

процесів в Україні» (Харків, 2017), «Аналіз сучасних тенденцій забезпечення 

ефективності економіки країни» (Київ, 2018), «Наукові здобутки на шляху до 

вдосконалення результативності політики економічного зростання» (Одеса, 

2018); та інших – підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького 

складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ (Харків, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017), 

«Геодезія та землеустрій: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 

(Харків, 2019).  

Публікації. За темою дослідження опубліковано 78 наукових праць, серед 

яких 1 одноосібна (обсягом 39,87 друк. арк.), 1 колективна монографія, 8 статей 

у іноземних наукових виданнях (Польща, Чехія, Росія, Білорусія), 35 статей у 

наукових фахових виданнях України, 26 з яких включено до міжнародних 

наукометричних баз даних, 33 тези наукових доповідей, із них 5 за кордоном 

(Польща, Грузія, Литва, Німеччина). Загальний обсяг публікацій становить   

57,68 друк. арк., з яких автору належить 57,38 друк. арк. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 602 сторінки комп’ютерного тексту, основний 

зміст викладено на 423 сторінках. Дисертація містить 98 таблиць, 65 рисунків та 

58 додатків на 78 сторінках. Список використаних джерел налічує 

620 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі – «Теорія управління земельними ресурсами на 

різних рівнях територіально-галузевого розподілу з позицій 

інституціоналізму» – досліджено еволюцію наукових поглядів на управління 

земельними ресурсами, окреслено теоретичні положення інституціональної 

теорії, розкрито теоретико-методологічний зміст інституціональних засад 

управління земельними ресурсами, обґрунтовано економічний зміст поняття 

«територіально-галузевий розподіл земельних ресурсів»; систематизовано 

процеси рентоутворення на землях різних категорій за цільовим призначенням, 

виявлено причинно-наслідкові зв’язки трансформації земельних відносин на 

основі еволюційного досвіду проведення земельних реформ. 

Базовими поняттями інституціональної теорії є інституції, інститути і 

механізми примусу. Опрацювання різних наукових підходів дозволяє 

стверджувати, що інституція постійно поєднується із системою знань про устрій, 

образ мислення або дії. Узагальнення наукових положень, які застосовуються до 

управління земельними ресурсами, дало змогу виділити її специфічні ознаки 

одночасно як фактору і процесу набуття та уведення у статус і земельної ділянки, 

і земельного індивіда, відобразити інституції як м’які структури, що 

реалізуються через інститути (тверді структури) на основі установи, організації 

або установлення, а також розглянути взаємодію системи суспільства і природи 

із земельної ділянкою зі статусом. Обґрунтовано, що земельну інституцію 

розглядають як процес і форму специфікації та фіксації функцій землі у галузях 

економіки, яку за видами діяльності надають індивідам, їх групам або 

спільнотам.  

Теоретично розвинено та поглиблено зміст матеріалізації діяльності 

інституцій як фактору буття, що виражається сукупністю благ (доходи і витрати), 

особливо за умови залучення земельних ресурсів до різного виду та рівня 

ведення господарства. Водночас підтримка відповідного статусу земельної 

ділянки, яка характеризується вищою дохідністю інституції, зумовлена  вищим 

рівнем витрат земельного агента. Такий науковий підхід ґрунтується на тому, що 

для інститутів як моделей конкретних організацій є характерним встановлення 

меж стійких взаємозв’язків і земельних відносин між землевласниками та 

землекористувачами, що одночасно  стають організаційною формою сукупності 

відповідних інституцій. Виходячи з цього, інститути забезпечують типові 

комплекси інституцій, які, у свою чергу, стають функціональними генотипами 

організацій та моделями їх функціональної структури.   
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Відображення змістовних ознак інституціональних засад управління 

земельними ресурсами дозволяє стверджувати про їх економічну основу. Це 

наукове бачення ґрунтується на механізмі регулювання поведінки земельних 

агентів, їх взаємовідносин з державою і суспільством щодо залучення земель у 

конкретний вид економічної діяльності шляхом набуття їх статусності, 

спроможності та дохідності. Виділено чотири теорії управління земельними 

ресурсами (глобалізаційну, ринкового державного управління, дохідності 

земель, інформаційно-інтелектуального управління), проаналізовано 

ретроспективну систему їх утворення, причинно-наслідкові зв’язки 

впровадження, виявлено недоліки та переваги, окреслено ключові ознаки.  

Підсумком розроблення теоретичної бази управління земельними 

ресурсами стало виділення трьох базових положень, а саме: по-перше, воно діє в 

площині економічного режиму збалансування земельних та фінансових цілей 

учасників управління, витікаючих з прав та обов’язків землевласників або 

землекористувачів; по-друге, управління земельними ресурсами модифікується 

згідно з основними економічними правилами: доходності земель, їх вартості та 

ціни, попиту та пропозиції на ринку, конкурентоспроможності територіального 

продукту тощо; по-третє, управління – це конкретна економічна сфера, де 

постійно здійснюються процеси набуття та надання прав на земельну ділянку на 

основі фінансової доцільності,  фізичної спроможності, юридичної дозволеності 

для одержання найбільшої ефективності.   

Нерозривною складовою сучасного управління земельними ресурсами 

стає транспарентність. Основоположними причинами існування взаємного 

зв’язку між суб’єктами транспарентності управління земельними ресурсами 

визначено діяльність учасників, уточнення мети і орієнтирів розвитку поряд із 

виділенням відповідних елементів. Розроблена категоріально-понятійна база є 

наслідком послідовного цілеспрямованого упорядкування процесу зміцнення і 

поширення транспарентності управлінської діяльності у сфері земельних 

ресурсів (рис. 1).  

Реальна потреба транспарентності земельних відносин ґрунтується на двох 

базових взаємопов’язаних аспектах, а саме: 1) існування транспарентності 

управління земельними ресурсами забезпечує впровадження та розвиток 

прибуткових видів економічної діяльності завдяки привабленню потенційних 

інвесторів на всіх рівнях управління із створенням продовольчої і екологічної 

безпеки держави; 2) для майбутніх землевласників економічна доцільність брати 

участь у транспарентному процесі управління земельними ресурсами 

проглядається через ідентифікацію виникнення можливих ризиків та додаткових 

витрат, викликаних неефективністю управлінських дій. Тому успішність 

економічної розбудови територій пов’язана з упровадженням прозорості 

управління як основи зниження невизначеності потенційних товаровиробників 

за умов значної мінливості ринкової економіки.     
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Рис. 1. Зміст транспарентності управління земельними ресурсами 
Джерело: розроблено автором. 

 

Обгрунтовано переваги формування й розбудови інституціонального 

середовища транспарентності управління земельними ресурсами, що 

ґрунтується на економічній та інтелектуальній основі. Виходячи із специфіки 

організації управління земельними ресурсами в ринкових умовах за набуття 

контрольно-наглядових функцій державних органів виконавчої влади, 

віддзеркалено суб’єктів безпосереднього та опосередкованого впливу із 

одночасним розмежуванням на державні та недержавні інституції. Завданням 

інститутів визначено процес гарантування їх здатності до збалансованого 

об’єднання в єдину систему цілей соціально-економічного напряму щодо 

забезпечення населення інформацією про земельні ресурси (рис. 2). 
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Рис. 2. Інституціональне середовище та інтелектуально-економічне 

забезпечення транспарентності управління земельними ресурсами 
Джерело: розроблено автором. 

 

Управління земельними ресурсами, в економічному широкому сприйнятті, 

конфігурує державні, суспільні та індивідуальні інтереси. У звуженому 

розумінні воно охоплює економічні інтереси учасників ринку земель стосовно 

набуття дохідних земельних ділянок (у сільському господарстві – з високою 

родючістю). Результативність транспарентності управління земельними 

ресурсами як елемента економічного розвитку території залежить переважно від 

координаційних заходів державних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування стосовно своєчасного, повноцінного надання якісних послуг 

потенційним та існуючим землевласникам і землекористувачам.  

