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АНОТАЦІЯ 

Гаража О. П. Інституціональні засади управління земельними 

ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу: теорія та  

практика. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Житомирський національний агроекологічний університет 

Міністерства освіти і науки України, Житомир, 2020.  

У дисертації досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні 

аспекти інституціональних засад управління земельними ресурсами на різних 

рівнях територіально-галузевого розподілу. На основі детального аналізу 

понятійно-категоріального апарату, уточнено зміст та модифікації управління 

земельними ресурсами в умовах становлення ринку земель на етапі закінчення 

земельної і адміністративно-територіальної реформ. Класифікація 

теоретичних концепцій надала змогу виділити теоретико-методологічне 

підґрунтя для збалансування всебічності проявів сутності управління 

земельними ресурсами у процесі задоволення потреб індивідів, суспільства, 

держави. Підсумовуючи наукові підходи до інтерпретації поняття 

«інституціональні засади управління земельними ресурсами» запропоновано 

його авторське визначення, яке відображує найважливішу специфіку 

сучасного управлінського процесу земельними відносинами і земельним 

фондом держави. 

З позицій інституціональної економічної теорії з’ясовано, що 

інституціональні засади виражаються сукупністю науково обґрунтованих та 

законодавчо закріплених принципів у будь-якій сфері суспільних відносин, 

відповідно до яких будується і функціонує система управління для 

перетворення суспільних явищ на певні впорядковані структури та системи 

дій. Виділено чотири теорії управління земельними ресурсами 

(глобалізаційну, ринкового державного управління, дохідності земель 

(земельна економіка), інформаційно-інтелектуальне управління), 
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проаналізована ретроспективна система їх утворення, причинно-наслідкові 

зв’язки впровадження, викриті недоліки та переваги, окреслені характерні 

ознаки. 

Сформульовано принципи транспарентності управління земельними 

ресурсами, орієнтовані на узгодження адміністративної та публічної 

комунікації органів влади та суспільства на державному, регіональному, 

місцевому рівнях. Зважаючи на особливості транспарентності управління 

земельними ресурсами, здійснено її поділ на таку, що підлягає повній 

транспарентності, частковій транспарентності (за запитом) і секьюретизації. 

Для організації транспарентного управління запропоновано три напрями 

дозвільної системи: перший відкриває дані про земельну ділянку 

землевласника або землекористувача, другий – надає дані про земельну 

ділянку органу державної влади та місцевого самоврядування, третій – 

висвітлює інформацію про власників і користувачів земельних ділянок.  

Теоретично розвинуто та поглиблено зміст теорії розподілу в управлінні 

земельними ресурсами, в основу якої покладена проблема цінності земельних 

ресурсів та соціального феномену, що розглядають землю одночасно з позицій 

суспільного блага в макроекономічному просторі, та форм власності і 

вартісно-цінових показників в мікроекономічній площині на правилах 

«адаптивної ефективності», спрямованої на розвиток економічної системи в 

часі  ураховуючи рівень знань, впровадження інновацій, здатності ризикувати 

та творчого підходу до діяльності. Запровадження теоретико-методологічних 

та прикладних підходів вартісної оцінки земельних ресурсів, її дохідності в 

залежності від галузі національної економіки сприятиме вирішенню проблеми 

забезпечення потреб виробництва ресурсами та вирощуваною продукцією для 

переробки, продовольчої безпеки держави, населення продуктами харчування, 

екологічного середовища для життєдіяльності через процес внутрішніх 

трансформацій в межах землекористування, так і зовнішніх, шляхом 

створення нових землекористувань в результаті трансакцій з земельними 

ділянками.     
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Методологічний розділ містить завдання, етапи та алгоритм наукового 

дослідження. Зокрема, запропоновано методологічні інституціональні засади 

управління земельними ресурсами. Акцентовано увагу на потребі 

впровадження транспарентності управління земельними ресурсами на трьох 

рівнях управління з метою розвитку відкритого і дієздатного управлінського 

середовища. Здійснення цього процесу підвищить довіру населення до органів 

влади і забезпечить надання якісних і своєчасних послуг останніми. 

Ґрунтуючись на складових частинах транспарентності (відкритість, 

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

підзвітність, публічно-владні відносини), запропоновано методологічне 

підґрунтя взаємодії між його суб’єктами.   

Аналіз закордонних та вітчизняних наукових розробок до 

інституціоналізації управління земельними ресурсами дав можливість 

виділити методологічні новації в процесі вивчення земельних відносин у 

галузях національної економіки, пов’язуючи їх з категоріями земель за 

цільовим призначенням: 1) використання імітаційного та оптимізаційного 

економіко-математичного моделювання сценаріїв розвитку земельних 

відносин з урахуванням придатності земель до вирощування основних 

товарних та районованих сільськогосподарських культур при різному рівні 

ресурсозабезпечення регіонального землекористування; 2) створення 

прозорого управління земельними ресурсами на основі проведення 

електронних земельних аукціонів та звітування органів державної влади в 

сфері управління земельними ресурсами про їх діяльність; 3) визначення 

індикаторів оцінки прозорого управління земельними ресурсами в умовах 

конкурентного середовища ринкової економіки і протидії негативним 

процесам (рейдерство, монополізація, «шахматизація», парцелізація, 

концентрація земель); 4) застосування висновків фахівців для аналізу 

основних інституціональних напрямів управління земельними ресурсами з 

урахуванням соціально-економічних, інформаційно-інноваційних аспектів у 

різних галузях економіки. 
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Запропоновано систему індикаторів оцінки стану прозорого управління 

земельними ресурсами на базі оціночних (бонітування, економічна, 

нормативна та експертна грошова оцінка), ринково-трансакційних показників 

(дані про рух цін та обсяг на ринках земель, форми власності та оренду земель, 

інвестиційно привабливі галузі, дохідні земельні ділянки) та адміністративних 

(діяльність інституцій, уніфікація державного апарату, усунення корупційно 

нестійких сфер, оподаткування земель) даних статистичних профільних 

організацій. Виділені індикатори складають основу для аналізу 

інституціонального управління земельними ресурсами, здійснення 

моніторингу та надання інформації зацікавленим особам, організаціям, 

установам. Інституціональне управління земельними ресурсами пропонується 

оцінювати за рейтинговою системою в горизонтальному поділі за десятьма 

інститутами (територіальний, правовий, інженерно-техніко-технологічний, 

галузевий, управлінський, кадровий, економічний, соціальний, екологічний, 

інформаційний). Використання зазначених індикаторів створює простір 

інформаційного забезпечення населення та учасників прозорого управління 

актуальною аналітикою.         

Основні концепції до вивчення управління земельними ресурсами 

запропоновано визначити за двома напрямами: інтелектуальні та економічні. 

База інтелектуального управління ґрунтується на ідеї інформаційно-

інноваційного розвитку, гармонійно пов’язуючи території і галузі шляхом 

узгодження використання її ресурсів та одержуваної після завершення 

виробничого процесу дохідності. Землі різних категорій земель за цільовим 

призначенням розглядаються не тільки як нерухоме майно, але й значимо 

цінний інституціональний актив. При застосуванні економічної концепції, 

ракурс дослідження фокусується на підвищенні дохідності (обсяг 

виробництва, урожайність, місцерозташування, інженерно-інфраструктурне 

забезпечення, продуктивність) в межах визначеного цільового призначення, 

рівні інвестиційного забезпечення. Доведено, що дохідність землі залежить від 

результатів господарювання та витрат на виробництво продукції на землях 
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сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, місцеположення 

відносно рекреаційних, оздоровчих, історико-культурних ресурсів, державної 

підтримки охорони земель природно-заповідного фонду, наявності екологічно 

цінних ресурсів, рівня інвестування у промислові, транспортні, енергетичні 

об’єкти. 

Виокремлено земельну економіку «land economics» як науку про 

дохідність землі за видами діяльності, яка досліджує організацію і управління 

виробництвом та земельними ресурсами, ефективне використання всіх 

ресурсів, ринкові умови та поведінку земельних агентів в процесі розподілу, 

обміну, продажу і використання землі. Предметна сфера її дослідження  

складається із актуальних проблем використання земельних ресурсів в галузях 

економіки на основі зміни теоретичних підходів до землі і доходу від землі, 

факторів поведінки окремих індивідів на ринку землі, розвитку оподаткування 

та орендної плати в системі плати за землю, впливу форм власності і 

користування на дохідність земель, ефективному використанні земельних 

ресурсів та моделей землекористування, охорони земель та природних 

ресурсів. Запропоновано дослідження пропозиції земель, попиту, оцінки та 

ціноутворення, маркетингу та ролі приватного сектору проводити в розрізі 

галузей національної економіки у взаємозв’язку з територією, виділеною або 

передбаченою для їх розміщення в умовах дефіцитності останньої.   

Аналітична частина дисертаційної роботи сфокусована на  

систематизації сучасних наукових підходів до нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення, що дозволила виділити 

природну, природно-господарську та господарську моделі. Запропоновано 

удосконалення нормативної грошової оцінки орних земель на основі 

природної урожайності зернових культур за останні п’ять років з урахуванням 

коефіцієнтів якості, гідротермічності, інфраструктури. Нормативна грошова 

оцінка багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ проводилась на основі 

фактичних даних про їх урожайність із застосуванням зернового еквіваленту 

для перерахунку їх фактичного доходу в рентний дохід зернових культур. 
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Виявлені недоліки та суперечності проведення нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення (господарські двори). 

Запропоновано створення автоматизованої системи видачі витягів з 

нормативної грошової оцінки, візуалізації результатів на публічній 

кадастровій карті в рамках прозорого управління земельними ресурсами. 

Здійснено комплексний аналіз інвестиційного стану управління земельними 

ресурсами. Доведено, що рівень управління впливає на взаємодію між 

державою та галузевими інтересами учасників управлінського процесу.    

 У дисертаційній роботі окреслено способи вилучення земельної ренти 

на землях сільськогосподарського призначення. Виявлені відмінності при 

розрахунках земельної ренти 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. Запропоновані різні способи визначення 

земельної ренти сіножатей (вихід сіна, урожайність вівса) та пасовищ (перевід 

зеленої маси у урожайність вівса, продуктивності молока та м’яса), 

багаторічних насаджень (вид багаторічних насаджень).  

Адаптацію концепції комплекс маркетингу до етапу підготовки купівлі-

продажу земель сільськогосподарського призначення запропоновано 

проводити за позиціями землі-товару, цінами продажу земельних ділянок, 

місцями поширення інвестиційно привабливих земельних ділянок серед 

потенційних власників, просування земельних ділянок на ринку за допомогою 

інформації про переваги об’єкта продажу для виникнення бажання у покупця 

придбати цю землю. Основна увага концепції комплекс маркетингу 

зосереджена на тому, що функціонування ринку земель сільськогосподар-

ського призначення ґрунтується на визначені потреб потенційних покупців 

аграрного бізнесу за допомогою конкурентоспроможних методів. Розглянуто 

три можливі цінові стратегії на ринку земель та рекомендовано створення 

маркетингової інформаційної системи із відображенням результатів на 

маркетинговій карті, впровадженням цифрового маркетингу (діджиталізації). 
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Виділено основні етапи створення та діяльності ринку земель 

сільськогосподарського призначення, ґрунтуючись на суспільних відносинах 

і досвіді аграрних реформ країн Центральної та Східної Європи (Франції, 

Польщі, Румунії). Встановлено потребу в розробці нормативно-правових актів 

та створенні нової інституції такої як агентство обігу земель 

сільськогосподарського призначення, проведення електронних земельних 

аукціонів, впровадження системи пільгового кредитування, розробка умов 

застави земельних ділянок. Виявлено, що при досягненні належного 

інституціонального  забезпечення обігу земельних ділянок на ринку земель 

сільськогосподарського призначення (відчуження, оренди, застави, 

емфітевзису) в умовах прозорого управління ефективність земельних відносин 

буде збільшуватися і кращатиме інвестиційний клімат аграрного середовища.   

Удосконалено способи використання земельних угідь на базі трьох 

моделей (1-й: «Максимізація дохідності земель», 2-й: «Залучення до обробітку 

ріллі четвертого ступеня придатності», 3-й: «Оптимізація землекористування 

в умовах зростання орендної плати»). Окремо визначені варіанти поєднується 

загальною цільовою функцією, що має на меті оптимізацію прибутку з одиниці 

площі за обмежувальними умовами різного характеру. Аналіз показав, що 

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

впливає на оптимальну структуру посівних площ та дає можливість залучати 

в виробничий процес земельні ділянки низького ступеня придатності. На 

основі економіко-математичного моделювання та інвестиційно-фінансової 

спроможності сільськогосподарських підприємств запропоновано 

застосовувати найвигіднішу модель формування дохідності земельних угідь 

для конкретного регіону згідно з еколого-економічними та соціальними 

показниками галузі сільського господарства.   

Інтегральна оцінка управління земельними ресурсами за територіально-

галузевим розподілом виявила недостатній рівень збалансованості, що 

негативно впливає на результативність і не в змозі досягти позитивних 

показників в досягненні високої економічної ефективності, екологічної 
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безпеки. Запропоновано функціональні зміни в управлінні земельними 

ресурсами на відповідних рівнях та конкретних ланках влади в умовах 

децентралізації відносно категорій земель за цільовим призначенням. Для 

здійснення комплексного контролю за їх діяльністю пропонується 

застосовувати моніторинг управління земельними ресурсами, який буде 

координувати державне управління, роботу об’єднаних територіальних 

громад щодо формування економічно доцільних, інвестиційно привабливих та 

фізично здійснених землекористувань різного типу. Аргументовано 

доцільність створення конкурентоспроможного територіального продукту на 

місцевому рівні. Результатом використання даного механізму стане 

підвищення соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних 

громад. 

 Ключові слова: інституціональні засади, управління земельними 

ресурсами, грошова оцінка земель, земельна економіка, маркетинг земель 

сільськогосподарського призначення, територіально-галузевий розподіл, 

транспарентність. 

 

ABSTRACT 

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

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

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

Economics and Management of the National Economy. – Zhytomyr National 

Agroecological University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Zhytomyr, 2020.  

Theoretical-methodological and scientific-practical aspects of institutional 

basіs of land resources management at various levels of territorial-sectoral 

distribution are researched in the dissertation. On the basis of a detailed analysis of 

the conceptual and categorical apparatus, the content and modification of land 

management in the formation of the land market at the end of land and 

administrative-territorial reforms were clarified were specified. Theoretical concepts 
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classifications allowed to isolate a theoretical and methodological basis for 

balancing the comprehensiveness of the manifestations of  land management essence 

in the satisfaction process of individual, social, state needs. Summing up all the 

scientific approaches to the interpretation of the concept of «institutional bases of 

land resources management», it was proposed by the author’s definition, which 

reflects the most important specifics of the modern management process of land 

relations and land fund of the state. 

From the  standpoint of institutional economic theory it was ascertained that 

the institutional bases were expressed by a set of scientifically grounded and legally 

fixed principles in any sphere of social relations. In accordance with them 

management system is built and it functions to transform social phenomena into 

certain ordered structures and systems of actions. Four theories of land management 

(globalization, market state management, land profitability (land economy), 

informational and intellectual management) were singled out and the retrospective 

system of their forming was analyzed, the cause-effect relationships were 

ascertained, the drawbacks and advantages were marked out, the characteristic 

features were indicated. 

The principles of land management transparency, which are focused on the 

coordination of administrative and public communication between government and 

society at the state, regional and local levels, are formulated. Considering the 

specifics of the land management transparency, their distinction is made on those 

that subject are full transparency, partial transparency (on request) and 

securitization. Three directions of the permitting system for the organization of 

transparent management were proposed: the first opens data on the land plot of the 

landowner or land user, the second provides data on the land plot of the state 

authority and local self-government, the third covers information on landowners and 

users. 

Тhe content of the distribution theory developed in land resource management 

was theoretically developed and extended.  The theory was based on the problem of 

the value in land resources and the social phenomenon, which at the same time 
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consider land from the standpoint of the public welfare in the macroeconomic space, 

and forms of ownership and cost-price indices in the microeconomic sphere on the 

rules of «adaptive efficiency», aimed at the development of the economic system in 

time, taking into account the level of knowledge, innovation introduction, ability  for 

risk and creative approach to work. Тhe introduction of theoretical, methodological 

and applied approaches to the valuation of land resources, its profitability depending 

on the branch of the national economy will enable to solve the problem of provision 

the production needs with resources and cultivated products for processing, food 

security of the state, population with food, the ecological environment for life 

through the process of both internal transformations within the land use, and external 

ones, forming new land use in the result deals with land plots.     

The methodological section contains tasks, stages and algorithm of scientific 

research. In particular, methodological institutional bases of land resources 

management are proposed. The attention emphasizes on the need to introduce 

transparency in land management at three levels of government in order to develop 

an open and efficient management environment. The implementation of this process 

will increase public confidence in the authorities and ensure the provision of quality 

and timely services by the latter. Based on the components of transparency 

(openness, publicity, transparency, access to information, participation in 

management, accountability, public-government relations), a methodological basis 

for interaction between its subjects was proposed.   

The analysis of foreign and native scientific elaborations in the 

institutionalization of land management enabled to single out methodological 

innovations in the process of studying land relations in the sectors of the national 

economy, associating them with categories of land for the intended purpose: 1) using 

imitation and optimization of economic and mathematical modeling of land relations 

development versions taking into account the suitability of land for the cultivation 

of main commercial and zoned agricultural crops at the various levels of resource 

provision for regional land use; 2) the formation of transparent land resource 

management based on electronic land auctions and reporting of state authorities in 
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the sphere of land resource management about their activities; 3) definition of 

indicators for assessing transparent land resource management under the conditions 

of a competitive market economy and counteraction against negative processes 

(raiding, monopolization, “chess”, parcelization, land concentration); 4) application 

of expert opinions for the analysis of the main institutional directions of land 

resource management taking into account social-economic, information and 

innovation aspects in various sectors of the economy. 