Трансформаційний процес розвитку земельних відносин згруповано у 

чотири етапи (реформування, реорганізація, стабілізація і сталий розвиток) з 

наступним окресленням декількох періодів: дрібноземелля (до 1917 р.), 

крупноземелля (1917–1991 рр.), дрібноземелля (1991 р. – дотепер), крупноземелля 
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лінійних, комунікаційних систем 
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Суб’єкти безпосереднього впливу: 
землевласники, землекористувачі, 

Держгеокадастр, органи державної виконавчої 
влади, органи місцевого самовряду-

вання, науково-дослідні та проектні інститути, 
приватні комунальні землевпорядні та оціночні 

організації, сертифіковані інженери-

землевпорядники, експерти-оцінювачі  

Державні інституції: 
Держгеокадастр, Держлісагентство, 
Держводагенство, Держрибагенство, 

Мінекономрозвитку, Мінрозгром, 
Міненергетики, Міндовкілля, МОЗ, МОН, 
МВС, Мінкультмолодьспорт, Міноборони, 

Мінінфраструктури, НАН, НААН, Мін'юст      

Суб’єкти опосередкованого впливу: 
Президент України, Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України, Центри надання 

адміністративних послуг, управління з 
контролю за використанням та охороною 
земель, державна екологічна інспекція, 

зацікавлені громадяни, юридичні особи 

Недержавні інституції: 
ВГО «Спілка землевпорядників України», 
ГО «Всеукраїнська ліга сприяння розвитку 
ринку землі», ВГО «Всеукраїнська спілка 

сертифікованих інженерів-
землевпорядників», 

 ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів 
землі», ВГО «Ліга оцінювачів земель» 
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(консолідації) – (прогнозний період). Детальним аналізом інституціональних змін 

повноважень органів управління землями сільськогосподарського призначення 

виявлено таку періодичність: 1) 1990–1995 рр. – державне управління 

(централізація); 2) 1996–2001 рр. – місцеве управління: сільські, селищні, міські 

ради (децентралізація); 3) 2001–2015 рр. – державне управління: районні 

державні адміністрації та Держгеокадастр (централізація); 4) 2015–2019 рр. – 

місцеве управління: об’єднані територіальні громади (децентралізація). 

Успішність впровадження трансформаційних процесів залежить від земельної 

політики, суть якої полягає у реалізації форм власності на землю та 

організаційно-правових форм господарювання на ній.  

Основною причиною розвитку транспарентності управління земельними 

ресурсами виступає інвестиційна привабливість та конкурентоспроможність 

територіального продукту. Для організації прозорого управління земельними 

ресурсами об’єктивною необхідністю стає класифікація транспарентності за 

трьома напрямами: 1) транспарентність даних про земельну ділянку з дозволу 

землевласника або землекористувача; 2) транспарентність даних про земельну 

ділянку з дозволу органів державної влади та місцевого самоврядування;                         

3) транспарентність даних про землевласників і землекористувачів для них і для 

громадськості з дозволу органів місцевого самоврядування та державної влади. 

Водночас, управління поділяється на таке, що підлягає повній транспарентності, 

частковій транспарентності (за запитом) і секьюретизації. Реалізація зазначеного 

підходу дозволить визначати транспарентність зі сторони вибору оптимального 

варіанту управління об’єктом, який забезпечить ефективність прийнятих рішень.  

У другому розділі – «Методологія інституціональних засад управління 

земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого 

розподілу» – сформовано завдання, стадії, послідовність дослідження, головні 

принципи транспарентності державного управління земельними ресурсами і 

комунікаційної взаємодії влади й населення; поглиблено методологічне 

забезпечення земельної економіки за розбудови ринку земель і їх капіталізації; 

обґрунтовано методологічні положення інституціонального забезпечення 

територіально-галузевого управління земельними ресурсами. 

Аналіз методології створення і розбудови транспарентності управління 

земельними ресурсами базується на науковому обґрунтуванні взаємозв’язків між 

учасниками управлінського процесу. На державному рівні створюється довіра 

населення до органів влади, в основу якої покладено підвищення морально-

етичної свідомості учасників управлінського процесу стосовно якості і повноти 

надання послуг. Регіональний рівень охоплює доступність інформації про 

управлінські рішення для населення для забезпечення конструктивної взаємодії 

громадського суспільства і органів влади. Місцевий рівень спрямований на 

створення сприятливого інвестиційного середовища у об’єднаних 

територіальних громадах, що розвиває якість надання послуг органами влади 

громадянам у законодавчо визначений термін. Виходячи із вищевикладеного, 

рекомендовано проводити аналіз інституціональних змін транспарентності 

земельних відносин за трьома рівнями управління земельними ресурсами 

(державний, регіональний, місцевий) (рис. 3).  
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Рис. 3. Інституціональні зміни транспарентності управління земельними 

ресурсами на державному, регіональному, місцевому рівнях 
Джерело: розроблено автором. 

 

Значну увагу сконцентровано на питаннях земельної економіки (land 

economics) в управлінні земельними ресурсами, яку запропоновано розглядати з 

позиції соціалізації економіки, що передбачає не тільки перерозподіл земель між 

багаточисленним прошарком населення держави, але й розвиток соціально-

орієнтованих земельних відносин, які сприяють підвищенню їх добробуту. 

Визначено необхідність інституціонального сприйняття земельної економіки на 

стику наук економіки та соціології, яка, на відміну від класичної економічної 

теорії (економіка землі), має низку істотних відмінностей: 1) адаптацію 

управління до інтересів землевласників стосовно одержання максимального 

доходу; 2) визначення ролі учасників управління при просторовому розміщенні 

їх економічної діяльності; 3) мотивацію економічної поведінки суб’єктів 

господарювання (рис. 4).  

Застосування концептуальних основ земельної економіки, яка охоплює 

ренту, населення та земельні ресурси, дозволить досліджувати людські стосунки, 

пов’язані з використанням землі, ставлення населення до вартості, ціни землі, 

різних видів землекористування, формування попиту та пропозиції, переваг 

форм власності на землю, що надасть можливість приймати адекватні 

управлінські рішення органами влади та залучати землевласників і 

землекористувачів до управлінського процесу. 

 

ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ  УПРАВЛІННЯ 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

  

МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ  УПРАВЛІННЯ 

  

- принципи здійснення транспарентності 
управління; 

- правове забезпечення прозорих 
взаємовідносин суб’єктів управління; 

- державна підтримка при створенні  
відкритих інформаційних баз даних 
про земельні ресурси та відносини  

- розвиток довіри  населення до органів 

влади;  

- підвищення моральної і культурної 

свідомості учасників управлінського 

процесу 

 

- координація природного та земельного 
потенціалу регіону і галузевої 
діяльності підприємств; 

- реалізація земельної політики у сфері 
земельних відносин; 

- регулювання соціально-економічного 
розвитку регіонів  

- створення доступної і достовірної  

інформації для населення  про 

управління; 

- забезпечення конструктивної взаємодії 

громадського суспільства і органів 

влади 

- управління надходженнями  
від плати за землю; 

- надання пільг для розвитку 
прибуткових видів економічної 
діяльності; 

- створення переліку інвестиційно-
привабливих земельних ділянок 

 

- формування сприятливого 

інвестиційного середовища для 

підвищення дохідності земель; 

- розвиток якості надання послуг 

органами влади громадянам 
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Рис. 4. Земельна економіка за територіально-галузевим розподілом 
Джерело: розроблено автором. 

 

Виходячи зі змісту транспарентності, обґрунтовано її складові частини: 

відкритість, прозорість, гласність, публічність, доступ до інформації, участь в 

управлінні, підзвітність, публічно-владні відносини. Розкриття методологічних 

основ системи управління земельними ресурсами спонукало до виділення 

фундаментальних принципів транспарентності: зрозумілості та відкритості 

інформації; інфраструктурного забезпечення та консультативного супроводу; 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 Основні елементи земельної економіки 

оцінка, ціна, вартість, 
дохід, попит і 

пропозиція на ринку 

земельні 
відносини,  

права власності  

поведінка 
власників, 

користувачів 

 екологічні 
показники  

Європейська модель: земля – на першому місці,  
а земельні поліпшення – її похідні 

 Рівні земельної економіки 

регіональний державний глобальний місцевий 
 (локальний) 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

формування  
земельних ділянок, 

землеволодінь, 
землекористувань 

земельні ресурси 
галузей, 

адміністративно-
територіальних 

одиниць 

земельний фонд, 
категорії земель  

за цільовим 
призначенням 

транснаціональні 
екологічні та інші 

мережі 
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підзвітності управлінської діяльності; впровадження інноваційних технологій та 

діджиталізації; партнерської участі та рівноправності; контролю за діяльністю 

публічних адміністрацій. Впровадження цих принципів має позитивний вплив 

через узгодження доступу різних суб’єктів до інформації та діяльності органів 

влади, процедури прийняття управлінських рішень. Вагомим вважається 

принцип підзвітності управлінської діяльності, що передбачає створення 

зрозумілого процесу управління з подальшим наданням інформації 

громадськості про одержані результати.   

Інституціональною основою активного впровадження транспарентності 

територіально-галузевого управління стає узагальнення і систематизація впливу 

багатьох чинників. Для потенційних землевласників втілення інвестиційних 

інтересів реалізується за допомогою аналізу переваг та недоліків варіантів 

набуття земельною ділянкою певного статуту відповідно до виду економічної 

діяльності та можливостей одержання прибутку. Враховуючи особливості та 

вплив на територіально-галузеве управління, проведена їх систематизація за 

вертикальним (підпорядкування) та горизонтальним поділами (територіальний, 

правовий, інженерно-техніко-технологічний, галузевий, управлінський, 

кадровий, економічний, соціальний, екологічний, інформаційний) і виявлена 

рівневість їх поєднання (першого порядку – коли виділено окремий інститут 

(соціальний); другого порядку – коли він поєднаний з іншим інститутом 

(соціально-економічний), третього порядку – коли поєднано в один три 

інститути (еколого-соціально-економічний). 

У третьому розділі – «Економічний аналіз інституціональних засад 

управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-

галузевого розподілу» – викладено результати дослідження розбудови та 

функціонування ринку земель різного цільового призначення в зарубіжних 

країнах; виявлені інституціональні зміни взаємозв’язку інтересів держави та 

бізнесу щодо визначення пріоритетів податкової політики та орендних відносин; 

доповнено методику проведення нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення на основі природної врожайності 

сільськогосподарських культур; оцінено галузевий, територіальний, екологічний 

та інвестиційний напрями управління земельними ресурсами адміністративних 

територіальних одиниць.  

На державному, регіональному, земельно-оціночному рівнях протягом 

1991–2018 рр. система нормативної грошової оцінки зазнала значних змін, які 

пов’язані зі становленням ринкової економіки, капіталізацією земельних 

ресурсів, упровадженням нових форм господарювання, динамічністю 

землекористування та висвітлюють нові методики оцінки земель 

сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення. Позитивною 

рисою нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення стало використання фактичних показників діяльності 

сільськогосподарських підприємств за останні п’ять років, що передували року 

оцінки, урахування собівартості продукції, упровадження зернового еквівалента, 

з подальшим проведенням всеукраїнської оцінки земель і створенням 

електронного порталу для прозорого управління доступом до вартісної 
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інформації зацікавлених осіб щодо визначення розміру земельного податку й 

орендної плати. Єдиний методичний підхід до нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення висунув на перший план 

функціональне призначення земельної ділянки незалежно від категорії земель, 

що дозволило вдосконалити організаційно-правові засади платності і спростити 

можливості одержання відомостей про оцінку земель та в майбутньому – 

створення автоматизованого порталу з відкритим доступом до її результатів. 

На державному, регіональному, земельно-оціночному рівнях запропоновано 

удосконалити чинну методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення на основі природної врожайності зернових 

та зернобобових без кукурудзи на зерно, з урахуванням темпів зростання 

врожайності, цін реалізації та собівартості продукції з диференціацією на 

загальний коефіцієнт, який складається із коефіцієнта вмісту гумусу, коефіцієнта 

балу бонітету, коефіцієнта гідротермічності та коефіцієнта інфраструктури 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 

на державному рівні станом на 01.01.2020 р., грн/га 

Показник Рілля 
Багаторічні 

насадження 
Сіножаті Пасовища 

Удосконалена методика 27213,1 61626,4 6463,1 5896,2 

Чинна методика  27562,0 50202,0 6563,0 5015,0 

Різниця між удосконаленою  

та чинною методиками 

грн -348,9 11424,4 -99,9 881,2 

% -1,3 22,8 -1,5 17,6 

Джерело: розраховано автором. 

 

Проведено дослідження трьох варіантів удосконалення нормативної 

грошової оцінки ріллі: перший варіант ґрунтувався на зниженні фактичної 

урожайності на приріст за рахунок унесення мінеральних та органічних добрив; 

другий – на природній урожайності зернових (без кукурудзи на зерно) в Україні; 

третій – на природній урожайності зернових (без кукурудзи на зерно) за 

областями України. Аналіз застосування загального коефіцієнту диференціації в 

удосконаленій методиці показав вищий рівень установлення відмінностей за 

невеликої розбіжності між середньою вартістю в Україні на державному рівні та 

однаковими балами бонітету в різних адміністративно-територіальних областях. 

Причому ця тенденція зберігається на рівні природно-сільськогосподарських 

районів, коли різні земельно-оціночні райони мають однаковий бал бонітету, але 

розміщені в різних природно-кліматичних зонах (для Харківської області – 

Лісостепова та Степова), тому завдяки запропонованим коефіцієнтам 

враховують відмінності за природно-кліматичними та якісними умовами 

оціночної території (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Нормативна грошова оцінка ріллі на державному та регіональному рівнях  

станом на 01.01.2020 р., грн/га 

Область 
Варіант удосконаленої 

методики 

Чинна 
методика 
№ 831 від 

16.11.2016 р. 

Різниця між 
удосконаленою та 

чинною методиками, % 

1 2 3 1 2 3 

Вінницька 24274,1 34600,9 43564,4 27184,0 -10,7 27,3 60,3 

Волинська 24763,9 35299,1 596,8 21806,0 13,6 61,9 -97,3 

Дніпровська 30505,9 43483,8 51322,4 30251,0 0,8 43,7 69,7 

Донецька 34560,6 49263,6 44757,9 31111,0 11,1 58,3 43,9 

Житомирська 23539,3 33553,5 6564,5 21411,0 9,9 56,7 -69,3 

Закарпатська 30505,9 43483,8 13129,0 27268,0 11,9 59,5 -51,9 

Запорізька 29662,3 42281,3 42967,6 24984,0 18,7 69,2 72,0 

Івано-Франківська 27866,2 39721,2 22677,3 26087,0 6,8 52,3 -13,1 

Київська 25716,4 36656,7 23870,9 26531,0 -3,1 38,2 -10,0 

Кіровоградська 35050,5 49961,8 55499,8 31888,0 9,9 56,7 74,0 

Луганська 31540,0 44957,8 37596,6 27125,0 16,3 65,7 38,6 

Львівська 26124,6 37238,6 5967,7 21492,0 21,6 73,3 -72,2 

Миколаївська 27621,3 39372,1 48338,5 27038,0 2,2 45,6 78,8 

Одеська 29716,7 42358,9 46548,2 31017,0 -4,2 36,6 50,1 

Полтавська 34968,8 49845,4 42967,6 30390,0 15,1 64,0 41,4 

Рівненська 24845,6 35415,5 4774,2 21938,0 13,3 61,4 -78,2 

Сумська 32274,7 46005,2 35806,3 26793,0 20,5 71,7 33,6 

Тернопільська 29553,4 42126,2 36403,1 29035,0 1,8 45,1 25,4 

Харківська 35349,8 50388,5 57290,1 32237,0 9,7 56,3 77,7 

Херсонська 26995,4 38479,9 38790,2 24450,0 10,4 57,4 58,7 

Хмельницька 29771,1 42436,5 31628,9 30477,0 -2,3 39,2 3,8 

Черкаська 33853,1 48255,0 43564,4 33646,0 0,6 43,4 29,5 

Чернівецька 25226,5 35958,5 28048,3 33264,0 -24,2 8,1 -15,7 

Чернігівська 26941,0 38402,3 13725,8 24065,0 12,0 59,6 -43,0 

Україна 27213,1 38790,2 38790,2 27562,0 -1,3 40,7 40,7 

Джерело: розраховано автором. 

 

Аналіз сучасного стану економічної сторони земельних відносин в 

контексті справляння земельного податку і орендної плати надав змогу виділити 

етапи їх становлення. Перший етап (2004–2014 рр.) окреслюється дієвою 

розбудовою орендних відносин. Найбільш спроможним вважається 2013 р., 

оскільки співвідношення між орендною платою і земельним податком 

становило, відповідно, 26,3 та 73,7 %. Позитивний вплив на це мало зростання 

розміру орендної плати за відносно низьких ставок земельного податку. Другий 

етап (2015–2017 рр.) характеризувався зростанням розміру земельного податку, 

оскільки відбувалася децентралізація управління та розширилися повноваження 

органів місцевого самоврядування стосовно самостійного встановлення ставок 

податку на території об’єднаних територіальних громад. Необхідно підкреслити, 

що в цей час плата за землю стає джерелом формування їх місцевого бюджету, 

тому у 2017 р. їх співвідношення становило, відповідно, 36,6 та 63,4 %. Будь-

який із вищевказаних етапів характеризувався конкретними трансформаціями 

управлінського, правового, економічного спрямування, що разом підвищують 

важливість плати за землю у процесі управління земельними ресурсами. 
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За розробленим методичним підходом оцінено інвестиційний стан 

управління земельними ресурсами. На першому етапі проведено дослідження за 

галузевою, територіальною, екологічною та інвестиційною складовими, 

ключовими параметрами яких на державному і регіональному рівнях відповідно 

стали: валовий регіональний продукт, плата за землю, капітальні інвестиції на 

охорону довкілля, капітальні інвестиції у матеріальні і нематеріальні активи. 