A system of indicators for assessing the state of transparent land resource 

management on the basis of estimating (statistical, economic, regulatory and expert 

monetary valuation), market-transactional ones (data on price and volume 

movements in land markets, forms of ownership and land leases, investment-

attractive industries, profitable land plots) and administrative ones (the activities of 

institutions, the unification of the state apparatus, the elimination of corruption-

unsteady areas, land taxation). The singled out indicators form the basis for 

analyzing institutional land resource management, monitoring and providing 

information to interested persons, organizations, institutions. Institutional land 

resource management is proposed to evaluate according to the rating system in the 

horizontal division according to ten institutions (territorial, legal, engineering and 

technological, industry, management, personnel, economic, social, ecological, 

information). The use of these indicators forms an information space for the 

population and participants in the transparent management of actual analytics.         

The basic concepts to study land resource management were proposed to 

determine in two directions: intellectual and economic ones. The base of intellectual 

management is founded on the idea of information and innovative development, 

harmoniously linking territories and industries by coordinating the use of its 

resources and the profitability obtained after the completion of the production 

process. According to the intended purpose the lands of various land categories are 

considered not only as real estate, but also as a significantly valuable institutional 

assets. When applying the economic concept, the perspective of the study focuses 

on increasing profitability (production, volume, crop capacity, location, engineering 
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and infrastructure support, productivity) within a specific purpose, the level of 

investment support. It was proved that land profitability depends on the results of 

economic activity production expenditures and on agricultural and forestry lands, 

location as to recreational, health, historical and cultural resources, state support for 

the land protection. The natural reserve fund, availability of ecologically valuable 

resources, level of investment in industrial, transport and energy units. 

The land economy «land economics» was singled out as a science dealing 

with of land profitability by activity, which studies the organization and 

management of production and land resources, the effective use of all resources, 

market conditions and behavior of land agents in the process of distribution, 

exchange, sale and use of land. The subject sphere of its research consists of actual 

problems of land use in sectors of the economy based on changes in theoretical 

approaches to land and income from land, behavior factors of individuals in the land 

market, the development of taxation and rent in the land payment system, the 

influence of ownership forms and use on the profitability of land, efficient use of 

land resources and land use models, protection of land and natural resources. It was 

proposed to study the supply of land, demand, valuation and pricing, marketing and 

the role of the private sector in the context of branch economy in conjunction with 

the territory allocated or provided for their placement under conditions of deficit in 

the latter.   

The analytical part of the dissertation work is focused on systematization of 

modern scientific approaches to the normative monetary valuation of agricultural 

lands, which afforded an opportunity to single out natural, natural-economic and 

economic models. It was proposed to improve the regulatory 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 drawbacks and contradictions of the regulatory monetary valuation of non-
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agricultural land (household yards) were revealed. It was proposed to form an 

automated system for issuing certificates of regulatory monetary valuation, 

visualization the results on a public cadastral map within the transparent land 

resources management. The comprehensive analysis of the investment state of land 

management is carried out. It is proved that the management level influences on the 

interaction between the state and the sectoral interests of the participants of the 

management process. 

 In the dissertation work the withdrawal methods of land rent on agricultural 

resources were determined. The differences in the calculation of land rent according 

to monocrop and crop rotation, the dependence of pure 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 were revealed. 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) were proposed.  

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 complex 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, the introduction of digital 

marketing (digitalization) have been recommended. 

The main stages in the formation of the agricultural land market and its 

activity are highlighted on the basis of  the experience of the agrarian reforms of the 

countries with transition economy of in Central and Eastern Europe (Poland, France, 

Romania). The need to develop legal acts, to form such new institutions as a land 
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bank and an agency for agricultural lands management, to conduct electronic land 

auctions, to introduce a system of preferential loans, and to develop conditions for 

land plots pledge was ascertained. The efficiency of land relations and the 

investment climate in the agrarian sphere were found to increase and improve when 

the proper institutional support for the land plots turnover on the agricultural land 

market (alienation, rent, mortgage, emphyteus crisis), were revealed under the 

conditions of transparent management.   

The methods of land use on the base of three versions (the 1st: “To maximize 

land profitability”, the 2nd: “To attract the fourth suitability to degree cultivation 

arable land”, the 3rd: “Optimization of land use in the context of rent growth”) were 

improved. The certain individual version were combined with a general target 

function, aiming at optimizing profits per area unit according to the various limiting 

conditions. The analysis showed that the level of resource provision (high, sufficient, 

satisfactory, low) affected the optimum structure of the sowing areas and made it 

possible to involve of low-degree suitability land plots in to the production process. 

The model of land profitability formation for a specific region according to the 

ecological, economic and social indicators of the agricultural sector was proposed to 

apply on the basis of economic and mathematical modeling, investment and 

financial solvency of agricultural enterprises.   

The integral assessment of land resources management according to 

territorial-industrial distribution revealed an insufficient level of balance, which 

affected the results negatively and could not achieve positive indicators to reach a 

high economic efficiency and ecological safety. The redistribution of land resources 

management functions at various levels and sections of government under 

conditions of decentralization as to land categories for the intended purpose was 

proposed. The  land resources management monitoring, which will coordinate state 

administration and the work of united territorial communities to form economically 

expedient, investment-attractive and physically perfect land uses of various types 

was proposed for application to exercise an integrated control over their activities. 

The expediency of creating a competitive territorial product at the local level is 
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argued. The result of this mechanism usage should be the gradual growth of the 

united territorial communities’ socio-economic development. 

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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ВСТУП 

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 
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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. Новаковський, 

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.  

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 
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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-
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методологічних і науково-практичних засад управління земельними 

ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу. Поставлена 

мета зумовила вибір і  необхідність розв’язання таких завдань: 

 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;  
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 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. 

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 
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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. 
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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 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 
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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 

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 
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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; 
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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; 

 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 
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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.).  

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру  

підтверджено, що положення дисертаційного дослідження враховані при 
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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 проєктний 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 
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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» (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»                       
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(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 
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5 за кордоном (Польща, Грузія, Литва, Німеччина). Загальний обсяг 

публікацій становить   57,68 друк. арк., з яких автору належить 57,38 друк. арк. 

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.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО РОЗПОДІЛУ  

З ПОЗИЦІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

 

1.1. Теорія інституцій та інститутів управління 

 

У процесі еволюції теорії управління земельними ресурсами було 

створено численні базові категорії та поняття, які застосовують у щоденній 

практичній діяльності, в умовах проведення наукових досліджень. Сучасна 

інституціональна парадигма перевагу в дослідженнях віддає аналізу дії 

економічних та соціальних інститутів на розвиток управління. Конкретизуючи 

це твердження, інституціональна теорія групує принципи, які з’являються в 

процесі управління. Інституціональні умови формують і управляють 

земельними відносинами та впливають на ефективність управлінських рішень. 

На певному етапі розвитку суспільства виникають інституції, які в 

подальшому впливають на його економічний розвиток, що змінює 

господарське використання земель і регулювання земельних відносин, 

акцентуючи увагу на проблемі управління земельними ресурсами. Цю 

проблему можна успішно вирішити за умови дослідження історико-

економічних засад її виникнення.      

У ході аналізу еволюції інституціональної парадигми і характеристики 

її місця в теорії управління земельними ресурсами виникає потреба у вивченні 

минулого досвіду. Як наголошував у своїй праці «Економічна теорія у 

ретроспективі» Марк Блауг, кожна новизна у науці змушує звертатися до 

старого трактату в економіці або застарілої версії трактування видатними 

вченими минулого [94, с. 14]. Саме це положення підтверджує еволюційність 

науки. Накопичення здобутків минулого дає поштовх для нового витка у 

суспільно-економічній системі. Спираючись на вищевикладене, можна 
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стверджувати про наявність історичного підґрунтя інституціоналізму, 

формування його місця в теорії управління земельними ресурсами.  

Альтернативою інституціональній теорії, яка розглядає землю не тільки 

як матеріальний ресурс, але й благо для суспільства, є класична школа, яка 

досліджує його як один із факторів виробництва.  Класична школа визначила 

три головні фактори – працю, капітал, землю, які приносять у різному ступені 

певний вид доходу своєму власникові. Критичним питанням є те, що в 

сучасних умовах у виробничому процесі задіяні підприємницькі здібності, 

наука та інформація, що більшою мірою належать до соціальних чинників 

суспільства і найкраще аналізуються інституціональною теорією. До того ж 

інститут власності і підприємництва, праця й управління, ціна і ціноутворення, 

інформаційно-інтелектуальна база становлять основу функціонування 

інституцій та інститутів в умовах ринку.   

Наступна альтернативна теорія – марксистська – ділить фактори 

виробництва на речові (засоби виробництва) та особисті (робоча сила). Звідси 

випливає, що тільки особистий фактор – робоча сила – створює додану 

вартість і прибуток, а не всі фактори. Марксисти визнавали важливість землі, 

до основного та оборотного капіталу включали тільки засоби, пов’язані із 

землею (інвестиції). Ця економічна школа доволі поглиблено трактувала 

землю і її роль у суспільстві, що поряд з інституціональною теорією надає 

землі й управлінню нею багатогранну характеристику як стратегічному і 

політико-правовому ресурсу держави. 

Іншою альтернативною теорією є маржиналістська, яка додала до 

традиційної тріади факторів (праця, земля, капітал) класичної школи ще один 

– підприємницькі здібності. Основна функція підприємця полягає у виборі 

правильного рішення щодо розміру ресурсів, продажів, цін. Самостійною 

течією маржиналізм став у другій половині XIX ст., що було зумовлено 

зростанням конкурентної боротьби, розвитком ринку та поглибленням поділу 

праці. Його ще називають теорією граничної корисності і граничної 

продуктивності. У ринкових умовах використання маржиналізму критикують 
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через розгляд землі як обмеженого ресурсу, що суперечить сучасним 

уявленням економічної науки, яка ідентифікує зростаючий вплив нових 

факторів виробництва (науки, інформації, екології), що з’являються  у зв’язку 

з динамічністю суспільного розвитку продуктивних сил та науково-технічного 

прогресу.   

Неокласицизм на перший план дослідження виводить поведінку 

індивідів (найманих працівників, споживачів та підприємців), а не сам процес 

економічного розвитку. Предметним полем неокласичної теорії став аналіз 

усіх категорій населення з позицій оптимізації їх доходів і мінімізації своїх 

витрат з використанням граничних величин (граничний розмір інвестицій у 

виробництво, розмір блага на одну особу країни). Вона більше аналізує 

існуючі ринкові взаємини, ґрунтуючись на принципі економічної свободи і 

конкурентно-вільних відносинах на ринку. Тобто класицизм дуже цікавить 

мікроекономічна модель ринку, яка охоплює проблеми використання ресурсів 

в обмеженій кількості одночасно і на виробництві, і в господарствах 

населення. Ідея цієї теорії полягає у виявленні ідеальної рівноваги, яка полягає 

у функціонуванні ринкової економіки як саморегулятивного механізму, який 

дозволяє населенню отримувати необхідну кількість благ (землі) залежно від 

потреб у них. Положення неокласичної теорії загалом придатні для окреслення 

проблем сучасного управління земельними ресурсами, тому основні її ідеї 

були поштовхом для розвитку неоінституціоналізму. На відміну від 

інституціоналізму, недоліком неокласичної теорії є те, що умови теоретичних 

обмежень (наявність досконалої конкуренції, доступ до інформації всіх осіб на 

ринку та поведінка індивідів на максимізацію доходів) ніколи не існують на 

практиці. 

Традиційний інституціоналізм широко використовується як в економіці, 

так і в соціології та інших науках гуманітарного профілю. Він різко критикує 

головну  модель індивіда – «оптимізатора власного зиску» – у неокласичній 

теорії.  Т. Веблен, який заснував інституціональну теорію, стверджував, що 

людина не є «калькулятором, що миттєво обчислює задоволення і біль»                 
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[109, с. 200]. Поведінка індивідів обґрунтована їхніми цілями, проте 

першорядність відводиться інститутам, що надають конкретні методи для 

досягнення цих цілей. На думку Т. Веблена, під загальним визначенням 

поняття «інститут» слід розуміти «поширений спосіб мислення в тому, що 

стосується окремих відносин між суспільством та особистістю і окремих 

виконуваних ними функцій» [109, с. 201]. Конструювання та відновлення 

інститутів відбувається на фундаменті, який складається із взаємозв’язку 

суб’єктів із джерелами влади, якими є правила розподілу ресурсів (у т. ч. 

земельних). Коли виникає інститут, то він обмежує поведінку земельних 

агентів і одночасно відкриває їм нові можливості, причому власники-індивіди 

можуть використовувати інститути для відновлення ресурсів, а не власники 

найчастіше мають справу з інституціональними обмеженнями. Проте саме 

вони (не власники) створюють нові інститути шляхом використання правил не 

зовсім передбачуваним способом. Інституціоналізм найголовнішу увагу 

приділяв не тільки формальним інститутам (законам), але й неформальним 

інститутам (звичкам, традиціям). Бо в реальному житті звички і традиції 

(неформальні інститути) мають більший вплив на поведінку індивіда, ніж 

законодавчі акти. Один із засновників інституціоналізму Дж. Коммонс 

ігнорував те, що конструювання інститутів пов’язано із зисками та витратами, 

а їх співвідношення змінює поведінку земельних індивідів. 

Неоінституціоналізм виникає на протиріччях неокласичної теорії і 

традиційного інституціоналізму, намагаючись знайти рівновагу між 

поведінкою раціонального (економічного) індивіда, який мав на меті 

мінімізацію витрат і максимізацію зисків, та соціального індивіда, який 

поводився залежно від правил, традицій, норм і соціального оточення. 

Узагальнюючою верховиною між неокласицизмом та інституціоналізмом 

стало питання формування соціальних порядків («ігри», «поля», «арени»); 

результатом соціальної взаємодії між індивідами стає соціальний інститут; 

джерелом влади стає інститут; влада і індивіди стають базою для відновлення 

і конструювання інститутів [398, с. 7–8; 552, с. 116]. Якщо неокласицизм 
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відкидав суперечки і витрати, які виникають при взаємодії економічних 

агентів, то неоінституціоналізм вказав на необхідність урахування 

інституціонального середовища в економічному аналізі (наявність 

трансакційних витрат, неповність контрактів, порушення зобов’язань, 

відносність захисту права власності). Бачення неоінституціоналізму розкрито 

в працях Р. Коуза «Природа фірми», Д. Норта «Інститути, інституціональні 

зміни і функціонування економіки», за які авторів нагороджено Нобелівською 

премією, та Олівера Вільямсона «Економічні інституції капіталізму. Фірми, 

маркетинг, укладання контрактів».    

Методологічною відмінністю між інституціоналізмом та 

неоінституціоналізмом є те, що в першому досліджується поведінка окремих 

індивідів в інституціональних структурах (корпораціях, профспілках, 

державі), а потім – можливості пристосування суспільних норм і правил до 

цих структур, а не навпаки. Тим самим ці структури забезпечують захист 

інтересів індивідів. Недоліком тут є звуженість, яка полягає в тому, що 

діяльність індивіда в інституті зводиться до набуття прав власності, без 

урахування соціально-економічної форми (найманий працівник – у корпорації, 

платник податків – у державі).  Тобто перша обґрунтовує інтереси та поведінку 

індивідів шляхом аналізу інститутів (апріорі інститут), які зумовлюють їх 

взаємодію, а друга – базується на підставах вибору індивідом конкретного 

інституту (апріорі людина).  

Базуючись на твердженні, що інституціональний підхід розглядає 

земельні ресурси як благо для суспільства та окремого індивіда, 

проаналізуємо базові поняття «інституція», «інститут», «організація» та 

«орган». З латинської мови «інституція» (іnstitutio) перекладається як устрій, 

образ дії, настанова, вчення, вказівка [485, с. 249]. Сутність інституції – 

закріплюваний нею образ дії, похідним від якого є образ мислення її агентів 

[290, с. 56]. Тому О.В. Іншаков, Д.П. Фролов указують на те, що під 

інституцією слід розуміти онтологічно – форму соціалізації функції 

індивідуального або асоційованого агента, а гносеологічно – зведення, 
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систему знань із здійснення цієї функції, як її опис для передання інформації 

про неї, для навчання і формування відповідних компетенцій [290, с. 56].  

Відповідно до концепції Т. Веблена, інституція – «поширений образ 

думки в тому, що стосується окремих відносин між суспільством і особою та 

окремих виконуваних ними функцій [109, с. 16]. Дж. Серл тлумачить 

інституції як «статусні функції – соціальне закріплення функцій означає 

визнання за їх носіями певних статусів» [473, с. 21]. К. Маркс розуміє під 

інституціями «різні суспільні функції» або «способи життєдіяльності, що 

змінюють один одного» [357, с. 341]. На меморандумі Нобелівського комітету 

користувалися таким визначенням: «Інституції – це набори правил, які 

керують людськими взаємодіями» [368, с. 3]. Як вважає Д. Норт, інституції – 

це створені людьми обмеження, які структурують політичну, економічну та 

соціальну взаємодію. Вони складаються одночасно з неформальних обмежень 

(санкцій, табу, звичаїв, традицій, кодексів поведінки) і формальних правил 

(конституцій, законів, прав власності) [613, с. 97]. Справжнім змістом 

інституції є соціально вкорінена типова відособлена дія, здатна до закріплення 

як постійної відтворної функції індивідуальних і колективних суб’єктів, що 

стають представниками (агентами) цієї інституції [290, с. 57].   

Звідси випливає, що інституцію вчені-соціологи пов’язують з розвитком 

теорії дії, а вчені-економісти наділяють економічним змістом. Розвиток 

економічного інституціоналізму є перспективним на основі теорії суспільного 

розподілу і кооперації праці, «піднятої» на якісно новий рівень за рахунок 

концепцій ендогенності інституцій, трансакційних витрат, інформаційної 

асиметрії, обмеженої раціональності, контрактації тощо [290, с. 57]. Тоді 

інституція означає введення у статус, вона є чинник і процес створення та 

закріплення статусів  суб’єктів, об’єктів,  середовищ, процесів і продуктів 

економічного життя суспільства [286, с. 12]. Конституція є вища форма 

інституції, що забезпечує соціальне закріплення загальних функцій і статусів 

членів суспільства [286, с. 13]. Водночас О.В. Іншаков роз’яснює, що для своїх 

агентів інституції характеризуються певними затратами і доходом, причому в 
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нормальних умовах, чим вища дохідність інституцій, тим вищий рівень витрат 

на підтримку відповідного статусу. Тому основні соціальні групи незмінно 

конкурують між собою за обмежені на кожен момент часу фактори і ресурси 

розвитку [286, с. 14]. Таким чином, інституції потрібно сприймати як образ 

мислення, що в подальшому виражається в образі дії земельного агента; 

згодом при колективному повторюванні вони стають традиціями, звичаями, 

нормами поведінки, прийнятими в суспільстві, а з моменту їх законодавчого 

закріплення трансформуються в інститути.   

Термін «інститут» (institutum) трактували як установлення, 

упровадження [485, с. 249]. Еволюційна роль інституту полягає в реалізації 

інституції через специфічні суспільні функції, яким навчають або передають 

новим агентам. Інститути функціонують як «тверді структури» у 

господарських системах, на відміну від «м’яких» інституцій, які, лише 

«затвердівши», передаються і зберігаються [290, с. 60]. В економіці поширене 

визначення Д. Норта, що «інститути – це «правила гри» в суспільстві, або, 

висловлюючись більш формально, створені людиною обмежувальні рамки, які 

організовують взаємовідносини між людьми. Отже, вони задають структуру 

спонукальних мотивів людської взаємодії – чи то в політиці, соціальній сфері 

або економіці. Інституціональні зміни визначають те, як суспільства 

розвиваються в часі, і таким чином є ключем до розуміння історичних змін» 

[396, с. 17]. Він стверджує, що інститути – це рамки, у межах яких люди 

взаємодіють один з одним та які бувають формальними і неформальними               

[613, с. 98]. Формальні обмеження – це такі правила, які придумані людьми, 

неформальні обмеження – це загальноприйняті умовності і кодекси поведінки 

[613, с. 98]. На думку В. Скотта, інститути «складаються з когнітивних, 

нормативних та регулятивних структур і форм діяльності, що наділяють 

соціальну поведінку стабільністю і значенням» [617, с. 33]. Розширено 

тлумачить поняття інституту А. Грейф, включаючи до нього нордівське 

визначення та соціологічно-політичні напрями термінологічного роз’яснення. 

З його погляду інститут є системою, яка складається із взаємопов’язаних 
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інституціональних елементів (правил, організацій, норм), яким учений виділяє 

центральне місце і які є рушійною силою поведінки індивідів. Тому А. Грейф 

стверджує, що «інститути – це система факторів, які соціальні, оскільки 

рукотворні, нематеріальні та екзогенні для кожного індивіда, на чию поведінку 

вони впливають; роблять вони одне – породжують регулярність поведінки»                      

[197, с. 47]. Альтернативної думки додержується Дж. М. Ходжонсон, який 

трактує інститути як стійкі системи існуючих і укорінених суспільних правил 

та звичаїв, які структурують соціальну взаємодію. До інститутів він відносить 

мову, гроші, закон, систему міри та ваги, столовий етикет, фірми та інші 

організації. Інститути роблять можливим упорядкування намірів, очікувань та 

дій, надаючи людській діяльності визначеної форми та згладжуючи її. Вони 

залежать від намірів індивідів, але не зводяться до них [564, с. 21]. Тому 

інститути необхідно сприймати як типові комплекси інституцій, які 

виступають функціональними генотипами організацій, еволюційно 

сформованими моделями їх функціональної структури [290, с. 61]. 

Науковці відокремлюють поняття організації від понять інституції та 

інституту. Один із засновників неоінституціональної теорії Д. Норт чітко 

розмежовує поняття «інституція» та «організація». Організація – це група 

людей, об’єднаних прагненням спільно досягти якої-небудь мети. З його 

погляду, інституції – «правила гри», а організації – «гравці» [396, с. 8]. Звідси 

випливає, що «гравці» працюють на базі «правил», тобто організації діють на 

фундаменті інституцій, реалізованих їх агентами. На думку О.Г. Шпикуляка, 

правила створюють для того, щоб їх виконувати, а організації є результатом 

консолідації правил для досягнення мети. Тому в жодному разі інституцію не 

можна вважати організацією, а інститут – правилом, усе якраз навпаки                 

[582, с. 16]. Але О.В. Іншаков знаходить зв’язок між організацією та 

інституцією, розтлумачуючи організації як соціальні форми структури, що 

виникають між господарськими суб’єктами на основі їх зв’язків у процесі 

виробництва і складають систему відносин елементної структури суспільства 

[286, с. 15]. Кожна організація або установа забезпечує, встановлює, 
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впроваджує і провадить у життя відповідну їй інституцію (частіше – їх 

комплекс) [286, с. 15]. Таким чином, різні інститути й інституції стають 

базисом для реалізації організації, яка їх координує та регулює, будучи 

стійкою системою взаємовідносин між суб’єктами, але різнофункціональною 

на шляху досягнення загальної мети. Тому комплекс однорідних інституцій 

виражається типовою організаційною формою – інститутом як моделлю 

певної організації.  

Виникненню інститутів та органів господарської системи передує тісний 

спільний вплив і дія інституцій (як форми функціональної структури) та 

організацій (як форми елементної структури). Ч.Х. Кули визначає орган як 

структуровану інституцію, що забезпечує функціонування і розвиток 

організації, у якій «прогрес здійснюється швидше завдяки поступовій 

адаптації старих органів до нових функцій, ніж завдяки їх ослабленню і 

відмиранню» [332, с. 41]. За твердженням О.В. Іншакова, у профспілці 

союзництво професіоналів є інституцією, а її організація в рамках галузі – 

інститутом, який представлений локальними організаціями на підприємствах 

з відповідними органами у вигляді зборів, конференцій, комісій. Орган не 

може бути сформований поза інститутом. Різні комісії і комітети становлять 

суть органів державних інститутів, а на підприємствах окремі функції 

структуруються у формі особливих органів – відділів, підрозділів, бюро,  

профспілок, гуртків контролю якості та ін. Тому органи залежні від своїх 

інститутів, створюються для підвищення їх стійкості й ефективності в 

конкретному, часом досить вузькому аспекті діяльності [286, с. 16; 290, с. 52]. 

Інститути формуються, розвиваються і змінюються людьми, але ніколи не 

представляють людей, на відміну від організацій.  

Для розмежування понять організації та інституту необхідно 

використовувати принцип масштабності. Наприклад, потрібно розрізняти 

партію як інститут та партійну організацію, підприємство як інститут, але в 

рамках певної організації (магазину, заводу) [286, с. 17]. Конкретне буття 

інституції підприємництва втілюється і структурується організацією. 
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Одночасно видовий статус організацій закріплюється в інституті. Наприклад, 

інститутом називається податкова інспекція, але не система оподаткування. 

Саме тому сума узагальнених організацій буде складати інститут. 

Економічний інститут – це агрегована аналітична категорія, яка абстрактна й 

об’єднує всі організації, що діють у господарстві країни, групи країн або світу 

(залежно від масштабу) на основі їх загального видового статусу  [290, с. 61]. 

Категоріальне розділення інституцій та інститутів дає змогу системно подати 

єдність форм економічних відносин — функціональних (інституції), 

структурних (організації) та генетичних (інститути) [290, с. 62]. 

Інститути спонукають до виникнення постійно відновлюваних функцій, 

які супроводжуються формуванням особливого положення чи стану агентів, 

тобто визначають їх соціальний статус (посади, звання, чини). Параметрами 

інституції є норма, що визначає статус. Потребам людей відповідають 

інституції, які стають корисними для них при нагоді. Одночасно інституції 

мають вартість, бо потребують витрат на їх відновлення. О.В. Іншаков цінність 

інституції в статусі визначає як відношення корисності до вартості, який вона 

надає своєму агенту. Статус також характеризується корисністю і вартістю не 

тільки для свого носія, а й для суспільства. Спочатку статус існує як продукт 

інституції, поки його провадять для себе. Але коли статус починають 

виробляти для інших, на продаж, він перетворюється в товар, а інституція, що 

його виробляє, – у капітал, що приносить дохід. Тому статус як єдність блага і 

витрат, тобто як товар, можна здавати, розподіляти, споживати, обмінювати, 

продавати, купувати, дарувати, спадкувати, здавати в оренду, втрачати тощо, 

отримуючи при цьому відшкодування зроблених витрат, дохід, несучи 

відповідні витрати і втрати, породжуючи ефекти і збитки [286, с. 18].  

Поняття вартості статусу й інституту не тотожні. Науковці вартість 

інституту виражають інституціональним капіталом, який поділяють на дві 

форми (індивідуальну та суспільну). Індивідуальні витрати 

інституціонального капіталу використовуються для формування статусу 

окремим інститутом. Суспільні витрати інституціонального капіталу 
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вкладають для конструювання найпоширеніших статусів розповсюджених 

інститутів у певному суспільстві. О.В. Іншаков визначає інституціональний 

капітал як одну з видових форм трансакційного капіталу, що відображує 

отримання доходу за рахунок придбання суб’єктами господарювання статусу, 

зумовленого їх належністю до певних інститутів. У цих організованих 

системах відносин інтегруються великі групи людей на основі визнаного їх 

учасниками механізму узгодження спільних інтересів, що передбачає певні 

правила, норми, традиції і стимули відтворення сформованих цінностей 

[286, с. 18; 290, с. 53].  

В основу інституціональної теорії покладено принцип холізму.                             

У перекладі з грецької ὅλος означає «ціле, цілісне». У науковий обіг термін 

було введено в 1926 р. Я. Сметсом. Основою став вислів: ціле більше, ніж сума 

його частин [301, с. 121]. Згідно із цим принципом соціально-економічна 

система, у якій перебувають земельні ресурси, розглядається як єдине ціле в 

процесі її розвитку. Водночас людина в цій системі і за цим принципом 

одержує зиски завдяки наявним інститутам. Це інститути визначають 

поведінкові норми людини та її ставлення до землі. Виникає логічна 

послідовність базових понять інституціональної теорії у сфері земельних 

відносин. На першому етапі відбувається виникнення сукупності придуманих 

людьми обмежень, які згодом переростають у правила (інституції). Усе це 

відбувається під впливом розвитку соціально-економічних сил у суспільстві 

(наприклад, потреба в проведенні земельної реформи). На другому етапі 

частина існуючих правил (інституцій) узаконюється у вигляді статей 

Конституції, кодексів, законів та інших нормативно-правових актів 

(формалізація). На третьому етапі правові норми стають основою для 

формування організацій з відповідними органами. Тобто формальні інституції 

створюють частину інституту і водночас є моделлю (типовим зразком) для 

виникнення організацій. Ми підтримуємо думку С.В. Наумова, який чітко 

окреслює в інституціоналізмі інституції – як звичаї, традиції, норми поведінки, 
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прийняті в суспільстві, й інститути – як закріплення норм і звичаїв у вигляді 

законів, організацій, установ [386, с. 72] (рис. 1.1).   

 

Рис. 1.1. Процес формування базових понять інституціоналізму 
Джерело: розроблено автором. 
 

 

Глобальні процеси централізації та укрупненого скупчення капіталу 

могли вивести капіталізм на новий етап – монополістичний, який порушував 

принципи ринкової економіки та ставав небезпечним для суспільства, де 

почали виникати кризові протиріччя. Інституціоналісти підкреслюють 

вагомість держави у ринковій економіці, але зводять роль держави до відбору 

інститутів та протистоянню опортуністській поведінці агентів і фірм. На 
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відносин, що стоять над ними, і характеризують розвиток цієї системи»            

[441, с. 22]. В інституціональній економіці елементи традиційної економіки 

(економічний аналіз, нормативні оцінки) доповнюються аналізом взаємодії 

існуючих та діючих  інститутів. Д. Норт структурував інститути, виділивши в 

них три такі складові: 1) формальні (конституції, закони, акти, норми); 2) 

неформальні (традиції, звичаї, угоди, кодекси честі, гідності); 3) механізми 

примусу (суди, поліція) [396, с. 16] (дод. А.1).  

На нашу думку, інститути як базові структури, у свою чергу, знижують 

рівень невпевненості людей. Формальні правила вводять заборони, а 

неформальні – спонукання. Функція інститутів полягає у зменшенні 

невизначеності шляхом установлення сталої структури взаємодії між людьми 

при наявному переліку обмежень. Інститути впливають на формування 

видового різноманіття і розвитку організацій, створюючи зразки, моделі їх 

функціонування. Як вважає В. Савка, соціальна інституція становить 

комплекс, який складається із внутрішньо впорядкованої системи інститутів-

елементів в ієрархічному підпорядкуванні, яке визначає специфіку певної 

інституції [464, с. 3]. Соціальні інститути можна характеризувати 

відокремлено, але системний підхід до скоординованої дії комплексу 

інститутів дає змогу реалізувати мету роботи інституції. Це в широкому 

розумінні прослідковується в державному управлінні, де державна інституція 

(Верховна Рада України), яка складається із виокремлених інститутів-

елементів (інститут спікера, інститут народного депутата, інститут 

парламентства), що одночасно виконують державні та соціальні функції.  

Протилежну позицію займає О. В. Іншаков, який інституції розглядає як 

соціальні форми типізації функцій господарських суб’єктів, які визначають їх 

статуси та ролі в системі виробництва суспільного буття і які утворюють 

систему відносин функціональної структури суспільства, проте в його 

трактуванні інститут – це функціональна організація, що забезпечує 

реалізацію конкретної системи однорідних функцій [287, с. 44]. Отже, серед 

учених немає єдиної думки щодо верховенства інституції та інституту.    
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Уперше поняття «інституціональне управління» введено 

Д.А. Новіковим, який трактує його як цілеспрямований вплив на обмеження 

та норми діяльності учасників організаційної системи. Інституціональне 

управління є найбільш жорстким і полягає в тому, що центр цілеспрямовано 

обмежує безлічі можливих дій і результатів діяльності агентів. Таке 

обмеження може здійснюватися явними або неявними впливами – правовими 

актами, розпорядженнями, наказами або морально-етичними нормами, 

корпоративною культурою та ін. [393, с. 9–11]. М.Л. Калужський 

інституціональне управління розглядає як згладжування циклічних коливань 

в економічній динаміці за рахунок їх удосконалення [293, с. 30]. На думку               

Т.В. Дурана, В.А. Костина, інституціональне управління – це створення 

системи норм і організації їх виконання. Специфіка інституціонального 

управління полягає в тому, що воно має ситуативний і формальний характер. 

Перша ознака показує, що припис певної поведінки якомусь суб’єкту у вигляді 

обов’язку пов’язаний з настанням певної ситуації. Якщо виникає проблемна 

ситуація, то суб’єкт повинен вчинити певні дії. Формальність управління 

полягає в тому, що суб’єкту заздалегідь указують набір певних дій, найчастіше 

без можливості їх вибору. Усе це означає, що неправомірно зводити 

управління тільки до прийняття рішень органами виконавчої влади, адже 

розробка норм і правил – це компетенція представницьких органів [243, с. 11]. 

Кейнсіанство та лібералізм досліджують економіку в єдності жорсткого 

державного регулювання та конкурентного ринку на основі приватної 

власності, але не дають пояснення сучасних економічних процесів. Глобальна 

капіталістична економіка перебуває у фінансово-економічній кризі, до якої її 

привела неокласична парадигма, що сьогодні зазнала широкої критики та 

жорстких дискусій з боку прибічників інституціональної ідеї, яка ґрунтується 

на тому, що «вибір належить інституціональним засадам, які спрямовують 

економічні чинники на загальний добробут та мінімізують проблеми, 

пов’язані з нерівністю» [441, с. 19].   
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У словнику української мови термін «засади» тлумачиться як основа; 

база; головне положення, принцип; основа світогляду, правило поведінки; 

спосіб, метод здійснення чого-небудь [480, с. 115]. Н.В. Фоміцька під засадами 

розуміє принципи, які трактує як положення, що мають наукове 

обґрунтування та законодавче закріплення. Вона вважає, що процес 

інституціоналізації, який притаманний будь-якій сфері суспільних відносин 

(господарській, політичній, релігійній), повинен відбуватися на певних 

засадах, тобто з дотриманням комплексу принципів. У науці поняття 

«принцип» пояснюють як вихідне положення певної теорії або вчення, тому 

він може бути явним, неявним, а також інтуїтивним. У праві принцип є одним 

зі способів досягнення цілей правового регулювання. Як правило, це 

фундаментальні, науково обґрунтовані, а в деяких випадках законодавчо 

закріплені положення, відповідно до яких будується і функціонує система 

управління [539, с. 5–6].  Інституціональні засади – це сукупність науково 

обґрунтованих (і закріплених) положень, згідно з якими здійснюється процес 

інституціоналізації суспільних явищ, тобто перетворення їх на певні 

впорядковані структури, системи дій [539, с. 5–6].  