Розрахунки дали змогу виявити, що у 2017 р. найвищий показник Кз=28,30 

характерний для Київської області, а найменший – Кз=0,58 – для Луганської. За 

підсумками комплексного оцінювання інвестиційного стану управління 

земельними ресурсами складено рейтинг регіонів (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Рейтинг інвестиційного управління земельними ресурсами  

на регіональному рівні 
Джерело: розроблено автором. 

 
На другому етапі детальне дослідження інвестиційної складової 

управління земельними ресурсами проведено за темпами повернення капіталу, 
капітальними інвестиціями та чистим прибутком (збитком). Розрахунки надали 
можливість встановити рівень інвестиційного управління за областями (табл. 3).     

Таблиця 3 

Рівень інвестиційного управління земельними ресурсами 

Комплексний 
індекс, Кі 

Рівень 
інвестиційного 

управління 

Область 

до 0,5 високий Дніпровська, Запорізька, Київська  

0,5–1,0 середній 
Вінницька, Одеська, Полтавська, Харківська, 
Черкаська, Чернігівська  

1,0–1,5 задовільний 
Волинська, Донецька,  Житомирська, Львівська, 
Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька  

1,5–2,0 низький 
Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Луганська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька 

Джерело: розраховано автором. 
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На світовому рівні відображення напрямів розвитку та діяльності ринку 

земель різного цільового призначення вимагає проведення аналізу його 

ключових параметрів залежно від ролі державного управління (посилена, 

середня, послаблена). Досліджено регулювання земельних відносин у країнах з 

високим, середнім та перехідним рівнем ринкової економіки з особливою увагою 

на країни, які схожі за природно-кліматичними та ресурсними потенціалами з 

вітчизняними умовами (Білорусія, Франція, Польща). Значну увагу приділено 

розвитку орендних відносин в процесі становлення інституту власності під час 

проведення економічних реформ у країнах з перехідною економікою, які 

ґрунтуються на фермерських господарствах і невеликих за розміром 

землекористуваннях. Для всебічного розкриття напрямів державного управління 

застосовано управлінський, фіскальний і комплексний підходи. Визначено, що у 

зарубіжних країнах державне управління спрямоване на регулювання орендних 

відносин зі стабілізацією орендної ставки (Іспанія, Італія, Китай) та збільшенням 

строку оренди, що досягається установленням часових меж (мінімального і 

максимального строку оренди) та оптимальних розмірів орендованого 

землекористування, а після закінчення строку оренди держава спонукає до 

подальшого викупу земельної ділянки (Данія) або її продовження (Швеція). 

У четвертому розділі – «Модернізація інституціональних засад 

управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-

галузевого розподілу» – систематизовано способи вилучення земельної ренти із 

сільськогосподарських угідь залежно від впроваджуваних видів економічної 

діяльності; запропоновано удосконалення інституціонального середовища ринку 

земель сільськогосподарського призначення за допомогою інформаційно-

інтелектуального забезпечення та транспарентності; обґрунтовано доцільність 

модернізації організаційно-правової основи управління земельними ресурсами; 

адаптовано концепцію комплекс маркетингу до ринку земель сільськогоспо-

дарського призначення; зосереджено увагу на пріоритетних напрямах розвитку 

управління земельними ресурсами шляхом економічних методів перерозподілу 

земель між землевласниками та землекористувачами. 

Результати дослідження організаційно-правової основи управління 

земельними ресурсами за територіально-галузевим розподілом вказують на 

необхідність усунення недоліків на основі прийняття Аграрного, Містобудівного, 

Туристичного, Історико-культурного кодексів та вдосконалення державного 

управління категорією земель історико-культурного призначення. Це можливо 

здійснити через побудову чіткої вертикалі урядового органу та відповідних 

територіальних підрозділів в обласних, районних, міських державних 

адміністраціях та органах місцевого самоврядування, щоб охопити виконання 

пам’яткоохоронного контролю на місцевому рівні з введенням централізованого 

фінансування для усунення відмінностей в існуючій організації управлінських 

органів на місцях. Управління землями природно-заповідного фонду необхідно 

спрямувати на територіальну розбудову управлінських органів, ліквідацію 

різноманітності підпорядкування природно-заповідних об’єктів, визначення на 

місцевому рівні відповідальних осіб за об’єкти природно-заповідного фонду.  
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Імплементацію заходів щодо ринку земель сільськогосподарського 

призначення слід здійснювати за такими етапами: 1) відкриття реєстрів 

земельних ділянок і реєстрів суб’єктів господарювання, які бажають їх купити; 

2) створення і розвиток Агентства обігу земель, системи кредитування 

фермерських господарств, обмеження концентрації земель; 3) вільний продаж 

земельних ділянок. До ключових умов створення системної взаємодії суб’єктів 

ринку земель віднесено координацію діяльності учасників купівлі-продажу 

земель на основі дії Агентства обігу земель, сприяння розвитку фонду 

гарантування вкладів і створенню державного резервного фонду (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. «Дорожня карта» формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення на державному рівні 
Джерело: розроблено автором. 

 

За результатами соціологічного опитування зроблено висновок про 

недостатній рівень державної підтримки розвитку території з пріоритетними 

галузями економіки, їх екологічного стану, усунення недоліків сучасного 

землекористування, упорядкування земельних відносин, створення прозорого 

управління, інвентаризації земель. Слабка інформованість власників і 

користувачів землі, відсутність ринкової свідомості населення посилює 

негативне ставлення до ринку земель майже на всіх категоріях земель за 

цільовим призначенням, занепокоєння через можливе захоплення земель 

платоспроможними підприємствами чи іноземцями, відчуття законодавчої 

незахищеності, відсутності інституціонально-організаційного забезпечення.  

Узагальнення суспільної думки опитуваних респондентів вказує на 

поступове переміщення в бік доцільності відкриття ринку земель. Водночас не 

заперечується той факт, що теперішні трансакції із земельними ділянками мають 

Формування ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення в 
контексті капіталізації земельних ресурсів 

Підвищення інтелектуально-
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 Розвиток іпотечного 
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 Показники інституціонального середовища ринку земель сільськогосподарського призначення 
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значно занижені ціни порівняно з ринковою вартістю. Від тіньового ринку 

потерпають не тільки власники земельних ділянок, але й територіальні громади 

та держава через втрату додаткових коштів у вигляді податку до бюджету. 

Аргументовано, що прозоре управління землями сільськогосподарського 

призначення повинно бути спрямоване на формування ефективної ринкової 

інфраструктури та конкурентного середовища. 

За результатами кореляційно-регресійного аналізу встановлено таку 

залежність на: 1) землях сільськогосподарського призначення – між заходами з 

усунення недоліків сучасного землекористування та ступенем прозорості 

управління землями цієї категорії (r=0,80); ступенем раціонального 

використання земель та заходами з усунення недоліків сучасного 

землекористування  (r=0,46); 2) землях житлової та громадської забудови – між 

упровадженням, функціонуванням ринку земель та встановленням максимальної 

площі ділянки, яка продається у власність однієї людини (r=0,53); 3) землях 

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення – між рівнем 

державної підтримки раціонального використання та охорони земель й 

екологічним станом (r=0,53); 4) землях оздоровчого призначення – між рівнем 

державної підтримки раціонального використання та охорони земель й заходами 

з усунення недоліків сучасного землекористування (r=0,44); 5) землях 

рекреаційного призначення – між ступенем раціонального використання земель 

та необхідністю проведення інвентаризації земель (r=0,48); 6) землях історико-

культурного призначення – між ступенем раціонального використання земель та 

переважним видом набуття прав на земельну ділянку (r=0,33); 7) землях 

лісогосподарського призначення – між рівнем державної підтримки 

раціонального використання та охорони земель й заходами з усунення недоліків 

сучасного землекористування (r=0,36); 8) землях водного фонду – між екологічним 

станом та переважним видом набуття прав на земельну ділянку (r=0,60); 9) землях 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

– між заходами з усунення недоліків сучасного землекористування та ступенем 

прозорості управління землями цієї категорії (r=0,52).  