  В загальному розумінні інституціональні засади розглядають як 

сукупність положень щодо інституціоналізації явищ для їх структуризації та 

процесного упорядкування. Тоді інституціональні засади управління 

земельними ресурсами – це механізми 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. Це широке поняття, 

яке охоплює значне коло проблемних питань. По-перше, розглядає здобутки 

інституціональної теорії для пояснення сучасних явищ як в економіці, так і в 

суспільстві. По-друге, залучає категорійно-понятійний апарат інституціональ-

ної теорії (інституції, інститути, механізми примусу) в управління земельними 

ресурсами. По-третє, охоплює поняття управління, управління земельними 
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ресурсами та інституціонального управління земельними ресурсами.                      

По-четверте, віддзеркалює державне регулювання інституціональних змін у 

національній економіці. По-п’яте, узагальнює підходи до формування 

інституціонального капіталу.  

Однією з важливих дискусійних проблем економіки є визначення місця 

держави в національній економіці та оптимальних меж взаємодії суб’єктів 

господарювання і державного регулювання економічної свободи їх діяльності. 

Ґрунтуючись на законах економіки, управління поведінкою споживачів сприяє 

нарощуванню прибутку і підвищує економічне зростання та зменшує 

дисбаланс у державі. Специфічним видом спонукання попиту споживачів і 

підприємств з метою довгострокових перспектив економічного зростання та 

конкурентоспроможності областей є економічний конструктивізм, який 

передбачає побудову інтерпретації економічної ситуації з управління 

земельним об’єктом та його взаємодію з внутрішнім і зовнішнім середовищем 

шляхом конструювання, без спрощеного відображення. В.Н. Шимов,                      

А.А. Биков розглядають економічний конструктивізм як процес соціально-

економічного конструювання економічної реальності в людській активності, 

формування та реалізації довгострокових задумів і нових ідей економічних 

суб’єктів у власних економічних інтересах [579, с. 11].  

Економічне зростання характеризується нерівномірністю шляхом 

чергування високих фаз із кризами (уповільненням, рецесією), що потребують 

стимуляції держави, наднаціонального фінансування на базі нових ідей і 

технологій. В умовах євроінтеграції управління земельними ресурсами 

приводять до світових стандартів, які відповідають глобалізаційним процесам 

світової економіки. Погоджуємося з висловом І. Валлерстайна про те, що 

світова економіка є жорсткою ієрархічною системою, у якій виділяють ядро, 

периферію і напівпериферію [102, с. 38]. Сучасні правила ринкової економіки 

і міжнародні інститути мають контролювати дотримання вироблених світових 

правил, що зародилися не спонтанно: їх просунули країни-ядра світової 

системи з метою реалізації власних інтересів і закріплення досягнутих 
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конкурентних переваг. Не випадково ці держави зараз виступають адептами 

глобального лібералізму [102, с. 99]. Зокрема, економічний конструктивізм 

передбачає розробку глобальних інститутів, тобто проєктування світових, 

європейських, національних правил та норм країнами-лідерами ядра світової 

системи для утримання перших позицій і власних переваг серед конкурентів. 

Фундаментальними конструктами управління земельними ресурсами в 

інституціональній економіці будуть земельна політика та державне 

управління, підприємництво та ринок, система землекористування та 

власність, ціна та ціноутворення, галузі економіки і територія, дохідність і 

рентоутворення.                 

Сучасні науковці Є.М. Данкевич, В.Є. Данкевич [212], А.М. Дворецький 

[214], О.В. Камінецька [294], С.Ф. Легенчук [345], Г.П. Пасемко, С.В. Шевченко 

[415], О.В. Проніна [436], М.В. Щурик [586],  досліджують соціальний аспект 

управління земельними ресурсами та розвитку земельних відносин. Питання 

економічної сутності земельних ресурсів вивчають О. Бочко [498],                                  

Л.І. Заставнюк, О.В. Зигрій [255], М.В. Зось-Кіор [279], М. Ступень,                              

Т.П. Остапчук [405], І.М. Семенчук, А.О. Коваль, М.Ю. Василенко [471],                   

А.Я. Сохнич, З.Б. Живко [489], Н.А. Третяк [519]. Проблеми екологічного 

аспекту використання земельних ресурсів розглядають у своїх наукових 

наробках О.А. Демидов, Н.Р. Ступень [216], О.І. Дребот,  М.Я. Височанська 

[241], Д.С. Добряк, О.І. Шкуратов, Т.О. Євсюков, Ю.Л. Скляр [227],                                

Б.Б. Заячківська [359], М.В. Зось-Кіор [282], О.В. Кірейцева, О.В. Жилін [305], 

К.Л. Коваль [310], О.А. Літвак [349], А.Г. Мартин та ін.  

Багатогранне навантаження змісту земельних ресурсів, що ґрунтується 

на соціальній, економічній, екологічній позиціях, пропонуємо доповнити 

виокремленою ознакою «територіально-галузевий розподіл», яка виникла в 

умовах формування і функціонування ринку земель різного цільового 

призначення. У загальному розумінні територія є частиною земної поверхні у 

визначених межах (адміністративних, державних, умовних, природних) і 

поширена на повітряний простір над та під нею [127]. У нашому дослідженні 



63 

 

термін «територія» буде окреслювати просторове розміщення галузі на 

окремій категорії земель за цільовим призначенням. Територія характеризує 

географічний та юридичний простір на відміну від земельної ділянки, яка 

характеризує геодезичне закріплення меж у певному місці розташування та 

конкретному правовому режимі. Спільним між територією та земельною 

ділянкою є те, що вони характеризують частину земної поверхні. У нашому 

розумінні поділ розглядається як ділення певної сукупності за основною 

ознакою на супідрядні види.  

В економіці розподіл – це процес формування доходів, який 

обґрунтовується теорією розподілу на основі цінності ресурсу і його 

соціального феномену, що буде обґрунтовано в третьому підпункті першого 

розділу роботи. Зокрема, у нашому дослідженні територіально-галузевий 

розподіл набуває економічного трактування як процес формування дохідності 

території, виділеної для розміщення конкретної галузі національної 

економіки. Висуваємо гіпотезу про фундаментальні конструкти 

інституціоналізму, які проєктують ефективне управління, що сприяє 

економічному зростанню галузі і підвищує дохідність землі. У дослідженні 

розглянуто різні рівні територіально-галузевого (фрактального) розподілу:              

1) на рівні держави,  регіонів, ресурсу; 2) при поєднанні цільового призначення 

земель і домінуючої галузі економіки; 3) на рівні ріллі, перелогів, сіножатей, 

пасовищ, багаторічних насаджень у галузі сільського господарства. Особливу 

увагу приділено галузі сільського господарства та залученим у неї земельним 

ресурсам, бо вона зазнала значних трансформацій у ході проведення земельної 

реформи та потребує створення передумов для розвитку ринку земель [170]. 

Територіально-галузевий розподіл визначає частку кожної категорії земель за 

цільовим призначенням і розміщених на ній основних і найважливіших 

галузей національної економіки в суспільному продукті, стимулює або 

гальмує виробничі процеси, формує структуру попиту на земельні ресурси 

[170] та черговість задоволення потреб галузей економіки та населення в них 

(рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Інституціональне середовище та інтелектуально-економічне 

забезпечення транспарентності управління земельними ресурсами 
Джерело: розроблено автором. 
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1.2. Еволюціонування науково-теоретичного базису 

інституціонального управління земельними ресурсами 

  

Управління земельними ресурсами у системі суспільних відносин 

залишається однією з найбільш суперечливих категорій, науковий інтерес до 

якої підкріплюється наявністю величезної кількості правових, економічних, 

філософських, соціальних, екологічних роз’яснень проблеми. Поряд із цим, 

підтверджено недостатність комплексних досліджень та, як наслідок, 

відсутність на сучасному етапі фундаментальної теоретичної бази і чіткого 

розуміння основного мейнстриму розбудови наукової думки. Успішне 

вирішення зазначеної проблеми ґрунтується на ліквідації розпорошеності і 

систематизації теоретичних поглядів сьогодення на управління земельними 

ресурсами та регулювання земельних відносин.       

Джерела управління земельними ресурсами сягають давніх часів, тому 

образ мислення про організацію управління земельними ресурсами має 

тисячолітню історію. Проте в загальній науці управління науку управління 

земельними ресурсами визнано доволі молодою її «галуззю». Тому, 

розглядати виникнення та розвиток останньої необхідно в соціальному та 

економічному контексті загального управління. Управління виникло і 

розвивалося в трьох напрямах людської діяльності: економічному 

(перерозподіл ресурсів та організація виробництва), соціальному 

(установлення та підтримка порядку в суспільстві) і правовому (захист 

власності). Але в постіндустріальному суспільстві на управлінські рішення 

стала впливати система відносин, що за рангом була на вищому щаблі 

порівняно з поведінкою земельних агентів та їх господарською діяльністю і 

яку вдало пояснювала інституціональна теорія. 

Взагалі було виділено чотири етапи становлення інституціональної 

теорії управління земельними ресурсами. Перший етап (20–30-ті рр. ХХ ст.) –

староінституціональний, у якому створювалася теоретико-методологічна база 

інституціонального управління. Його представниками є Т. Веблен [109],                     
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Дж. Коммонс [316], У. Мітчелл [373], Д. Кларк [306], У. Гамільтон [126]. 

Управління земельними ресурсами досліджувалося в умовах монополізації 

економіки та конфлікту інтересів. У цей час зростають повноваження інституту 

державного управління земельними ресурсами, який  виокремлюють у 

самостійну організаційну структуру. Управління земельними ресурсами 

сприймається як управління земельним фондом. У західних країнах 

посилюється інститут права приватної власності на землю, у східних, навпаки, 

– інститут державної власності. У зв’язку із цим світовий простір наповнювався 

двома конкуруючими та протиборчими системами управління землею: 

капіталістичною та соціалістичною. У капіталістичній системі розвивалася 

правова база структури органів державного управління земельними ресурсами 

і приватного управління землекористуванням, регулювання ринком землі, їх 

оцінкою, удосконалення кадастру нерухомості. Основна ідея полягає у тому, що 

найголовніше – це земля, а все, що розташовано на ній, це її похідні 

(поліпшення). У соціалістичній системі управління земельними ресурсами 

проводилася земельна реформа з вилучення земель у приватних власників та 

передачі її державі, яка наділяла безземельних та малоземельних селян, 

передавала землю заводам та фабрикам, відводила під нові поселення, 

уточнювала межі губерній та повітів. Основна ідея зводилася до націоналізації 

землі та створення єдиного державного фонду. Слід зазначити, що у 

капіталістичній системі закріплювали та вдосконалювали старі інститути 

управління, а в соціалістичній – створювали зовсім нові (інститут державної 

власності, колективної власності на землю, правовий земельний інститут – 

перший Земельний кодекс 1922 р.) і ліквідували старі (інститут приватної 

власності). Цей етап розвивався під впливом наукової школи управління, 

сутність якої полягала в управлінні виробництвом на основі наукового 

дослідження елементів будь-якої роботи, застосування наукових критеріїв до 

підбору працівників, співробітництва між адміністрацією та робітниками, 

нормування праці та заохочення за перевиконання, ресурсозабезпечення 



67 

 

робітників для підвищення ефективності праці, виокремлення управлінської 

праці (планування та міркування) від фактично виконуваних робіт.       

Другий етап (30–70-ті рр. ХХ ст.) – оновленоінституціональний. Серед 

представників цього періоду необхідно виділити А. Берлі, Г. Мінза [596],                    

Дж. Гелбрейта [204], Ф. Перру [614], Ж. Фурастьє [541], Г. Мюрдаля [383] та 

ін. Це школа в управлінні земельними ресурсами, що  визнала провідну роль 

ринкових механізмів і державного регулювання поряд з розвитком соціальної 

значимості управління як індикатора «підвищення якості життя». У 

капіталістичних країнах відбувалася розбудова інституту оподаткування 

земель та орендної плати, інституту оцінки земель (бонітування, економічної 

оцінки, ринкової вартості), виокремлювалася специфіка управління землями 

населених пунктів (у зв’язку з поглибленням урбанізації), 

сільськогосподарського призначення (разом з лісовим та водним фондом), 

промисловості, транспорту. Головна мета полягала у захисті прав власності.  

У соціалістичній системі управління було зорієнтовано на систему 

землеустрою та організацію території для ефективного її використання, 

удосконалювало ведення державного земельного кадастру. Управління 

поділялося на загальнодержавне та галузеве, внутрігосподарське та місцеве за 

рівнями адміністративно-територіального устрою країни, в інституті оцінки 

земель розвивалося бонітування та економічна оцінка. Головна мета 

управління – організація території та землеустрій землекористувань за 

територіально-галузевим поділом. Цей етап розвивався в епоху розквіту 

класичної (адміністративно-бюрократичної) школи управління, яка одночасно 

розглядала два напрями: перший – ефективність управління та другий –  

організація управління людьми. Попри досягнення цієї школи, які полягають 

у виділенні принципів, функцій, системного підходу до організації, існував 

ряд недоліків, які полягали у спрощеному уявленні про мотивацію 

працівників, розгляді організації як замкнутої системи.   

Третій етап (70–90-ті рр. ХХ ст.) – новоінституціонально-економічний, 

підґрунтям для якого стали наукові праці Р. Коуза [322], Р. Познера [615],                  
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Дж. Б’юкенена [597], О. Вільямсона [524] та ін. В управлінні земельними 

ресурсами важливу роль приділяли правам власності, трансакційним 

витратам, економічним організаціям (мережа контрактів), за базову модель 

було прийнято концепцію раціонального вибору індивіда і зменшено 

втручання держави у ринок. У капіталістичній системі управління земельними 

ресурсами розроблялися  міжнародні стандарти з оцінки, а також норми 

функціонального зонування території, охорони навколишнього середовища, 

планування та забудови, компенсації, примусового вилучення земель, 

розвитку кадастрових систем, зародження перших земельних інформаційних 

систем. У соціалістичній системі управління акцент робили на 

міжгосподарському землеустрої, розробці генеральних планів та схем 

землеустрою адміністративно-територіальних утворень, розбудові інституту 

постійного користування землею, удосконаленні ведення земельного 

кадастру, економічній оцінці земель, плануванні та використанні земель.                

Цей етап формувався під впливом школи людських відносин (соціологічної 

школи), яка ґрунтувалась на визначенні проблем виробництва й управління, 

що вирішуються через людські взаємини, окреслені важливістю керівника у 

створенні соціально-психологічного клімату в колективі, необхідністю 

співпраці між керівником і підлеглими, започаткуванням соціології праці. 

Четвертий етап (від 90-х рр. XX ст. і дотепер) 

новітньоінституціональний, основи якого було закладено у працях Д. Норта 

[395], Дж. М. Ходжсона [564], Р. Нельсона, С. Уинтера [387] та ін. 

Дослідження управління земельними ресурсами відбувається через призму 

дослідження еволюції інституціонального середовища в часі і впливу цієї 

еволюції на економічне зростання. У країнах з ринковою економікою 

управління земельними ресурсами набуває модернізації під впливом науково-

технічного прогресу, розвитку комп’ютерної техніки, програмного 

забезпечення, глобалізаційних процесів в економіці, що відображується 

прозорістю управління, використанням геоінформаційних систем, публічних 

кадастрових карт, електронних галузевих кадастрів, е-урядів, формуванням 
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всесвітньої екологічної мережі, консолідацією земель. У країнах з перехідною 

економікою проводяться земельні реформи, упроваджується інститут 

приватної власності на землю, поняття ринкової вартості земель в інституті 

оцінки, інститут оподаткування та орендної плати, інститут ринку земель, 

формується ринкова свідомість суспільства. Якщо в ринкових країнах 

основною метою управління земельними ресурсами стає транспарентність і 

глобалізаційність, то в перехідних – створення прошарку власників землі. Цей 

етап створювався під впливом школи кількісних методів (школи науки 

управління), яка будується на моделюванні і дослідженні операцій на основі 

математики, статистики, технічних наук. В її основу покладено модель, яка 

складає спрощену реальну форму і надає кількісні значення різним факторам. 

Таким чином, теоретичні судження замінюються моделями, символами і 

кількісними значеннями. Варто звернути увагу на вплив наукових шкіл в 

інституціональному управлінні земельними ресурсами, які сформували три 

підходи до управління: процесний (серія безперервних взаємопов’язаних дій), 

системний (цілісність, що складається із взаємопов’язаних частин), 

ситуаційний (конкретні обставини, що в конкретний момент впливають на 

організацію).      

Ретроспекція наукової думки та дискурс стосовно предмета дослідження 

інституціонального управління земельними ресурсами не припиняється 

дотепер. У період становлення управління земельними ресурсами цей термін 

означав  вплив суб’єкта на об’єкт, яким слугував земельний фонд. У процесі 

еволюціонування об’єкт став складатися із земельного фонду та земельних 

відносин. Це спонукало до виділення в управлінні окремого поняття – 

регулювання земельних відносин, яке передбачало підтримку функціонування 

підпорядкованої системи. Окремою віхою в управлінні стала організація, що 

створює структуру системи. Спочатку суб’єктами управління були особисто  

землевласники, згодом вони стали винаймати працівників, які б здійснювали 

управління землекористуванням, яке стало називатися керуванням 

(спрямуванням діяльності у потрібне русло). Зростання штату керівного 
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апарату в межах одного господарюючого суб’єкта модифікувало управління у 

менеджмент. Новим витком в управлінні стало адміністрування, яке 

передбачає здійснення менеджменту земельних ресурсів державними 

органами. Найновітнішим напрямом сучасного управління земельними 

ресурсами став девелопмент, який розвиває або вдосконалює об’єкт, що 

підвищує його вартість у майбутньому. Водночас в умовах  децентралізації 

влади управління земельними ресурсами перетворилося на маркетинг 

територій [285, 411]. Таким чином, термін «управління земельними 

ресурсами» видозмінювався в процесі розвитку суспільства та під впливом 

науково-технічного прогресу (рис. 1.3).            

 

Рис. 1.3. Дерево модифікації управління земельними ресурсами 

            Джерело: розроблено автором. 

 

Ґрунтуючись на тому, що початком інституціональної теорії вважають 

1899 р., коли було видано монографію «Теорія ледачого класу» Т. Веблена, та 

враховуючи ті докорінні перетворення, які відбувалися в період становлення і 

розбудови інституціональної теорії (1900–2019 рр.) в управлінні земельними 

ресурсами, можна виділити два якісних стрибки у його розвитку, що 

характеризуються більш швидкими темпами і вносить суттєві зміни в земельні 

відносини не в одній країні, а в цілому ряді країн Східної Європи, а саме:  

державноконтекстна інституціональна революція 1917 р. та ринково 

орієнтована інституціональна революція управління земельними ресурсами 

1990 р. Передумовами радикальних і глибоких змін у складі інституцій та 

інститутів управління земельними ресурсами обох революцій слугували зміни 
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політичного курсу держави та влади в країні; необхідність проведення 

земельної реформи; створення нових організаційно-правових форм 

господарювання; нового класу землевласників та землекористувачів; нового 

світогляду, образу мислення суспільства та громадян. У перехідний період 

революції повністю руйнувалися тодішні інститути, замість яких 

формалізувалися нові інституції, деякі інституції модернізувалися й 

адаптувалися до нових умов управління.  

У доінституціональний період (ХІІІ–ХІХ ст.) було започатковано багато 

земельних інституцій ринкового типу, але не відпрацьовано механізм їх 

злагодженої взаємодії, що призводило до кризових явищ у суспільстві. 

Зокрема, під час московського правління українськими територіями 

основними формами власності на землю стали державна, поміщицька, 

селянська, а найпоширенішими видами землекористування – гетьманські та 

селянські. Активна фаза землевпорядних робіт почалася у 1765 р., коли 

проводили генеральні межування земель між землеволодіннями церкви, 

дворян, козаків. Відлунням на незадоволеність суспільства станом земельних 

справ стала селянська реформа  1861 р., що передбачала відміну кріпосного 

права, передачу садиб селянам у постійне користування на основі створення 

сільських общин та земських управ. Земля стає товаром, тому формується 

ринок земель і його інфраструктура (Селянський поземельний банк). 

Недоліками цієї реформи вважають те, що не було усунено великі 

землеволодіння поміщиків, зберігалася залежність селянських господарств від 

поміщиків (викуп земель) і общин (організація господарювання). Відбувся 

зворотній процес, за якого селяни навіть втратили частину земель замість 

одержання їх у свою власність, що загострило соціально-економічні проблеми 

на селі. Столипінська реформа 1906 р. передбачала реорганізацію селянської 

общини і формування приватної власності на хуторські виділи єдиним 

масивом на основі порівняльної оцінки земель, переселенської політики, 

розвитку кооперативного руху та орендних відносин, агрокультури, створення 

організації та посад з управління земельними ресурсами (головне управління 
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землеустрою, керівники із земельних питань у місцевій владі). Поступово 

формувалася багатоукладна економіка, яка ґрунтувалася на державному, 

общинному, крупно- та дрібноприватному господарюванні. Основними її 

проблемами були підтримка заможних селян, високі ціни на землю і 

малоземельність селян. 

Управлінські процеси земельної сфери, завдяки яким абстрактні 

правила трансформуються в конструкти моделей взаємодії земельних 

агентів у просторі полів, окреслених інститутами, постійно повторюються, 

що стосується інституціоналізації. Завдяки жорсткому підпорядкуванню 

поведінки земельних агентів та їх взаємодії законодавчо закріпленим нормам, 

правилам, традиціям виникає передбачуваність їхніх дій, тобто чим вищий 

рівень інституціоналізації, тим вищий ступінь керованості й управління.                     

У практиці інституціонального управління виділено періоди зміни 

управлінської парадигми, що відомі під назвою управлінських революцій, які 

докорінно змінювали роль та значення управління земельними ресурсами у 

суспільстві і національній економіці.  

Перша інституціональна управлінська революція одержала назву 

«державноконтекстна» і відбулася на початку ХХ ст. у країнах Східної 

Європи. Вона передбачала монополію державної влади на землю, 

загальнодержавне планування та прогнозування використання й охорони 

земельних ресурсів на всіх рівнях територіально-галузевого поділу, повну 

ліквідацію інституту приватної власності на землю, скасування купівлі-

продажу земель і ринку земель у цілому [170, c. 37]. В оціночних роботах 

визнавали інститут бонітування ґрунтів та економічної оцінки [170, c. 37]. 

Виникли нові організаційно-правові форми господарювання (радгоспи, 

колгоспи) на крупноземельних масивах. Запроваджено інститут колективної 

власності на землю, права постійного користування землею на довгостроковий 

та короткостроковий термін. У цей період науковці визнавали 

інституціональну теорію протилежною соціалістичному курсу держави, тому 

вона була не популярна і слабо впроваджена в науку управління земельними 
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ресурсами [170, c. 37]. Водночас у західних країнах, де залишився інститут 

приватної власності на землю і ринок земель, посилювалася роль державних 

інститутів в управлінні суто ринковими процесами щодо набуття права 

власності на землю, її оцінки, купівлі-продажу, оподаткування, кадастру, 

розміру землекористування, видів користування [170, c. 37].      

Друга інституціональна управлінська революція відбулася наприкінці 

ХХ ст. у країнах Східної Європи і мала назву «ринково орієнтована». Завдяки 

ній відтворився інститут приватної власності на землю, припинився інститут 

колективної власності, упровадився обіг та ринок земель, встановилася плата 

за землю та сформувалися орендні відносини, з’явився багаточисельний 

прошарок землевласників, різні форми організації праці та господарювання на 

землі. Прискоренню проведення земельної реформи сприяли не тільки 

управлінські вказівки, але й розвиток комп’ютерної техніки та інформаційних 

технологій, які забезпечили збирання, аналіз та обробку значних 

інформаційних масивів даних про земельні ділянки великої кількості дрібних 

землевласників і землекористувачів для наповнення бази земельного кадастру 

та вироблення ефективних рішень, розбудови транспарентного управління 

земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого поділу               

[170, c. 37]. Слід зазначити, що інституціональна теорія активно починає 

застосовуватися в управлінні земельними ресурсами в умовах невизначеності 

ринкового середовища для виявлення особливостей та ознак подій і процесів, 

які відбуваються саме в цей період. У країнах з розвиненою ринковою 

економікою, де завжди існував інститут приватної власності на землю, 

склалися досконалі моделі управління земельними ресурсами, пов’язані з 

національно-історичними особливостями [170, c. 38]. У країнах з перехідною 

економікою створювалися нові інститути і нові моделі управління, поєднуючи 

досвід адміністративно-командної системи та розвиненого ринку земель               

[170, c. 38].  

Українська школа інституціонального управління земельними 

ресурсами, що виникла у 1990 р., існує дотепер. Сучасні вчені опрацювують 
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наукові питання управління земельними ресурсами і в цілому, і за 

територіально-галузевим поділом. Наукові праці у сфері інституціонального 

забезпечення землекористування розробляли багато вчених, зокрема: 

сільськогосподарського землекористування – К.М. Дзюбак [220]; А.І Крисак 

[327], Н.М. Музика [382], Р.М. Ступінь [499], міського – А.І. Мокій,                          

Д.А. Антонюк [376], Ю.А. Мосійчук [381], М.А. Хвесик, В.А. Голян [555]; 

природно-заповідного – В.М. Третяк,  А.Д. Юрченко, Ю.В. Лобунько [517]; 

оздоровчого – Ю.Ю. Гурбик [200]; рекреаційного – А.М. Іванов [289] та ін.; 

історико-культурного – В. Горбик,  Г. Денисенко [192]; лісогосподарського – 

О.І. Дребот [239], А. Карпук, О. Дзюбенко [300], О.І. Ковалів [309],                             

О.І. Фурдичко [543]; водного – Л.В. Левковська, В.М. Мандзик [343],                      

Х.Н. Мепарішвілі [369], О.В. Покуль [422]; промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – М.В. Корінь [317]; в 

умовах децентралізації влади – В.М. Заяць [257], М.В. Зось-Кіор [280–281], 

І.П. Купріянчик, Д.М. Мельник, В.А. Салюта [338], М.А. Хвесик, В.А. Голян 

[554] та ін. Наукова школа інституціонального управління земельними 

ресурсами вивчає найкращий світовий досвід та моделі, які адаптує до 

національних особливостей, або створює нові [170, c. 38]. 

Західноєвропейська школа інституціонального управління земельними 

ресурсами представлена працями Ван дер Молена [618], Я. Вільямсона,             

Дж. Уоллеса, А. Раджабіфарда [611], С. Енемарка [603] та інших учених, які 

розвивають сучасні напрями ринку, адміністрування, оцінки, девелопменту 

земель, тощо. За останні десятиліття набутий досвід та оцінка методів, 

процедур і земельної політики країн з перехідною економікою в умовах 

глобалізаційних процесів приваблюють інтереси вчених сучасної наукової 

школи. На цьому етапі вони виокремлюють чотири головні принципи 

управління земельними ресурсами: 1) стійкість, яка обумовлена вимогами 

часу щодо швидкого розвитку й постійного оновлення інженерно-

комп’ютерного обладнання, геоінформаційних технологій для обробки 

зростаючих масивів даних про земельні ділянки, якісними вимогами 



75 

 

користувачів відкритих земельних звітів та публічних карт; 2) збереження на 

електронних носіях даних про земельні ділянки, їх накопичення, аналізу, 

оприлюднення, тощо; 3) професіоналізм, який забезпечується високим рівнем 

кваліфікації управлінців та виконавців землевпорядних робіт для успішного 

проведення реформаторської діяльності земельної сфери; 4) унікальність при 

формуванні індивідуальної моделі управління, яка поєднує специфіку 

території та особливості глобалізаційних процесів світу [530]. Слід зазначити, 

що європейські документи з управління земельними ресурсами мають 

дослідницький та рекомендаційний характер, без конкретної моделі, але з 

висвітленням інституціональних пасток та помилок і власного, і чужого 

досвіду.       

 Запроваджуючи комплексний підхід до розуміння поняття управління 

земельними ресурсами, пропонуємо використання напрямів: 1) управління 

об’єктом (земля, земельні ресурси, територія, ґрунтовий покрив, природне 

тіло). Наприклад, управління земельними ресурсами – частина управління 

державою, його територією та відносинами, що виникають з приводу 

користування і розпоряджання землею [106, 107]; 2) управління за суб’єктом 

(державне, комунальне, приватне). Зокрема, І.В. Кушнір трактує управління 

земельними ресурсами (землями) як організуючу діяльність компетентних 

органів виконавчої влади щодо забезпечення раціонального використання й 

охорони земель усіма суб’єктами земельних відносин [340]; 3) управління 

відносинами (земельними, майновими). Наприклад, управління земельними 

ресурсами – це державне регулювання земельних відносин, оптимізація 

розподілу землі між галузями народного господарства [106]; 4) управління 

доходом. Наприклад, управління земельними доходами – це ряд заходів, 

спрямованих на оптимізацію фінансової віддачі від власності та користування 

землею, її продажу або земельних послуг. М.В. Зось-Кіор вказує на те, що 

об’єктом управління земельними ресурсами є додана вартість, яка створена 

землею, а включення землі в активи підприємства перетворює землю на 

капітал і вимагає визначення її ринкової ціни [283, с. 15]; 5) управління даними 
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(інформацією). Зокрема, управління даними – це процес, пов'язаний з 

накопиченням, організацією, записом, оновленням, зберіганням даних і 

пошуком інформації [330, с. 6].  Причому інформація включає дані і зміст, а 

знання є сумою інформації та порівняння [330, с. 8]. Відповідно до 

європейських норм, управління земельними ресурсами – це процес збирання 

й надання інформації про оцінку земель, правовий режим і використання землі 

із її ресурсами [530, с. 8]; 6) управління процесами (інтеграційний, 

землевпорядний процес). Так, управління земельними ресурсами – це процес 

організації діяльності на землі [419]; 7) управління людьми 

(землевпорядниками). Так, управління персоналом – це діяльність організації, 

спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення 

цілей – і організації в цілому, й індивідуальних (особистих) цілей кожного 

працівника [113]; 8) управління системою (земельна система). Зокрема,               

Т.М. Пімшина трактує управління земельними ресурсами як сукупність 

функцій системи управління, спрямовану на раціональне використання 

земельних ресурсів [419]; 9) управління нерухомістю (земельний капітал). 

С.Н. Максимов відзначає, що управління нерухомістю – це управлінська 

діяльність, спрямована на забезпечення максимальної ефективності 

використання об’єкта нерухомості відповідно до інтересів власника [355]. 

Узагальнивши основні визначення управління, розглянемо його 

транспарентність з позицій об’єкту-суб’єкту, мети, елементів та орієнтирів 

розвитку. Метою транспарентності управління земельними ресурсами є 

зрозумілість, доступність, відкритість інформації про земельні ресурси та 

земельні відносини на різних рівнях територіально-галузевого розподілу на 

основі механізму партнерської взаємодії, який передбачає участь 

громадянського суспільства в управлінському процесі владних структур. 

Суб’єктами є органи влади та громадське суспільство, а об’єктами – 

інформація про земельні ресурси, комунікація органів влади з громадянським 

суспільством про використання та стан земель,  громадська участь і контроль 

за рішеннями влади (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Зміст транспарентності управління земельними ресурсами 
Джерело: розроблено автором. 
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та земельні ресурси у галузях національної 
економіки на всіх рівнях; 

- підвищення ефективності комунікаційної взаємодії 
між органами влади та громадянським суспільством; 

- підзвітність діяльності органів державної влади; 
- забезпечення якісних послуг населенню органами 

державної влади різних рівнів  

Інформація про 
земельні ресурси 

Комунікація 
органів влади  
з громадянським 
суспільством про 
використання  
та стан земель 

- публічні кадастрові карти;  
- портали нормативної грошової оцінки;  
- відкриті дані про моніторинг земельних 

відносин, перелік власників і користувачів, 
земельний податок, оренду, купівлю-продаж, 
ринок земель, земельні аукціони тощо 

Орієнтири 

транспарентності 

управління земельними 

ресурсами на різних 

рівнях  

територіально-

галузевого  

розподілу  

Суб’єкти 
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ресурси у галузях національної економіки на всіх рівнях; підвищення 

ефективності комунікаційної взаємодії між органами влади та громадянським 

суспільством; підзвітність діяльності органів державної влади; забезпечення 

якісних послуг населенню органами державної влади різних рівнів). 

Реальна потреба транспарентності земельних відносин ґрунтується на 

двох базових взаємопов’язаних аспектах. По-перше, 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. По-друге, для майбутніх землевласників 

економічна доцільність прийняття участі 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 впровадженням прозорості управління як основи 

зниження невизначеності потенційних товаровиробників в умовах значної 

мінливості ринкової економіки. 

Світові глобалізаційні та інтеграційні процеси подіяли на державне 

управління таким чином, що воно трансформувалося в новий державний 

менеджмент (менеджеризм), що заощадило державні кошти, збільшило 

результативність управлінської діяльності, забезпечило скорочення штату, 

зростання відповідальності чиновників, конкурентоспроможність державної 

влади, підвищило якість і своєчасність надання послуг населенню. Варто 

звернути увагу на нові ідеї управлінської діяльності, якими стали  

підприємницький стиль і ринкові механізми, закладені в сучасні державні 

інституції з визначенням їх бізнес-стилю та конкурентоспроможності. Світове 

тлумачення менеджеризму у межах організації економічного співробітництва 

й розвитку включає чотири таких аспекти: 1) приватизація державних 

підприємств і напрямів діяльності держави; 2) спрямованість на потреби 

клієнта; 3) децентралізація управління; 4) переспрямування діяльності 
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державних установ від традиційного виконання правил і інструкцій до 

ринкових механізмів, націлених на  результат [616, с. 13]. Водночас під дією 

інформатизації і впровадження е-урядування менеджеризм відходить на 

другий план і поступово втрачає свої передові позиції в управлінні [488, с. 50]. 

Конфлікти й суперечності в менеджеризмі виникають через тріаду ключових 

позицій, а саме: доцільність сприйняття громадянина як клієнта; несумісність 

підприємництва і норми закону; підвищення корупції через спрощення 

громадського контролю та послаблення вертикалі підзвітності чиновників  

[488, с. 51]. Зокрема, в українському законодавстві державним службовцям 

заборонено займатися підприємницькою діяльністю.   

На мікроекономічному рівні Д.А. Новіков характеризує інституціональ-

не управління фірмою як доволі жорстке, яке має певний центр, що свідомо і 

цілеспрямовано обмежує прогнозні дії, можливості й результати діяльності 

агентів якоїсь сфери. Ці обмеження виникають через явні або приховані 

впливи шляхом упровадження правових актів, розпоряджень, наказів, 

морально-етичних норм, корпоративної культури та ін. [392]. Він включає 

його до п’ятого типу управління поряд з чотирма іншими (управління складом, 

управління структурою, мотиваційне управління, інформаційне управління). 