Запропоновано визначати вартість ріллі за сівозміною. Станом на 

21.05.2017 р. розрахунки вартості 1 га ріллі за сівозміною, до якої включають 

найпоширеніші й типові сільськогосподарські культури (пшениця, ячмінь, 

кукурудза на зерно, соняшник, ріпак, соя, горох, цукровий буряк), вирощувані в 

аграрних підприємствах на всій території України протягом 2010–2016 рр. 

показали вищий результат – 109528,5 грн/га (4149,8 дол/га), ніж за 

монокультурою (пшениця) – 54251,2 грн (2057,3 дол/га). Набір типових 

сільгоспкультур за багаторічний період надає більш об’єктивну вартість. 

Доведено, що подальша активізація земельних відносин на ринку земель 

сільськогосподарського призначення потребує маркетингового забезпечення для 

зростання ділової активності потенційних землевласників. Для організації 

маркетингу земель сільськогосподарського призначення адаптовано концепцію 

комплекс маркетингу (4Р) і виділено такі підходи: територіальний (ураховує 

цільове призначення та функціональне використання ділянки-товару відповідно 

до впроваджуваного виду економічної діяльності, що створює їх асортимент на 
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ринку на базі своєї корисності для майбутніх власників); вартісний (для 

відображення її цінності для потенційного покупця на основі ціноутворюючого 

процесу і попиту – пропозиції на ринку, що обумовлює її ціну); інформаційно-

комунікаційний (для просування товару на ринку на засадах залучення 

публічних кадастрових карт, відкритого переліку продаваних ділянок на сайті 

Держгеокадастру, реклами властивостей ділянок тощо); інституціонально-

правовий (сприяє просуванню земельних ділянок на ринку шляхом укладання 

угод їх купівлі-продажу). Корисність сільськогосподарських угідь визначається 

їх продуктивністю, родючістю, місцеположенням, інфраструктурою. Ступінь 

корисності визначається попитом і пропозицією, конкуренцією на ринку. 

Корисні властивості земельної ділянки у грошовому виражені відображують її 

цінність на ринку. Проведення нормативної або експертної грошової оцінки 

визначає її вартість як еквівалент цінності. Ринок встановлює фактичну ціну, за 

яку вона продається і може значно відрізнятися від вартісної оцінки. 

Запропоновано можливі цінові стратегії на ринку земель сільськогосподарського 

призначення (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Цінові стратегії на ринку земель  

сільськогосподарського призначення  
Джерело: розроблено автором. 
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інтересів землевласника, а також соціального, політичного, економічного 

становища в державі. Знання різних цінових стратегій на ринку земель 

сільськогосподарського призначення обґрунтовує конкурентні переваги 

землевласникам і землекористувачам у коротко- та довгостроковому періодах. 

У п’ятому розділі – «Удосконалення державного регулювання 

інституціональних засад управління земельними ресурсами на різних 

рівнях територіально-галузевого розподілу» – здійснено комплексне 

оцінювання інституціонального забезпечення територіально-галузевого 

управління земельними ресурсами державного рівня; запропоновано методичне 

обґрунтування дохідності ріллі за різним ресурсозабезпеченням регіонального 

рівня; відображено пропозиції щодо впровадження та діяльності Моніторингу 

управління земельними ресурсами на основі контрольно-наглядових функцій 

державної управлінської діяльності; здійснено оцінку сучасного стану 

децентралізації управління земельними ресурсами місцевого рівня з акцентом  на 

потенційний розвиток нових видів економічної діяльності, привабливості 

територіального продукту і його конкурентоспроможності.  

На державному рівні комплексне оцінювання інституціонального 

забезпечення територіально-галузевого управління земельними ресурсами  

найвищі результати показало у територіальному, правовому, інженерно-техніко-

технологічному інститутах – на землях сільськогосподарського призначення; у 

галузевому, управлінському, кадровому, економічному, соціальному, 

екологічному, інформаційному інститутах – на землях промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Узагальнений 

інтегральний коефіцієнт управління генеруванням дохідності земель різних 

категорій за цільовим призначенням визначив подальші пріоритети 

територіально-галузевого розвитку (рис. 8).  
 

 
Рис. 8. Інтегральний показник комплексного оцінювання 

інституціонального забезпечення територіально-галузевого управління 

земельними ресурсами на державному рівні, Iп 
Джерело: розраховано автором. 
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Змодельовано три сценарії посіву сільськогосподарських культур: 

«Максимізація дохідності земель», «Залучення до обробітку ріллі четвертого 

ступеня придатності», «Оптимізація землекористування в умовах зростання 

орендної плати», які мають спільну функцію, спрямовану на максимізацію 

прибутку з одиниці площі з урахуванням визначених обмежень при різних рівнях 

ресурсного забезпечення (високий, достатній, задовільний, низький), що 

дозволяє залучати у виробничий процес земельні ділянки низького ступеня 

придатності. Запропонований інструментарій дає змогу здійснювати вибір 

найкращого управлінського рішення з урахуванням найвищої дохідності 

залежно від технологічного рівня ведення господарства і родючості земель для 

вирішення соціальних, економічних і екологічних задач сільськогосподарського 

виробництва. На регіональному рівні у результаті дослідження ґрунтового 

покриву Харківської області було встановлено площі за придатністю до 

вирощування основних районованих культур (пшениця, ячмінь, кукурудза на 

зерно, цукровий буряк, соняшник). Відтак, площа ріллі регіону придатна під 

посіви пшениці становить 1807,9 тис. га, ячменю – 1808,3 тис. га, кукурудзи на 

зерно – 1508,2 тис. га, цукрового буряку – 895,9 тис. га, соняшнику – 

1374,1 тис. га (табл. 4).  

Таблиця 4 

Посівні площі вирощування сільськогосподарських культур  

Харківської області за варіантом № 1 «Максимізація дохідності земель»  

на регіональному рівні, 2017 р. 

Показник  
Рівень ресурсозабезпечення Придатна 

площа  
посіву, га 

високий достатній задовільний низький 

Площа посіву пшениці, тис. га 1259,4 1257,3 1255,9 1251,8 1807,9 

Площа посіву ячменю, тис. га 6,4 8,5 9,9 14,0 1808,3 

Площа посіву кукурудзи, тис. га 361,7 361,7 361,7 361,6 1508,2 

Площа посіву соняшнику, тис. га 178,9 178,4 178 177,6 895,9 

Площа посіву цукрового буряку, 
тис. га 

1,9 2,4 2,8 3,3 1374,1 

Загальна площа, тис. га 1808,3 1808,3 1808,3 1808,3 х 

Чистий дохід, млн грн 29846,2 22102,1 17588,9 12439,3 х 

Чистий дохід на 1 га, грн 16505,09 12222,58 9726,72 6878,99 х 

Орендна плата з 1 га, грн 1953,0 1953,0 1953,0 1953,0 х 

НГО 1 га ріллі області, грн 32549,2 32549,2 32549,2 32549,2 х 

Коефіцієнт дохідності, Кд 0,51 0,38 0,30 0,21 х 

Джерело: розраховано автором. 
 

Цільова функція оптимізації має такий вигляд:  
 

∑ 𝑆𝑖𝑗  𝐸𝑖𝑗 → 𝑌𝑚𝑎𝑥                                                          (1) 

де, і – с.-г. культура; j – ступінь придатності до вирощування певної культури; 𝑆𝑖𝑗 – 

площа ріллі, придатної для вирощування і-ї с.-г. культури; 𝐸𝑖𝑗 – прибуток, одержаний від 

вирощування і-ї культури на j-й придатній ріллі; 𝑎𝑖𝑗 – посівна площа і-ї культури на j-й 

придатній ріллі; 𝑉𝑖𝑗 – мінімальний об’єм виробництва товарної продукції і-ї культури на j-й 

придатній ріллі; 𝑆𝑔𝑣 – законодавчо рекомендована площа посіву конкретної і-ї с.-г. культури; 

𝑉𝑝 – розрахунковий об’єм виробництва товарної продукції і-ї культури. 
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Обмеження:  

Посівна площа має бути менша площі земель області: 

∑ 𝑎𝑖𝑗  ≤ 𝑆                                                                 (2) 

Придатна для вирощування сільськогосподарських культур площа області 

має дорівнювати або бути більшою від площі їх посіву: 

∑ 𝑎𝑖𝑗  ≤ 𝑆𝑖𝑗                                                               (3) 

Законодавчо рекомендована площа посіву конкретної і-ї 

сільськогосподарської культури має дорівнювати або бути більшою від площі їх 

посіву:  

∑ 𝑎𝑖𝑗  ≤ 𝑆𝑔𝑣                                                             (4) 

Мінімальний об’єм виробництва товарної продукції сільськогоспо-

дарських культур має бути менший або дорівнювати розрахунковому об’єму: 

 ∑ 𝑉𝑖𝑗  ≥ 𝑉𝑝                                                     (5) 

Одержані результати розрахунків мають бути позитивні: 𝑎𝑖𝑗 ≥ 0. 