На нашу думку, інституціональне управління необхідно впроваджувати з двох 

позицій: обмежувальних норм (управління обмеженнями діяльності) і 

спонукальних мотиваційних норм (управління спонукальними нормами).  

Поєднуючи ідеї школи людських відносин та соціального напряму 

інституціональної теорії, управління земельними ресурсами набуває нового 

витка в розвитку, створюючи нову сферу досліджень – земельний менеджмент 

і земельний менеджер в землевпорядних організаціях. Категорії 

«менеджмент» і «управління» мають принципову відмінність за своєю 

сутністю, а саме: управління – це діяльність, а менеджмент – це процес, що 

відбувається в ньому [195, с. 39]. Тобто управління не є синонімом 

менеджменту, останній – це тільки його складова (інструмент) [195, с. 39]. 

Деталізують розмежування понять В.Г. В’юн, О.М. Гаркуша, В.В. Горлачук,                               
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І.М. Песчанська, які зазначають, що менеджмент – це процес організації 

діяльності, за допомогою якого вирішують поставлені завдання із 

застосуванням функцій прогнозування, планування, організації, мотивації та 

контролю [184, с. 100]. Зокрема, менеджмент найчастіше проявляється на 

мікрорівні і в рамках окремого економічного суб’єкта (фірми, організації, 

підприємства, установи, закладу). Він є різновидом управління і стосується 

лише процесу управління працівниками, колективами й організаціями у 

земельній сфері. Отже, менеджмент забезпечує гнучку адаптацію 

господарської діяльності підприємств до реальних вимог ринкової економіки.     

Іншим інноваційним напрямом управління земельними ресурсами стало 

адміністрування, яке передбачає керування повсякденними справами та 

надавання послуг адміністрацією, адміністративним органом чи відомством,  

персоналом [190, с. 33]. Р.М. Курильцев зазначає, що «просторовоспроможна» 

концепція управління земельною інформацією взаємопов’язує ділянку з 

правовим статусом, економічним та екологічним станом на основі 

електронного адміністрування землекористування (еLand Administration), як 

складової стратегії е-уряду (E-goverment), у напрямі більш широкого 

використання інтегрованої інтерактивної просторової інформації в мережі 

Інтернет, тобто переходу до концепції iLand [339, с. 169–170]. Його думку про 

те, публічна кадастрова карта Державного земельного кадастру стала 

результатом розбудови інформаційної системи адміністрування 

землекористування в Україні, підтримує І. Перович [417, с. 112]. У світовому 

сприйнятті адміністрування стає частиною земельного менеджменту і 

займається процесами запису й поширення інформації про власність, вартість 

і використання землі при реалізації політики в галузі земельного менеджменту 

[530, с. 16], тому закордонні вчені Ян Вільямсон, Стіг Енемарк, Джуд Уоллес, 

Аббас Раджабіфард підкреслюють його важливість для сталого розвитку 

суспільства в контексті створення управлінського потенціалу земельних 

ресурсів в інтересах і для блага суспільства [611, с. 16]. Держава через 

громадські або приватні установи здійснює адміністрування, яке інтегрує 
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чотири функції сталого розвитку територій [339, 580, с. 25]: управління 

оцінкою, правовим режимом, девелопментом та умовами використання землі.     

Інноваційною віхою управління земельними ресурсами стає земельний 

девелопмент, що означає розвиток й спорудження інфраструктурного 

облаштування; впровадження будівельних планів у дійсність; вилучення 

земель для суспільних потреб; застосування нового використання землі через 

одержання дозволу на проведення планувальної діяльності; дозволи на 

використання землі і будівництво; розподіл витрат на розвиток [580, с. 126]; 

пошук засобів, отримання й організацію облаштування, інженерної підготовки 

і юридичного «пакування» земельних ділянок [313, с. 44] в трьох стадіях:                    

1) окрема стадія в рамках єдиного проєкту; 2) самостійний девелоперський 

проєкт; 3) комплексний земельний девелопмент [99, с. 14]. Отже, застосування 

земельного девелопменту обумовлено реалізацією будь-яких проєктів на 

земельних ділянках, у процесі якого збільшується його придатність до 

використання й інвестиційна привабливість. На практиці девелоперська 

діяльність починається з пошуку ділянки за розміром, конфігурацією, 

інженерно-геологічними і технічними вимогами.  

Найскладнішим є другий етап – надання ринкового статусу земельній 

ділянці, під час якого виникає чимало проблем через бюрократію, 

корумпованість, велику кількість невпорядкованих нормативно-правових 

документів. У ході залучення іноземних інвестицій та великих обсягів 

вітчизняних коштів у майбутній проєкт подвоюється важливість набуття 

статусу земельної ділянки. Отже, девелопмент зменшує ризики, підвищує 

надійність і сталість проєкту щодо майбутніх капіталовкладень, що збільшує 

його ринкову вартість і інвестиційну привабливість. На останньому етапі 

земельну ділянку повністю підлаштовують під майбутнє будівництво об’єкта. 

Під впливом децентралізації влади управління земельними ресурсами 

трансформувалось у маркетинг територій, бо останній стає повноцінним 

гравцем на ринку, конкурує за увагу цільових аудиторій і на вітчизняному, і 

на світовому ринку, зливаючись в одне ціле зі світовим господарством.                
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Т.В. Ібрагімхалілова [285], А.П. Панкрухін [411] вважають, що інструменти 

маркетингу створюють територіальний продукт, формують вплив 

адміністративного статусу території на його структуру, потенційних 

споживачів. Особливістю маркетингу є масштабність, яка полягає у площі 

території та її адміністративному статусі [176]. Статус території – це правове 

положення, яке визначає її місце в ієрархічній структурі держави або світової 

спільноти [302, с. 25–29]. Тобто це фактична або юридична приналежність 

території до тієї або іншої категорії адміністративно-територіальних одиниць 

(області, міста, країни). Звідси випливає: чим вищий адміністративний статус, 

тим складніше внутрішнє середовище. Отже, адміністративний статус 

території зумовлює кількість і спроможність суб’єктів маркетингу; складність 

структури територіального продукту; завдання і наслідки маркетингу та його 

орієнтацію. Водночас адміністративний статус не впливає на: основні цілі 

маркетингу як константи для будь-якої території; домінуючий або додатковий 

стан території; зростання некомерційності маркетингу зі збільшенням рівня 

ієрархії території. Таким чином, маркетинг спрямований на розвиток власної 

економіки території за рахунок приваблення нових фінансових і 

інтелектуальних інвестицій [302, с. 25–29].  

Складовими маркетингу територій є маркетинг іміджу, маркетинг 

привабливості, маркетинг інфраструктури, маркетинг населення. 

Сприятливий імідж, тобто образ території в уявленні людей, забезпечує 

приваблення інвестицій, трудових ресурсів, туристів, розширення ринків 

збуту територіального продукту і поступово трансформується у бренд, що 

показує інтелектуальну частину територіального продукту, яка підвищує його 

вартість. Зокрема, бренд формує уявлення про територіальний продукт 

відносно складу та якості, але не є ним самим. Завдяки бренду у споживача 

створюється позитивний образ товару, який спонукає до придбання. 

Маркетинг привабливості – це ті якості території, зокрема історичні, 

культурні, природні, лікувальні, релігійні та інші особливості, які виступають 

гарантами конкурентоспроможності території на ринку послуг. Маркетинг 
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інфраструктури передбачає розвиток інженерно-транспортної системи, 

житлово-комунального господарства, соціально-культурно-побутових 

об'єктів, безпеку життя, благоустрій та озеленення території, надання пільг 

бізнесу, розвиток промисловості, підвищення рівня зайнятості, проведення 

ярмарків, виставок, туристичних та спортивних заходів. Маркетинг населення 

передбачає рекламування якостей території для нових кадрів, професіоналів, 

висококваліфікованих працівників.  

В еволюційному розвитку управління земельними ресурсами доцільно 

відзначити повторюваність процесів, які зумовлюються певними історичними 

ознаками. Цикл управління земельними ресурсами – це сукупність дій, які 

послідовно повторюються в технології управління, а  циклічність – це 

об’єктивна форма розбудови організації використання землі і регулювання 

земельних відносин відповідно до вимог земельної політики. Ж.О. Тажибаєва 

вважає, що процес управління земельними ресурсами є циклічним процесом, 

що містить у збір інформації про земельні ресурси в цілому, вивчення складу 

і категорії земельного фонду, визначення і вироблення необхідної концепції 

про управління земельними ресурсами та ефективності прийнятих рішень, 

контроль за реалізацією управлінських рішень [503, c. 58]. Запропоновано такі 

цикли: інформаційно-правовий, логічно-проєктний, організаційно-

виконавчий у часовому та просторовому вимірах. Інституціональна теорія 

відображує циклічність такими стадіями: реформування, реорганізація, 

стабілізація і сталий розвиток. Реформування – період, коли відбуваються 

ініційовані державою трансформаційні процеси в перерозподілі земель між 

власниками та землекористувачами. У цей час правові акти перебувають у 

стані доопрацювання, бо спрямовані на прискорене досягнення головної мети, 

тому недовраховується багато додаткових особливостей. Наприклад, на 

початку поділу на земельні частки (паї) площу під курганами, стовпами ліній 

електропередачі не виключали із загальної площі земельної частки (паю) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яку передавали у 

приватну власність. Реорганізація – це період, коли трансформаційний процес 
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призводить до загострення проблем у використанні та охороні земель. 

Зокрема, великі площі полів поділили на маленькі земельні частки (паї), у той 

час як протиерозійні споруди передбачали захист усього поля. Нові господарі 

не завжди відбудовували гідротехнічні споруди і доглядали за ними, а 

економічного механізму регулювання цього питання не було напрацьовано. З 

економічного погляду, виникають нові організаційні форми господарювання 

на землі, які перебувають у стані розбудови і мають низькі показники 

ефективності. Землекористування характеризуються значною динамічністю у 

зміні меж. Стабілізація – це період, що характеризується чіткою правовою 

регламентацією встановлення меж землекористування, його організації, 

використання та охорони території. Сталий розвиток – період, який створює 

сталі землекористування та підвищує ефективність використання й охорони 

земель. Циклічність трансформаційних процесів в управлінні земельними 

ресурсами відображає динамічність розвитку земель сільськогосподарського 

призначення, бо в усі часи вони є основою для реформування [183, с. 28].  

Вважаємо за потрібне виділити чотири таких періоди: 1) дрібноземелля. 

Це період до 1917 р. [183, с. 28]. Тогочасні землекористування були об’єднані 

у спеціальні земельні одиниці (земельні громади, общини) і в багатьох 

випадках мали своєрідні риси – черезсмужність, далекоземелля, 

вклинюваність, криві межі тощо [183, с. 28]. Але за розміром вони нагадують 

сучасні земельні частки (паї) [183, с. 28]; 2) крупноземелля. Це період від 1917 

до 1991 рр., тобто радянський час. Для нього характерна наявність великих за 

розміром землекористувань з організаційною формою колгоспів і радгоспів. У 

цей час активно проводять роботи із внутрігосподарського та 

міжгосподарського землеустрою, розробляють проєкти протиерозійного 

захисту території, упровадження науково обґрунтованих сівозмін; 3) 

дрібноземелля (паювання) – це період від 1991 р. донині. Великі за розміром 

поля було поділено на земельні частки (паї), середній розмір яких в Україні 

становить близько 4 га. Спадкування земельних часток (паїв) призведе до 

більшого їх подрібнення на невеликі за розміром земельні ділянки, тому 
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необхідно зупинити такий поділ; 4) крупноземелля (консолідування) – це 

прогнозний період. Його відліком буде дата прийняття Закону України «Про 

консолідацію земель»  (рис. 1.5).  

   

 
1-й період 2-й період 3-й період 

Хутірські і відрубні ділянки земель села Злочевка 

Дубенського повіту Волинської губернії 

Схема 
внутрігосподарського 
землеустрою 

Проєкт землеустрою щодо  
організації   території   
земельних часток (паїв) 

а) до землеустрою б) після землеустрою радянські часи сучасний стан 

Рис. 1.5. Циклічність управління сільськогосподарськими землями 

            Джерело: узагальнено автором на основі даних [418, 433, 501]. 

  

Зміна політики держави від соціально-комуністичного до соціально- 

орієнтованого ринково-підприємницького устрою зумовила впровадження 

економічної реформи в усі галузі народного господарства. Упровадження 

інституту приватної власності на землю суттєво змінювало колишні земельні 

відносини, що зумовило необхідність проведення земельної реформи, яка 

передбачала перерозподіл земель. Повноваження щодо здійснення реформи 

було покладено на відповідні ради з вимогою проведення інвентаризації 

земель, обліку зацікавлених у самостійному господарюванні громадян або  

підприємств і виділенні необхідних площ під їх діяльність. Найсуттєвіші 

реформаторські зміни відбулися на землях сільськогосподарського 

призначення в аграрній галузі народного господарства (дод. А.2). Тому 

широкомасштабність земельних перетворень, спрямованих на пристосування 

до умов ринкової економіки, зумовило прийняття не однієї реформаторської 

дії, а поступового впровадження взаємопов’язаних логічних переходів, які 

групуються у такі етапи [158]: 1) установлення меж сільських, селищних рад 

та населених пунктів (1990–1993 рр.); 2) роздержавлення (1991–1995 рр.);                       

3) паювання (1995–2001 рр.); 4) поділ земель (1995–2001 рр.); 5) приватизація                           
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(1996–2006 рр.); 6) реструктуризація сільськогосподарських підприємств                    

(1991–2000 рр.);   7) консолідація земель (проєкт); 8) обіг земель (проєкт);                        

9) ринок земель (проєкт) [158]. Перетворення на земельному фонді проявилися 

не однаково (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Матриця циклічності управління за територіально-галузевим розподілом 
Територіально-

галузевий фрактал 
Реформування  Реорганізація  Стабілізація  

Сталий 

розвиток 

Сільськогосподарський Так Так Так Так 

Житловий Так Так Так Ні 

Природно-заповідний Так Так Ні Ні 

Оздоровчій Так Так Ні Ні 

Рекреаційний Так Так Ні Ні 

Історико-культурний Так Так Ні Ні 

Лісогосподарський Так Так Ні Ні 

Водний Так Так Ні Ні 

Промисловий, 

транспортний, зв’язковий, 

енергетичний, оборонний та 

інший 

Так Так Так Ні 

Джерело: розроблено автором. 

 

У результаті аналізу комплексно структуровано понятійний апарат 

управління земельними ресурсами. Визначено, що переважним у ринковому 

середовищі є процесний підхід, який ґрунтується на безперервній 

взаємопов’язаності, взаємозалежності дій або функцій. Отже, новими 

орієнтирами управління є структуризація, організація процесів, швидка 

адаптація діяльності організацій до мінливих ринкових потреб, конкуренції на 

основі якості надання послуг і розвитку знань у системі інформаційно-

інтелектуального управління. Для розробки нових бізнес-процесів, які 

спрямовані на потреби споживача, особливу увагу приділено економічному 

блоку управління як ключовому аспекту та капіталізації земельних ресурсів, 

під дією яких відбувається трансформація земель у конкретне цільове 

призначення,  утворення доходу залежно від суспільно-виробничих потреб, 

що обґрунтовується теорією розподілу через економічну та соціальну цінність 

земель, що буде розглянуто в наступному підрозділі.   
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1.3. Рефреймінг теорії розподілу в управлінні земельними ресурсами 

 

У науковому середовищі дослідників проблематики розподілу відсутня 

виокремлена понятійна та категорійна база в контексті управління земельними 

ресурсами, а головні терміни не завжди корелюють між собою і викликають 

понятійні протиріччя. В економічній науці традиційно теорія розподілу 

ресурсів асоціюється з трьома факторами виробництва, причому попит на ці 

фактори пов’язують з граничним продуктом, а пропозиція утворюється 

очікуваними граничними доходами. Еластичність попиту на конкретний 

фактор залежить від ступеня взаємозамінності і взаємодоповнюваності 

вибраної технології виробництва. Неефективний розподіл ресурсів та 

недосконалість конкуренції на ринках окреслюють основну проблему в теорії 

розподілу, що ґрунтується на недосконалості і провалах ринку, усунення яких 

потребує державного втручання в економіку. Успішне вирішення зазначеного 

питання спрямує дослідження на рефреймінг теорії розподілу в управлінні 

земельними ресурсами, підґрунтям якого будуть економічні та соціальні 

засади взаємозв’язку території і галузі у господарчих системах.  

 В економіці загальновідоме поняття розподілу викликає дискусії у 

наукових колах, відповідно, застосовують різні варіанти до його визначення. 

Спільні та відмінні риси між різними тлумаченнями терміна «розподіл» 

висвітлюють існуючі теорії економічної науки, що примушує звертатись до 

категорійного апарату. Згідно із сучасним тлумачним словником, розподіл – 

це фаза суспільного відтворення, зв’язувальна ланка між виробництвом і 

споживанням [486]. Сутність поняття розподілу полягає у спрямуванні 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів за галузями економіки, 

підприємствами, районами країни. Концепції характерів та форм розподілу 

визначаються системою суспільних відносин. Реалії ринкової економіки 

впроваджують розподіл на ринку [486]. Особливою складовою матеріальних 

ресурсів є земля, яка слугує засобом виробництва у сільському та лісовому 

господарстві, просторовим базисом – для розміщення галузей промисловості, 
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транспорту, зв’язку, оборони; екологічним ресурсом – у туристичній, 

заповідній, рекреаційній, природоохоронній та інших галузях. 