 

На місцевому рівні активними сторонами управління земельними 

ресурсами на рівні територіальних громад є такі: просування території для 

здійснення різних проєктів, наявність природних ресурсів, лікувальних джерел, 

історико-культурних об’єктів та їх низька вартість, перерозподіл ресурсів для 

прибуткових галузей і підприємств території, розширення асортименту 

галузевих послуг. Пасивними сторонами визначено низький рівень 

інфраструктурного забезпечення, необлаштовані місця масового відпочинку, 

слабка участь території та суб’єктів у міжнародних, національних та 

регіональних програмах, низька стимуляція попиту публічними заходами 

(ярмарки, виставки, фестивалі). Дестабілізуючими ризиками визначено 

неефективну стратегію маркетингового розвитку території, нестачу фінансових 

ресурсів, появу нових гравців на ринку. Перспективними напрямами слід 

вважати розвиток туризму, підвищення конкурентоспроможності територій на 

ринку послуг, зростання бази оподаткування і доходів у місцевий бюджет, 

створення позитивного іміджу території, приваблення територією успішних 

фірм, державних замовлень, професіоналів, інвесторів, туристів тощо. 

Запропоновано створення інституції Моніторингу управління земельними 

ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівнях у складі 

Держгеокадастру, основною функцією якого є контрольно-наглядова діяльність 

і відкрите звітування про стан розвитку земельних відносин відповідного 

адміністративно-територіального утворення. На державному рівні департамент 

рекомендовано створити з десяти відділів, які включають загальний відділ 

моніторингу управління земельними ресурсами, відділ моніторингу земель 

сільськогосподарського призначення, відділ моніторингу земель житлової та 

громадської забудови, відділ моніторингу земель природно-заповідного та 

іншого природоохоронного призначення, відділ моніторингу земель оздоровчого 
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призначення, відділ моніторингу земель рекреаційного призначення, відділ 

моніторингу земель історико-культурного призначення, відділ моніторингу 

земель лісогосподарського призначення, відділ моніторингу земель водного 

фонду, відділ моніторингу земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. На регіональному рівні достатньо 

тільки загального відділу. На місцевому рівні у територіальних громадах повинна 

бути відповідальна особа за наповнення бази даних.  

Результати проведеного соціологічного дослідження свідчать про 

необхідність посилення державного управління земельними ресурсами шляхом 

формування нового департаменту Моніторингу управління земельними 

ресурсами у складі Держгеокадастру. Його діяльність на державному, 

регіональному та місцевому рівнях дозволить здійснювати прозоре управління 

земельними ресурсами та відкритий доступ до результатів управлінської 

діяльності, забезпечить транспарентний перелік інвестиційно-привабливих 

земельних ділянок. Впровадження та удосконалення геоінформаційного 

забезпечення і техніко-технологічних можливостей органів державного 

управління земельними ресурсами створюють міцну основу для реалізації 

сучасного спостереження за діяльністю у сфері земельних відносин, виявлення 

недоліків і вживання заходів для їх своєчасного усунення та оприлюднення 

інформаційно-аналітичних даних. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано нове розв’язання наукової проблеми 

формування теоретико-методологічних та науково-практичних аспектів 

інституціональних засад управління земельними ресурсами на різних рівнях 

територіально-галузевого розподілу. Одержані результати свідчать про 

досягнення мети дисертаційного дослідження, виконання поставлених завдань 

та відповідності наукової позиції автора принципам управління земельними 

ресурсами. Виконане дослідження дозволило зробити такі висновки: 

1. Еволюція теорії управління земельними ресурсами враховує 

інституціональні положення, зорієнтовані на посилення економічної ролі 

земельних відносин у суспільстві на державному, регіональному, місцевому 

рівнях. Зважаючи на специфіку організації управління земельними ресурсами, 

його економічний зміст слід розглядати з позицій створення міцних інституцій 

та інститутів щодо регулювання економічної поведінки земельних агентів, 

спрямованих на здійснення різних видів економічної діяльності на відповідних 

категоріях земель за цільовим призначенням для одержання підприємницького 

зиску. Використання можливостей управління земельними ресурсами за умов 

невизначеності ринкового середовища забезпечує дієвість механізму плати за 

землю і підвищує спроможність наповнення місцевих бюджетів у процесі 

децентралізації влади. 

2. Теоретично доведено, що транспарентність державного управління 

земельними ресурсами полягає у прозорості комунікацій між органами влади і 

зацікавленими особами на державному, регіональному, місцевому рівнях, а її 
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системоутворюючими елементами виступають адміністративно-територіальна, 

правова, інженерно-техніко-технологічна, галузева, управлінська, кадрова, 

економічна, соціальна, екологічна, інформаційна відкритість. Виходячи із 

сутності та специфіки транспарентності управління земельними ресурсами, 

визначено концептуальні положення комунікаційної взаємодії владних та 

підвладних суб’єктів земельних відносин, до яких включено мету стратегії та 

вектори управління земельними ресурсами, окреслено принципи та 

інструментарій забезпечення прозорості цього процесу. Застосування 

транспарентного підходу сприятиме формуванню рівноправних відносин між 

суб’єктами управління для прийняття ефективних рішень на основі відкритості 

та зрозумілості інформації, належного інфраструктурного і консультативного 

супроводу, підзвітності та контролю за діяльністю публічних адміністрацій. 

3. Теоретичні положення територіально-галузевого розподілу ґрунтуються 

на інституціональних засадах управління земельними ресурсами. Зокрема, 

відображено необхідність оптимального сполучення території та галузі, зміст 

яких полягає у забезпеченні зростання доходу від використання землі, 

підвищення ціни та попиту на ринку, збільшення її вартості. Для спонукання 

потенційних землевласників до підвищення дохідності земель необхідно 

застосовувати інвестиційно-привабливі схеми, державну підтримку малого та 

середнього бізнесу, систему кредитування і застави земельних ділянок, гнучке 

оподаткування, відшкодування витрат на природоохоронні та екологічні заходи. 

Такі положення вказують на необхідність застосування ієрархічних рівнів 

(державний, регіональний, місцевий) управління земельними ресурсами, які 

зумовлені ринковими потребами суспільства та поведінкою ринкових операторів 

щодо розвитку конкретного виду економічної діяльності на певній території з 

урахуванням її фізичної можливості, економічної доцільності, юридичної 

дозволеності та ефективного використання.   

4. Комплексне оцінювання інституціонального забезпечення 

територіально-галузевого управління земельними ресурсами державного рівня 

слід здійснювати за розробленим методичним підходом, який передбачає 

визначення інтегрального показника результативності (кількісних і якісних 

характеристик залучених ресурсів, продуктивності та ефективності) основних 

видів економічної діяльності на землях відповідних категорій за їх цільовим 

призначенням. Взаємодія інституцій управління земельними ресурсами 

зорієнтована на формування та функціонування норм і правил набуття 

земельною ділянкою статусу відповідно до її спроможності забезпечити певний 

вид економічної діяльності необхідними ресурсами для одержання доходу 

(ефекту) за існуючих формальних (закони) та неформальних (культура, цінності) 

обмеженнях. Вказані дії сприяють територіально-галузевому розподілу 

земельного фонду держави шляхом прийнятих управлінських рішень.   

5. Рушійною силою інституціонального управління земельними ресурсами 

слід вважати земельну економіку, яка виникає на стику соціології та економіки 

на основі знань про правила та норми, прийняті в суспільстві і охоплює 

державний, регіональний, місцевий рівні. Ключовими елементами її об’єкта є 

рента, населення, володіння землею, а предмет складає спроба людини 



 30 

привласнити землю для використання та володіння. На вищих рівнях управління 

земельна економіка зосереджена на роз’ясненні економічних стимулів або 

інститутах, на нижчих – досліджує людські стосунки щодо використання землі, 

ставлення населення до землекористування і вартості землі, основні риси 

поведінки земельних індивідів у виборі земельної ділянки для провадження 

економічної діяльності. Визначальної ролі у земельній економіці набувають 

права та форми власності на землю, що впливають на закономірності 

використання земель, зиски та втрати від прийнятих управлінських рішень, зміни 

землекористування стосовно економічної ефективності розподілу земельних 

ресурсів між галузями національної економіки.  

6. Для визначення дохідності ріллі на регіональному рівні необхідно 

проводити оцінювання за такими критеріями: структура посівних площ, ступінь 

придатності ріллі до вирощування конкретних сільськогосподарських культур, 

рівень ресурсозабезпеченості сільськогосподарських підприємств. Доведено, що 

результати моделювання за 1-м варіантом «Максимізація дохідності земель» з 

дотриманням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозміні 

відображують найвищий рівень дохідності ріллі сільськогосподарських 

підприємств високого рівня ресурсозабезпечення (0,51), достатнього (0,38), 

задовільного (0,30), низького (0,21). Встановлено, що за 2-м варіантом 

«Залучення до обробітку ріллі четвертого ступеня придатності» із зростанням 

витрат на мінеральні та органічні добрива коефіцієнт дохідності ріллі для 

високого рівня ресурсозабезпечення становив 0,48, достатнього – 0,35, 

задовільного – 0,28, низького – 0,20. Визначено, що 3-й варіант «Оптимізація 

землекористування за умов зростання орендної плати» є найбільш прийнятним з 

позицій соціального захисту власників земельних часток, адже надає можливості 

підприємству підвищити орендну плату орендодавцям за високого рівня 

ресурсозабезпечення до 18 %, достатнього – 14 %, задовільного – 10 %, низького 

– 6 % за умови залучення ріллі першого – четвертого ступенів придатності. За 

таких підстав, розмір коефіцієнта дохідності ріллі становитиме для високого 

рівня ресурсозабезпечення – 0,36, достатнього – 0,27, задовільного – 0,24, 

низького – 0,20, що нижчий від перших двох варіантів моделювання за рахунок 

збільшення виробничих витрат галузі рослинництва. Відтак, за низького рівня 

ресурсозабезпечення підприємств суттєвих змін розміру коефіцієнта дохідності 

ріллі не відбувається, на відміну від високого, достатнього, задовільного рівнів, 

де за допомогою моделювання одержуються оптимальні його показники.  

7. Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення потребує 

використання маркетингу. Він має втілюватися за конкретним алгоритмом, що 

враховує, насамперед, розробку корисності землі-товару та створення 

конкурентного асортименту земельних ділянок на основі їх вартісної оцінки, 

спрямованої на попит земель у виробничому процесі сільськогосподарських 

товаровиробників. Ключова роль в активізації діяльності учасників земельного 

ринку відведена ціновій політиці на підставі цінності земельних ділянок, що 

виражається місцеположенням, родючістю, індивідуальною унікальністю, 

соціально-економічною частиною сільської місцевості. Значимим елементом 

комплекс маркетингу є позиціонування земельних ділянок на базі складових їх 
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цінності у виділених сегментах ринку. Зростання обсягу купівлі-продажу 

земельних ділянок вимагає залучення інформаційних (повідомлення про 

виставлені на продаж земельні ділянки, публічна кадастрова карта) та 

комунікаційних (сайт Держгеокадастру, платформа Сетам, Прозоро) технологій 

для узгодження земельних відносин між учасниками ринку земель.    

8. Запропоновано концептуальний підхід щодо оцінки управління 

земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад за умов проведення 

адміністративно-територіальної реформи. Обґрунтовано, що порівняння стану 

управління земельними ресурсами на місцевому рівні доцільно проводити за 

допомогою аналізу за територіальними, галузевими, маркетинговими, 

комерційними факторами з виділенням активних та пасивних сторін, майбутніх 

перспектив та ризиків. Критеріями вибору управлінської стратегії, крім 

забезпечення ефективності та конкурентоспроможності, виступають 

надходження грантів та інвестиційна привабливість територіального продукту. 

Для посилення конкурентних переваг територіального продукту об’єднаних 

територіальних громад визнано можливість поєднання різних управлінських 

стратегій, а саме: 1) соціально-економічного розвитку громад; 2) удосконалення 

інформаційно-комунікаційної та інженерно-транспортної інфраструктури;                   

3) розбудова та підтримка локальної підприємницької діяльності. Узагальненим 

результатом має стати привабливість ОТГ в якості місця ведення бізнесу (для 

інвесторів, підприємців), місця проживання і відпочинку для гостей, туристів, а 

також мешканців. 

9. Необхідність методичного удосконалення нормативної грошової оцінки 

земель зумовлена створенням дієвого механізму оподаткування, кредитування і 

її ціни. На основі уточнення рентоутворюючого фактору (природна урожайність 

зернових культур без кукурудзи на зерно), що впливає на розмір 

диференціального рентного доходу, сформовано три варіанти оцінки: 

1) введення коефіцієнту зниження фактичної урожайності на прибавку за 

рахунок унесення мінеральних та органічних добрив на державному рівні; 

2) природній урожайності зернових культур без кукурудзи на зерно на 

державному рівні; 3) природній урожайності зернових культур без кукурудзи на 

зерно на регіональному рівні. Порівняння чинної нормативної грошової оцінки 

ріллі складає різницю з першим варіантом у 349 грн/га (1 %), другим та третім –  

у -11228 грн/га (41 %). Результати оцінки свідчать про можливість регулювання 

податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства за першим 

варіантом у бік зменшення, а за другим і третім – у бік збільшення, причому 

останній має суттєві розбіжності за регіонами.            

10. Для відображення стану управління земельними ресурсами доцільно 

проводити оцінку тенденцій залучення інвестиційних коштів до галузей 

адміністративних територіальних одиниць за базовими параметрами: валовим 

регіональним продуктом (галузевий), розміром плати за землю (територіальний), 

капітальними інвестиціями на охорону довкілля (екологічний), капітальними 

інвестиціями у матеріальні і нематеріальні активи (інвестиційний). Виявлено, що 

найвищий загальний коефіцієнт Кз=28,2 має Київська область, а найменший 

Кз=0,58 – Луганська область, при середньому в Україні – Кз=4,00. За таких умов 
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поглиблений аналіз інвестиційної привабливості за показниками темпів 

повернення капіталу, капітальними інвестиціями та чистим прибутком (збитком) 

надав можливість згрупувати  регіони України з високим, середнім, задовільним 

і низьким рівнем управління. Найкращі результати управлінської діяльності 

одержані у Запорізькій, Київській, Дніпровській областях, комплексний індекс 

яких дорівнює відповідно 0,364, 0,273 та 0,182.  

11. Становлення ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні ґрунтується на результатах їх експертної грошової оцінки. Водночас, 

способи вилучення земельної ренти із сільськогосподарських угідь потребують 

подальшої актуалізації, зважаючи на досить невелику кількість даних про 

купівлю-продаж земельних ділянок на початковому етапі функціонування ринку 

земель. На державному та регіональному рівнях виявлені відмінності при 

розрахунках земельної ренти на ріллі по монокультурі та сівозміні, залежності 

чистого операційного доходу від форми власності на землю державного та 

приватного сектору економіки, які в подальшому впливають на ринкову вартість 

оцінюваної земельної ділянки. Встановлена залежність ринкової вартості від 

виду економічної діяльності, впроваджуваної на сіножатях через вихід сіна, 

урожайність вівса; на пасовищах – шляхом переведення зеленої маси у 

урожайність вівса, продуктивності молока та м’яса; багаторічних насаджень – 

від їх виду, сорту. За таких умов необхідно створювати і наповнювати єдину 

державну базу оцінки земель, фактичної і природної продуктивності 

сільськогосподарських угідь. 

12. Теоретико-методологічні засади функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення базуються на організаційно-правових 

механізмах державного регулювання земельних відносин аграрної сфери. 

Зокрема, його створення окреслено трьома етапами: на початковому етапі 

пропонується створити законодавче забезпечення, зняти мораторій, активізувати 

проведення електронних торгів, впровадити єдину базу оцінки земель, 

маркетингову інформаційну систему, відкрити реєстри ділянок на продаж та 

суб’єктів-покупців, забезпечити державний резервний фонд, відкрити Агентство 

обігу земель, обмежити концентрацію та перепродаж земель; на перехідному 

етапі слід посилити захист прав власників і землекористувачів, підтримку 

молодих фермерів, систему застави та кредитування, консолідацію земель, 

маркетингове забезпечення, пільги та переважне право купівлі-продажу 

земельної ділянки; на заключному етапі необхідно забезпечити екологічні та 

економічні заходи щодо використання та охорони земель, поліпшення 

маркетингової інфраструктури.   