 Уперше теорію розподілу було сформульовано у працях А. Сміта на 

основі вчення про класову структуру капіталістичного суспільства. 

Використовуючи тільки один соціально-економічний критерій (відносини 

власності), він поділив суспільство на три класи власників капіталу 

(підприємців, земельних власників, найманих робітників), яким притаманний 

відповідний розподіл доходів, а саме: підприємці одержують прибуток на 

капітал, власники землі – земельну ренту, а наймані працівники – заробітну 

плату [482]. Ідею розподілу за галузевим критерієм запропонував А. Тюрго. 

Він розкрив сучасну проблему виокремлення критеріїв теорії розподілу, їх 

кількості, підстав для відбору, умов застосування за рамками цього 

дослідження, передбачення критеріальних зисків у майбутньому, 

масштабність їх пристосування для конкретних соціально-економічних 

перетворень.           

В економічній науці центральна проблема цінності суміжна з 

проблемою розподілу, яку дослідники тлумачать двома шляхами. Перший 

напрям – об’єднавчий, у якому проблема розподілу стає складовою частиною 

проблеми цінності, яку досліджують економічна теорія і теорія цін. Д.Б. Кларк 

підкреслював, що в різних суспільних групах теорія цінності і теорія розподілу 

– це одна теорія [306]. Однією з перших спроб установлення формальних 

критеріїв розподілу, яка в подальшому одержала схвалення та мала 

послідовників у наукових колах, є ідея Д.Б. Кларка щодо поділу всього 

капіталу на власне капітал і капітальні блага, причому останні набувають 

речової форми (сюди відносять землю), а капітал виражають грошима. Учений 

установив зв’язок між земельною рентою та заробітною платою і процентами, 

визначаючи їх як диференціальні доходи.  

Його думку підтримував А.Д. Билимович, який визначав доходи як ціну 

використання факторів [91–92]. Взагалі науковці схиляються до думки, що 

немає сенсу створювати окрему теорію розподілу для того, щоб з’ясувати, 
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кому скільки потрібно, бо це обумовлено теорією цінності. Із цього погляду 

доходи – це те, що одержують з факторів виробництва, праці та капіталу. 

Водночас маржиналісти намагалися розробити таку економічну теорію, яка б 

відокремлювала неекономічні питання в специфічну область досліджень – 

соціологію. Але з’явилися сумніви стосовно того, чи можна розглядати теорію 

розподілу як економічну. Зокрема, і Д.Б. Кларк, і А.Д. Билимович 

стверджували, що проблема розподілу є економічною. Соціальні прояви 

спотворювали її нормальний стан і пояснювалися наявністю монопольної 

сили, боротьби за більшу частку в національному продукті. Відхилення від 

класичної економічної моделі обґрунтовувалося добровільним рівним 

суперництвом економічних суб’єктів.  

  Другий напрям – роз’єднавчий, згідно з яким розподіл є соціальний 

феномен, а теорія розподілу знаходиться поза теорією цінності внаслідок 

порушення передумов рівності учасників обміну та залежності заробітної 

плати від суспільної праці і політичної сили робітничого класу. М.І. Туган-

Барановський, П.Б. Струве, В.К. Дмитрієв вважали теорію розподілу не 

проблемою цінності, а співвідношенням праці і капіталу, що надавало їй 

соціальної ознаки [223, 496, 521]. У результаті такого розмежування 

розширюється уявлення про розподіл і в соціальних, і в економічних науках. 

Історія економічної думки та суспільно-економічних формувань надавали 

більший простір для міркувань, ґрунтуючись на складних багатогранних 

процесах розподілу та механізмах їх реалізації. В інституціональній теорії 

земля розглядається як суспільне благо, а не тільки як матеріальний об’єкт, 

характерний для класичної економічної теорії. Сучасні дослідження 

інституціональної науки окреслюються двома самостійними напрямами: 

джерелом першого є досягнення економіки і політології (нова 

інституціональна теорія), а джерелом другого – соціологія і теорія організації 

(неоінституціоналізм). Нова інституціональна теорія містить різні концепції, у 

тому числі теорію прав власності і теорію вартості, які ґрунтуються на 
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неокласичній методологічній базі та вивчають фактори, що спрямовують 

економічну діяльність інститутів.   

 Серед фундаментальних принципів інституціональної теорії, які 

характерні для управління земельними ресурсами, виділяють такі:                                   

1) організації та інститути є продуктом суспільства; 2) організації та інститути 

постійно відтворюються; 3) для прийняття управлінських рішень прибуток 

фірми та корисність споживача є не єдиними джерелами; 4) організації та 

інститути також зачіпають відносини влади (примус до використання правил 

за допомогою будь-яких санкцій, наприклад, звільнення «незручного» 

працівника) [552]. В економіці визнають визначення Д. Норта про те, що 

інститути – це розроблені людьми обмеження, які структурують політичні, 

економічні та соціальні взаємодії. Вони складаються як з неформальних 

обмежень (санкції, табу, звичаї, традиції, правила поведінки), так і з 

формальних правил (конституції, закони, права власності) [613, с. 97]. 

Інституціональний підхід розглядає теорію розподілу із соціальних та 

економічних позицій, не відокремлюючи їх, а взаємопов’язуючи і 

представляючи земельні ресурси в ній як суспільне благо і для національної 

економіки в цілому, і для її окремої галузі й корисності для кожного індивіда 

залежно від форми власності та ціннісно-вартісних показників [177].                              

В неокласичній економічній теорії ефективність розподілу ресурсів оцінювали 

на основі досягнення стандартного критерію В. Парето. В інституціональній 

економіці Д. Норт вводить поняття адаптивної ефективності, яка ґрунтується 

на правилах, що створюють шляхи розвитку економічної системи в часі, 

одночасно ураховуючи рівень прагнення суспільства до навчання, знань, 

упровадження інновацій, здатності ризикувати і творчого підходу до 

діяльності [148].   

 В економічній практиці поширилися методи лінійного програмування 

для обґрунтування теорії оптимального розподілу ресурсів, суть якого полягає 

в максимізації прибутку при обмежених ресурсах. Розробниками цього 

напряму у теорії розподілу стали вчені: Л. Канторович, який обґрунтував 
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економічний зміст коефіцієнтів як граничних вартостей факторів, кількість 

яких обмежена і які набувають значимої ціни на конкретному ринку [296];    

Т.Ч. Купманс, який розробив метод аналізу діяльності фірми і розглянув 

лінійну функцію максимізації в колі багатьох обмежень [337]; Ф.Л. Хічкок, 

який склав транспортну задачу з оптимального розподілу товару між пунктами 

відправлення та призначення при відомих витратах на перевезення [607]; 

Дж. Дацінг, який розробив симплекс-метод як альтернативне розв’язання 

транспортної задачі методом потенціалів [213], та ін.  

 У процесі взаємодії людей та природи відбувається суспільне 

виробництво матеріальних благ, яке посилюється здобутками науково-

технічного прогресу та розвитком продуктивних сил, які залучають до 

господарського обігу більшу кількість ресурсів і поширюють антропогенне 

навантаження на оточуюче середовище [342, с. 12]. У структурі природних 

ресурсів особливе місце відведено земельним ресурсам, яким притаманна 

своєрідна універсальність і унікальність [342, с. 11]. Земельний фонд країни 

включає категорії земель, які мають різне цільове призначення [342, с. 10]. 

Поділ земельного фонду за основним цільовим, господарським призначенням 

і його використання відповідно до поставленої мети має важливе значення для 

організації раціонального використання земель і становить один з принципів 

раціонального землекористування [342, с. 10]. 

 За тлумачним словником української мови слово «поділ» означає 

ділення чого-небудь на частини і розбивання на групи, категорії; 

класифікування [480]. Таким чином, відбувається ділення земельного фонду 

на окремі нижчі одиниці (категорії земель за цільовим призначенням) при 

існуючому фактичному чи очікуваному використанні, з відображенням їх 

географічного, геодезичного, адміністративного, природного та іншого 

положення. Відмінність розподілу – в економічних і соціальних ознаках.                    

У процесі розподілу передбачається найбільш ефективне використання 

земельної ділянки й одержання найбільшого ефекту – економічного, 

соціального чи екологічного. Розглядаючи земельну ділянку з економічного 



92 

 

погляду визначають ступінь її корисності для певної господарської діяльності, 

яка виражається її цінністю для виробничого процесу у вартісних показниках 

і виступає критерієм формування ціни пропозиції на ринку ресурсів.  

Яскравим прикладом є паювання земель у ході проведення земельної 

реформи. На землях сільськогосподарського призначення відбувся розподіл 

земель між працівниками колгоспів та радгоспів, але не за площею, а за 

вартістю. Спочатку розраховували вартість земельної частки (паю), а потім 

виділяли її в натуральних показниках на місцевості. Соціальна ознака 

розподілу земельних часток (паїв) полягає у формуванні прошарку власників 

і одержанні ними орендної плати. З екологічного боку, розподіл не завжди має 

на меті одержання прибутку. Екологічні заходи, зокрема, передбачають або 

виведення малопродуктивних земель з обороту, або залуження чи заліснення, 

будівництво гідротехнічних споруд тощо. Усе це потребує капіталовкладень, 

які можуть не повернутися прибутком, але відбудеться певний екологічний 

ефект, який збереже від змиття родючого шару ґрунту дотичні земельні 

ділянки, завдяки чому забезпечить їх дохідність на рівні, не нижчому або 

навіть вищому від існуючого. Отже, розподіл передбачає найбільш ефективне 

використання земельної ділянки відповідно до корисних властивостей, які 

визначають її цінність, і виражається доходом, який можливо одержати від 

земельної ділянки.  

Розподіл матеріальних благ (земельних ресурсів) між суб’єктами 

економічних відносин безпосередньо пов’язаний з теорією власності. Через 

реалізацію права власності на земельний ресурс відбувається первинний 

розподіл. Для перерозподілу характерна передача земельних ресурсів з одних 

рук до інших на основі соціальних, економічних, землевпорядних механізмів 

(оподаткування, орендна плата, землеустрій та землевпорядкування, земельні 

відносини, конфіскація, кредитування, застава, права власності) [350, с. 28]. 

Сутність функції розподілу та перерозподілу земель полягає у забезпеченні 

максимальної ефективності використання й охорони земель та інших 

природних  ресурсів  шляхом  цілеспрямованої дії на них на основі свідомого 
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використання законів природи і суспільства, які діють у ринкових умовах  

[350, с. 28]. Тобто джерелом розподілу стає поділ праці, який характеризує 

якісну диференціацію трудової діяльності в суспільному розвитку і 

виокремлення різноманітних її видів [350, с. 31]. Для того щоб поділити 

працю, необхідно розмежувати між виконавцями засоби та предмети праці, і 

тільки після цього налагоджувати виробничий процес.  

На наш погляд, доволі невиправданим є одностороннє трактування 

поняття «розподіл» лише за критерієм територіального розміщення, зокрема 

у працях І.Г. Колганової, А.М. Третяка, де перерозподіл земель стає 

механізмом реорганізації землеволодінь (землекористувань) та формування 

земельних ділянок і заходом землеустрою, який застосовують для  ліквідації 

недоліків існуючих землеволодінь та землекористувань (черезсмужжя, 

вклинення, вкраплення, далекоземелля тощо), надання земель для будівництва 

переробних та промислових підприємств, встановлення (зміни) меж населених 

пунктів, розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури                                             

[513, с. 157; 515, с. 27]. Аналогічної думки дотримується А.С. Попов, який 

вказує на введення нового заходу із землеустрою, а саме – перерозподілу 

земель (земельних ділянок) як складової частини з консолідації земель, що 

реалізує проєктні заходи, незважаючи на фактичне використання земель і 

структуру власності в межах консолідованої території [426, с. 33].   

Наступним є критерій цільового призначення земель, який забезпечує їх 

правовий режим, охоронні заходи та раціональність. Лише за наявності чітко 

окресленої мети залучення землі у господарську або іншу діяльність можливо 

визначитись з певним способом її використання на місцевому рівні  і 

розміщення продуктивних сил на регіональному і державному рівнях, що 

забезпечить їх раціональність [175]. Цікаву думку висловлює П.Ф. Кулинич, 

відзначаючи, що в разі представлення категорії земель як просторово-

територіального утворення потрібно додержуватися умови щодо спільних меж 

і неперетинання категорій між собою (одна категорія земель починається там, 

де закінчується інша); якщо ж категорію земель розглядати як правове 
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утворення, виникає можливість перетинання, тобто землі однієї категорії 

можуть перебувати у складі іншої, і правовий режим однієї категорії може 

накладатися на землі іншої категорії [335, с. 25–26]. Таким чином, цільове 

призначення земель обґрунтовує водночас раціональність, й надає 

спеціальний правовий статус, охорону якого забезпечують ряд санкцій та 

механізмів примусу.    

Виняткове місце у ринковій економіці відводиться інституту власності, 

який забезпечує управління земельними, природними та іншими ресурсами  

завдяки чинності сукупності прав та обов’язків для окремого індивіда і 

обмеження або повну ліквідацію втручання інших осіб у їх здійснення. 

Формування інституту власності відбувається за двома напрямами: за першим 

– інститутом приватної власності, який може набувати індивідуальної, 

сімейної, корпоративної форми, та за другим – інститутом неприватної 

власності, який буває комунальної, державної, кооперативної або колективної 

форми [340]. Отже, власність обумовлює появу земельних відносин, які 

забезпечують господарські ознаки та прибутковість. Тому наступною 

складовою характеристики поняття розподілу стає критерій власності. 

Ліквідація державної монополії земельної власності, відновлення приватної 

власності на землю та інші засоби виробництва зініціювали перерозподіл 

земель за формами власності  [283, с. 38]. Передумовою розподілу земель за 

формами власності стало відродження інституту приватної власності на землю 

і проведення земельної реформи з метою створення прошарку землевласників.    

 Вивчаючи ринок земель несільськогосподарського призначення,               

О.П. Жук, О.В. Шевченко розглядали термін «розподіл земель» за критерієм 

їх цінності на ринку. На їхню думку, розподіл земель – це засіб перерозподілу 

земельних ділянок між власниками та користувачами шляхом економічних 

методів на основі конкурентного попиту і пропозиції, що забезпечує: купівлю-

продаж, оренду, заставу тощо земельних ділянок або права на них; визначення 

вартості землі й визнання її капіталом і товаром; розподіл простору між 

конкуруючими варіантами використання земель та суб’єктами ринку                      
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[250, с. 64]. Аналогічної думки дотримується А.М. Шворак, який вважає 

основними методами перерозподілу земель сільськогосподарського 

призначення зміну меж, купівлю-продаж, довгострокову оренду, обмін, 

об’єднання земель [575, с. 58]. Цінність земельної ділянки на ринку, яка 

виражає її корисність для потенційного покупця, в подальшому формує ціну 

продажу, створюючи в такий спосіб вторинний ринок і перерозподіляючи 

ділянки землі серед нових користувачів або власників. 

Слід зазначити, що розподіл земель та економічні відносини виникають 

на основі економічної зацікавленості окремих осіб. Крім того, найбільший  

прибуток від земельної ділянки складає економічний інтерес підприємця, а 

одержання максимальної ціни (зарплати) за власну працю є економічним 

інтересом найманого працівника. А.Г. Мартин розглядає розподіл за 

критерієм дохідності, який полягає в одержання прибутку від використання 

земельної ділянки, у чому реалізується економічний інтерес підприємця, тобто 

це спосіб задоволення його особистих потреб і потреб його виробничої 

діяльності [363, с. 10–11]. Одержання вищої орендної плати – інтерес власника 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення – також є спосіб 

задоволення потреб його самого і його родини [363, с. 10–11]. Водночас він 

вказує на те, що прагнення землевласників та землекористувачів 

максимізувати свої прибутки викликає проблеми в охороні земель, а 

корпорації більше цікавляться прибутком, ніж інтересами сталого розвитку 

[363, с. 14]. Метою підприємницької діяльності є одержання максимального 

прибутку, тому для потенційного підприємця важливі показники якості землі 

(сільське господарство), місцеположення та геологічні умови, наявність 

інфраструктури (промисловість, громадська та житлова забудова), природні 

лікувальні властивості (землі оздоровчого призначення) тощо, що впливає на 

формування доходу від земельної ділянки. Автором запропоновано такі 

критерії:  ринкова адаптивність (здатність пристосовуватися до економічних 

змін), спроможність (можливість забезпечувати ресурсами певний вид 
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діяльності), інформативність (наявність повної інформації про варіанти 

використання земельної ділянки). 

Ефективність розподілу – це стан, за якого земельні ресурси 

розподіляються з максимальним задоволенням потреб суспільства. 

Ефективність розподілу складається з трьох елементів: ефективності обміну, 

виробництва (технічна) та споживання (економічна). Ефективність обміну 

ґрунтується на принципі граничної корисності і полягає в тому, що зростання 

рівня задоволення потреб населення на основі обміну земельними ресурсами 

стає неможливе. Ефективність виробництва базується на принципі 

незамінності землі і визначається тим, що зростання обсягів виробництва 

неможливо досягти в процесі зміни масштабів виробництва або заміни одного 

фактора іншим. Ефективність споживання основана на принципі попиту та 

пропозиції й означає, що з декількох варіантів комбінацій використання 

земельних ресурсів вибирають той, який відповідає найповнішому 

забезпеченню потреб національної економіки.  

Розподіл земель є результатом управління земельними ресурсами. 