13. Доведено, що прийняття управлінських рішень у сфері управління  

земельними відносинами потребує ідентифікації пріоритетності суспільних та 

індивідуальних інтересів учасників процесу управління земельними ресурсами. 

На підставі використання трьох блоків-орієнтирів управління (аналіз 

використання, розвиток земельних відносин, розбудова ринку) із застосуванням 

соціологічного опитування та кореляційного аналізу виявлені найбільш тісні 

взаємозв’язки для різних категорій земель за цільовим призначення: 1) між 

заходами з усунення недоліків сучасного землекористування та ступенем 
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прозорості управління землями (r=0,80); 2) між екологічним станом та 

переважним видом набуття прав на земельну ділянку (r=0,60); 3) між 

впровадженням, функціонуванням ринку земель та встановленням максимальної 

площі ділянки, яка продається у власність однієї людини (r=0,53). Водночас, для 

державного управління такими аргументами є наступні: 1) удосконалення 

органів управління на землях історико-культурного та природно-заповідного 

фонду; 2) удосконалення нормативно-правової бази; 3) проведення 

інвентаризації земель. Таким чином, впровадження сучасних важелів управління 

земельними ресурсами передбачає окреслення їх економічної значимості 

шляхом визначення дохідності землі відповідно до їх прибуткового виду 

економічної діяльності.   
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Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти 

інституціональних засад управління земельними ресурсами на різних рівнях 

територіально-галузевого розподілу. Сформульовано основні положення щодо 

транспарентності управління земельними ресурсами. Відображено базові 

методологічні, організаційні та системні підходи до розвитку управління 

земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу. 
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Здійснено комплексне оцінювання стану інституціонального забезпечення 

управління земельними ресурсами державного рівня за територіально-галузевим 

розподілом, що визначає необхідність підвищення інвестиційної та економічної 

діяльності його суб’єктів. Розроблено пропозиції інноваційного напряму щодо 

впровадження моніторингу управління земельними ресурсами та адаптації 

концепції комплекс маркетингу до ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Обґрунтовано стратегічні цілі модернізації управління земельними 

ресурсами, що базуються на організаційно-правових перетвореннях для 

поступового удосконалення взаємодії та реалізації інтересів учасників 

управлінського процесу.  

Ключові слова: інституціональні засади, управління земельними 

ресурсами, грошова оцінка земель, земельна економіка, маркетинг земель 

сільськогосподарського призначення, територіально-галузевий розподіл, 

транспарентність. 
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Украины, Житомир, 2020. 
Исследованы теоретико-методологические и научно-практические 

аспекты институциональных основ управления земельными ресурсами на 
разных уровнях территориально-отраслевого распределения. Сформулированы 
основные положения по транспарентности управления земельными ресурсами. 
Отражены базовые методологические, организационные и системные подходы к 
развитию управления земельными ресурсами на разных уровнях 
территориально-отраслевого распределения. 

Осуществлено комплексное оценивание состояния институционального 
обеспечения управления земельными ресурсами государственного уровня по 
территориально-отраслевому распределению, что определяет необходимость 
повышения инвестиционной и экономической деятельности его субъектов. 
Разработаны предложения инновационного направления по внедрению 
мониторинга управления земельными ресурсами и адаптации концепции 
комплекс маркетинга к рынку земель сельскохозяйственного назначения. 
Обоснованы стратегические цели модернизации управления земельными 
ресурсами, основанные на организационно-правовых преобразованиях для 
постепенного совершенствования взаимодействия и реализации интересов 
участников управленческого процесса. 
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SUMMARY 

 

Garazha E.P. Institutional basis of land resources management at various 

levels of territorial-industrial distribution: theory and practice. – Qualifying 

Research Paper as a Manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Economics, in speciality 08.00.03 – Economics 

and Management of the National Economy. – Polіssіа National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2020. 

Theoretical-methodological and scientific-practical aspects of institutional basis 

of land resources management at various levels of territorial-industrial distribution are 

studied. The main factors (status, capacity and profitability of land) are considered; 

they help to involve land in a particular type of economic activity according to legal, 

economic and environmental standards based on supply and demand in the land 

market. The main points on the transparency of land management are formulated, 

taking into account the major characteristics: transparency, openness, daylight, 

accountability, publicity. Considering the location of certain types of economic activity 

on the relevant categories of land for the intended purpose, specific conditions are 

created for the formation of income in rental and non-rental sectors of the economy. 

The comprehensive assessment of the institutional support of territorial and 

sectoral management of land resources at the state level in the institutions of horizontal 

division (territorial, legal, engineering and technological, industrial, managerial, 

personnel, economic, social, environmental, information) is provided. Their impact on 

land profitability of different purpose is determined taking into account the 

effectiveness of the development of sectors of the national economy. It is argued that 

it is necessary to ensure territorial and industrial distribution in the process of land 

management in order to create their profitability with the optimal combination of 

territory and industry. The necessity to introduce a land economy that takes into 

account the economic and social significance of land in a market economy within the 

provisions of institutional theory is substantiated.  

The methods of determining the profitability of arable land based on three 

scenarios are substantiated: maximization of land profitability, cultivation of arable 

land of the fourth degree of suitability, competitive advantages of land lease. Through 

the economic-mathematical modeling and investment-financial capacity of agricultural 

enterprises, the most profitable model of land profitability for a particular region was 

determined in accordance with the ecological, economic and social indicators of the 

agricultural sector. The base, methodological, organizational and systemic approaches 

to the development of land management at different levels of territorial and industrial 

distribution are formed. The necessity to create institutional support for the 

development of transparent land management at the state, regional and local levels is 

emphasized. It is substantiated that these actions are implemented through the land 

management monitoring. The necessity of its formation as a part of state management 

of land resources at all levels in the context of land categories by special purpose is 

proved.  

The necessity of development of amalgamated communities using the concept 

of marketing of territories is proved. Proposals for strengthening investment and 
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economic activity, competitiveness of the territorial product are substantiated. The 

methodological approach to the estimation of land resources management of the 

amalgamated communities in the context of administrative-territorial reform is 

proposed. Understanding the economic essence of land management has necessitated 

the justification of variants for determining the value of agricultural land. It has been 

proposed to improve the normative monetary valuation of arable land on the basis of 

the natural productivity of grain crops over the past five years, taking into account the 

quality, hydrothermal, and infrastructure coefficients. The normative monetary 

valuation of perennial plantations, hayfields and pastures was carried out on the basis 

of actual data dealing with productivity applying their grain equivalent to convert their 

actual income into rental income of grain crops. The starting point of this approach is 

to promote the establishment of differences in climatic and qualitative conditions of 

the evaluated territory in various administrative-territorial areas of the regional level.  

The adaptation of the complex marketing concept to the agricultural land market 

according to the positions of land-goods, land sales prices, places of distribution of 

investment-attractive land plots among potential owners, promotion of land plots on 

the market was proposed. The information about the benefits of the object that is being 

sold has been offered to generate the buyer’s desire to buy this land. The main focus of 

the marketing concept of the agricultural land market functioning was based on 

determining the needs of potential buyers of agribusiness using competitive methods. 

Three possible pricing strategies in the land market have been considered. The creation 

of a marketing information system with the reflection of the results on the marketing 

map and the introduction of digital marketing (digitalization) have been recommended. 

It is substantiated that the process of formation of agricultural land market should 

include the preparation of infrastructure aimed at improving the interaction between its 

participants. The necessity of strengthening the role of the state and legal support, 

which are reflected in the three stages of its formation, is substantiated. The withdrawal 

methods of land rent on agricultural resources have been determined. The differences 

in the calculation of land rent according to monocrop and crop rotation, the dependence 

of net operating income on the form of land ownership in the public and private sectors 

of the economy, which further affect the market value of the estimated land plot, have 

been highlighted. Various methods to determine the land rent of haymakings (hay 

output, oats crop capacity) and pastures (conversion of green mass in to oats crop 

capacity, milk and meat productivity), perennial plantations (species of perennial 

plantings) have been proposed. It is proved that institutional changes of land institutes 

and institutions that substantiate the forms of land ownership and land use system 

depend on the periods of land reforms and land policy of the state. Recommendations 

aimed at modernizing land management have been presented. Their essence is to 

improve the administrative and managerial apparatus, development of normative-legal 

base and land inventory. 

Key words: institutional basis, land resources management, monetary valuation 

of lands, land economy, marketing of agricultural lands, territorial-industrial 

distribution, transparency. 
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