Удосконалення розподілу відбувається відповідно до перспектив розвитку 

економіки, покращання організації території та інших напрямів раціонального 

використання земель з урахуванням прогнозування, планування і 

раціонального використання, яке затверджується в подальшому на рівні 

містобудівної та проєктної документації. Ці управлінські дії проводяться 

державою, але існують ринкові умови, відповідно до яких цільове та 

функціональне використання земельних ділянок зумовлюється їх дохідністю 

для землевласника та користувача. Генеральні плани населених пунктів 

визначають містобудівні регламенти з переважними, допустимими, супутніми 

видами використання земельних ділянок, але підприємець самостійно 

вирішує, під який вид забудови буде використано земельну ділянку. Таким 

чином, поділ земель – це результат наявного застосування, а розподіл земель 

– це вибір вірного варіанту  управлінського рішення щодо використання 

земельної ділянки, який забезпечує її найбільш ефективне використання й 
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одержання максимального доходу з урахуванням існуючих обмежень і 

обтяжень. Термін «земельна ділянка» [2] використовують у галузі сільського 

господарства, в інших галузях національної економіки – «територія» [26, с. 2].  

У нашому дослідженні поняття «розподіл» тлумачимо як процес 

формування дохідності. Тоді територіально-галузевий розподіл – це процес 

формування дохідності території у галузі національної економіки. 

Територіально-галузевий розподіл забезпечує частку від поєднання певної 

категорії земель за цільовим призначенням з притаманною для неї основною і 

сукупністю додаткових галузей національної економіки. Крім того, він 

активізує або стримує види господарської діяльності, створює співвідношення 

попиту й пропозиції на земельні ділянки, послідовність надання їх на вимоги 

виробництва конкретних галузей або населення. Завдяки йому в структурі 

місцевих бюджетів показується дохідність території. Тому виникає 

необхідність установлення рівнів територіально-галузевого розподілу за 

ланкою: земельний фонд (економіка) – категорії земель за цільовим 

призначенням (галузі) – земельний ресурс (галузі) – землекористування (галузеве 

підприємство) – земельна ділянка (вид економічного використання). Авторське 

визначення територіально-галузевого розподілу вбачає його як процес 

формування дохідності певних адміністративних територіальних одиниць у 

розрізі галузей національної економіки, що регламентує порядок внеску у 

створення сукупного суспільного продукту та адаптує відносини власності на 

землю до потреб виробничої діяльності і стимулює активізацію діяльності 

ринкових операторів. 

 У ринковій системі господарювання кінцевою метою будь-якого виду 

економічної діяльності всіх суб’єктів господарювання є отримання доходу 

(прибутку) як основного джерела інвестиційного та інноваційного розвитку 

виробництва [222, с. 58]. У тлумачному словнику дохідність капіталу 

визначено як відношення річного прибутку, що його приносить капітал, до 

величини самого капіталу [98]. Однією з головних цілей земельної реформи 

стало надання не тільки економічної оцінки земель, а й визначення її вартості. 
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Ринкові механізми спрямовані на збільшення вартості землі, в основу якої 

покладено розуміння ціноутворюючих механізмів. Для конкретного індивіда 

земля займає рівноцінне положення серед активів поряд із нерухомістю або 

акціями. Розвиток певної галузі національної економіки (сільське господарство, 

промисловість, будівництво тощо), який збільшує прибутковість підприємства, 

дозволяє підвищувати розмір орендної плати власнику земельної ділянки, а 

звідси відбувається зростання її вартості.  

На думку М. Табахарнюка, деякі галузі в Україні занадто монополізовані, 

а деякі – досить конкурентні, але більшість з них у перспективі мають 

можливості до зростання – і в об’ємі, і в капіталізації. Саме майбутні інвестиції 

є запорукою їх розвитку та зростання. Водночас він зазначає, що зараз 

найкращий час інвестувати в Україну і підтвердженням цього є дохідність 

інвестицій. Рентабельність за ЕBiTDA в агропроєктах у 2016 р. становила до                 

45 %. Нині відбувається зниження капіталізації і цін на активи, тому це 

найбільш вигідний час для входження в бізнес та купівлі активів. У 

майбутньому це гарантує ріст капіталізації проєкту і його високу дохідність 

[502]. Підтримуємо думку  П.С.  Березівського,  який  указує,  що  критерій 

дохідності сільськогосподарського виробництва можна виразити за допомогою 

формули: максимум продукції при мінімумі виробничих витрат [90].                          

М.К. Пархомець, М.Л. Уніят вказують на те, що основними напрямами 

підвищення дохідності сільськогосподарських підприємств є: зменшення рівня 

собівартості виробництва продукції; розвиток енергозабезпечення у 

сільськогосподарських галузях; зміна структури виробництва і продажу 

продукції у напрямі зростання попиту та цін на останню; поліпшення якості 

продукції та ін. Науковці пропонують проводити моніторинг рівня дохідності і 

конкурентоспроможності основних галузей сільського господарства у 

підприємствах на основі такого методичного підходу – проведення розрахунку 

коефіцієнта дохідності шляхом ділення ціни 1 ц продукції на її повну 

собівартість. Кращий результат буде в тих галузях і підприємствах, де на 1 грн 

повних витрат отримано більше чистого доходу [413, с. 247]. Таким чином, 
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збільшення дохідності певного підприємства галузі економіки зумовлює 

підвищення дохідності його земельної ділянки з відповідним територіально-

просторовим розміщенням.  

На теперішній час від рівня економічної доцільності прийнятих 

управлінських рішень органами місцевого самоврядування щодо впровадження 

певного виду економічної діяльності залежить дохідність територій об’єднаних 

територіальних громад і наповнення місцевих бюджетів. Нові напрями 

тлумачення капіталізації як «синергії території + галузі» полягають для 

галузевого використання – у рівні господарського використання земельних 

ресурсів і галузевих доходів на одиницю їх площі або нормативної грошової 

оцінки; для реалізації права власності –  у визначенні прибутку до вартості 

земельного активу, залученого у певний вид економічної діяльності; для 

охорони земель – у капіталізації витрат на їх відновлення й охорону.  

У широкому трактуванні капіталізація – це процес перетворення у 

капітал [482, с. 78]. У результаті територіально-галузевого розміщення 

відбувається процес постійного нарощування вартості земельного капіталу та 

економічного зростання галузі. Напрацювання Ш.І. Ібатулліна свідчать про те, 

що капіталізація стосується земельного масиву або регіону, адже віддзеркалює 

сукупність соціально-економічних, організаційних, інституціональних, 

адміністративно-політичних та інших процесів, які відбуваються на 

державному, регіональному і місцевому рівнях. Вона істотно залежить від 

того, наскільки зрілі на цей час ринкові відносини і сформована ринкова 

інфраструктура, яка модель державного управління економікою 

застосовується взагалі та земельними відносинами зокрема [288, с. 92]. 

Капіталізація земельних ресурсів стала передумовою для введення у 

науково-практичний обіг поняття земельного капіталу як економічної 

категорії у 90-ті рр. ХХ ст. для характеристики функції життєзабезпечення в 

концепції сталого розвитку, зважаючи на потреби та корисність земельних 

благ. На думку Н.А. Третяк, нарощування вартості земельного капіталу 

здійснюється відповідними інструментами залежно від територіальної ознаки 
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(національного, регіонального і місцевого рівнів) та категорій земель (галузь 

діяльності, цільове призначення) [520, с. 19], що підтверджує вибраний вектор 

у дослідженні управління земельними ресурсами. А.М. Третяк розуміє 

земельний капітал як сукупність благ (земельних), якими розпоряджається 

людина (або які вона може використовувати) [512, с. 36]. З погляду                             

А.А. Закірова, земельний капітал – це сукупність економічних зисків, 

пов’язаних із природним об’єктом [254, с. 2]. 

Відповідно, під управлінням капіталізацією земельними ресурсами слід 

розуміти систему заходів та дій, направлених на формування факторіальних 

складових земельного капіталу, механізмів впливу на зростання вартості 

земельних ресурсів відповідної території (простору), функціональних груп 

інструментів впливу цілеспрямованої діяльності органів влади та місцевого 

самоврядування і їхніх дій щодо нарощування вартості земельного капіталу 

[520, с. 20]. Створення земельного капіталу відбувається під дією інтелекту, 

який стає його складовою і використовується в процесі формування 

землекористування фірми. У сучасній економіці під час вибору місця 

розміщення землекористування та організації території більшої ваги набуває 

інноваційно-інтелектуальна складова, ніж інвестиційна. У процесі появи 

життєвих благ поряд із інтелектом вирішальне значення має особлива якість 

земельного капіталу, яка властива природі і завдяки якій забезпечується 

життєдіяльність. 

 В інституціональній системі господарювання земельний ресурс набуває 

вартості для учасників економічного процесу і стає джерелом похідного 

капіталу. Фрактальна оцінка земельного капіталу ґрунтується на 

територіально-галузевому розподілі ренти з урахуванням територіального і 

функціонального господарювання та земельно-ресурсного багатства 

національної економіки. Водночас невирішеним питанням залишається 

утворення рентних доходів від синергії території і галузі, на чому буде 

акцентовано увагу в наступному підрозділі.  
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1.4. Закономірності та суперечності формування дохідності земель                                              

   

Важливою складовою земельних відносин є рентні відносини, які 

ґрунтуються на особливостях землеволодіння та землекористування. Потреби 

ринкової економіки вимагають включення всіх земельних ресурсів до 

товарного обороту, з установленням ціни та плати за їх використання. 

Власність,   монополія, технологічні рівні та інтенсивність використання 

земель, органічна будова капіталу – це основні суспільні та економічні 

чинники, які безпосередньо впливають на розмір диференціальної ренти 

(особливо другої) і ціноутворення на ринку. Національна безпека держави 

залежить від ефективного розвитку та функціонування всіх галузей 

національної економіки, які мають свої особливості, обіг і темпи нарощування 

капіталу, ціни на продукцію та ціновий паритет між ними, стан засобів 

виробництва та рівень амортизаційних нарахувань. Актуальною проблемою 

залишається виявлення закономірностей і протиріч в утворенні земельної 

ренти відповідно до синергії галузі й території для встановлення рівня 

дохідності земель. Успішно вирішити це питання можна на основі аналізу 

процесів рентоутворення на різних категоріях земель.    

Ринкова економіка потребує вдосконалення рентних відносин, 

відмінних від планово-регульованої економіки, на основі створення 

досконалої моделі рентної політики для поліпшення стану і розвитку всіх 

галузей національної економіки. На нашу думку, у рентоносних галузях 

економіки  складовими вищезазначеної моделі є збалансоване та гармонійне 

співвідношення нормативно-правової бази, удосконалення системи 

оподаткування, регулювання всіх видів господарювання та інноваційних 

процесів. Вивчаючи джерела утворення ренти, англійський економіст                      

Ф. Харрісон стверджує, що порівняно зі століттям Д. Рікардо, кількість видів 

ренти збільшилась удвічі [550]. Наприклад, рента утворюється від 

використання космічного простору, сонячної енергії, радіохвиль мобільних 

телефонів тощо. Невід’ємною складовою економічної політики є рентна 
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політика як сукупність заходів органів державної влади стосовно виявлення, 

накопичення, стягнення та розподілу рентних доходів. Елементами рентної 

політики є податкова, цінова (бюджет) і митна (зовнішньоекономічна) бази  

(рис. 1.6).   

 

Рис. 1.6. Земельна рента в різних політичних умовах інституту держави 
         Джерело: розроблено автором на основі даних [4]. 
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увазі «земельну ренту», яка утворюється в сільському господарстві. Із цим 

варто не погодитись, адже поняття ренти дуже широке, воно охоплює дохід не 

тільки від землі, але й від капіталу, майна тощо. Тому підтримуємо думку, що 

в загальноприйнятому розумінні рента –  це дохід від капіталу, облігацій, 

майна, землі, природних ресурсів. Учені трактують ренту з трьох таких 

позицій: 1) дохід від фактора виробництва (використання ресурсу, обмеженого 

і різноякісного); 2) дохід від власності (постійні платежі у вигляді податку); 3) 

прибуток на вкладений капітал (ресурсна рента). Критерії ренти (обмеженість 

(абсолютна), унікальність (монопольна), якості (диференціальна)) 

розкривають її сучасні та класичні форми, аналізувати які потрібно не лише за 

критеріями відношення прав власності, а й за критеріями експлуатації ресурсу 

у виробничому процесі. Цей підхід групує ренту за трьома формами: 

абсолютною, монопольною та диференціальною. Рентна класифікація має 

таку послідовність: тип, клас, вид, різновид [444, с. 24]. Наприклад, тип – 

природна, клас – частотна, вид – комунікаційна, різновид – телевізійна [174, с. 

21]. Крім того, у повсякденному життєвому спілкуванні різновиди ренти часто 

називають видами. Наприклад, видами ренти є лісова, туристична та ін.  

Земля є основою для розміщення природних ресурсів і водночас їх 

складовою частиною, тому сучасні вчені виділяють окремий напрям у теорії 

ренти – природно-ресурсний. Природно-ресурсна рента – це дохід від 

результатів господарської діяльності при обмежених природних ресурсах з 

подальшим перерозподілом між державою та користувачем. На думку 

багатьох учених, в Україні є проблема розподілу ренти і рентних відносин, що 

призвело до втрат товаровиробниками фінансів, необхідних для їх подальшого 

розвитку, у результаті недосконалого державного регулювання. Природна 

рента – це дохід, одержаний на підставі прав власності (володіння, 

використання, розпорядження) на відповідні природні ресурси, зумовлений їх 

природними властивостями, не пов'язаний із вкладенням праці та капіталу в 

певний природний об'єкт, який не виключається і не зникає в часі [251, с. 61].  



104 

 

Формування ренти відбувається неоднаково на різних категоріях земель 

за цільовим призначенням – уніфікованих об’єктах управління земельними 

ресурсами. На них можуть мати прояв багато різних видів ренти, але потрібно 

виділяти найголовнішу, яка зумовлює дохідність цих земель. Специфічні 

процеси використання земель певної категорії визначають особливі або 

унікальні рентоутворювальні фактори, які характеризують їх дохідність або 

цінність. Необхідність нести витрати на землю, що перевищують рівень її 

споживчої цінності для підприємства – умова до оптимізації часток власної та 

орендованої землі або виходу підприємства з галузі [264, с. 35; 265]  (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Домінуючі види ренти на різних категоріях земель за цільовим 

призначенням 
Категорія земель за 

цільовим призначенням 

Галузь народного 

господарства 

Вид ренти 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

Сільське господарство  

 

Сільськогосподарська рента 

 

Землі житлової та 

громадської забудови 

Будівництво Будівельна рента, містобудівна рента 

Землі природно-

заповідного та іншого 

природоохоронного 

призначення 

Природно-заповідне 

господарство 

Екологічна рента, заповідно-охорона 

рента 

Землі оздоровчого 

призначення; 

Оздоровче господарство Курортна рента 

Землі рекреаційного 

призначення 

Рекреаційне господарство Рекреаційна рента, туристична рента 

Землі історико-

культурного призначення 

Історико-культурне 

господарство 

Історико-культурна рента 

Землі лісогосподарського 

призначення 

Лісове господарство Лісова рента, мисливська рента 

Землі водного фонду Водне господарство Водна рента 

Землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 

Промисловість, транспорт, 

зв'язок, енергетика, 

оборона та ін. 

Гірнича рента, транспортна рента, 

енергетична рента, космічна рента, 

частотна рента, електромагнітна 

рента 

Джерело: розроблено автором. 

 

К. Маркс, В. Петті, Д. Рікардо і А. Сміт заклали основи теорії ренти, 

проте більшу увагу вони приділяли формуванню земельної ренти, яка є 

найвагомішою складовою частиною природної ренти і завдяки якій існують 

інші види ренти. Невирішеними залишаються питання власності на природні 



105 

 

ресурси та природну ренту. Відносини з привласнення природної ренти 

потребують інституалізації для забезпечення в подальшому прогресивної 

соціалізації, що сприятиме стабільності й економічному розвитку.                                

Для природної ренти характерним є поділ на абсолютну, диференціальну і 

монопольну. А.Г. Ахатов [86] визнає, що природна рента може бути 

диференціальною (I і II), а також абсолютною рентою. Е.Я. Власова, Я.Я. 

Яндиганов до природної ренти відносять земельну, водну, лісову, екологічну, 

гірську, біотичну (мисливську, промислову) [592, с. 134]. Д. Рікардо, А. Сміт 

та інші вибрали землю об’єктом дослідження теорії ренти. Вони розвивали 

теорію земельної ренти за якістю (родючістю), місцем розташування, умовами 

господарювання. У процесі вивчення земельної ренти вони помітили 

утворення подібного до неї доходу на природних об’єктах (лісові землі, надра 

(шахти), води (озера, ставки) тощо). В економічній науці землю розглядали з 

позиції цінності, яку пояснюють теорії класичної школи (теорія трудової 

вартості, теорія граничної корисності, теорія використання простору) та 

інституціональної школи (теорія контрактів). Закономірності та протиріччя 

формування ренти на різних категоріях земель за цільовим призначенням під 

впливом відповідних галузей національної економіки розглянемо нижче. 

1. Землі сільськогосподарського призначення. Тут виникає земельна 

рента на землях сільськогосподарського призначення. Земельна рента – дохід, 

який одержують землевласники, реалізуючи власність на землю [87]. 

Закономірність полягає в тому, що земля є основним засобом виробництва й 

утворює всі форми земельної ренти. Абсолютна рента – це дохід 

землевласника від монополії на земельну власність. Монопольна рента – це 

дохід землевласника від земель із рідкісними  природно-кліматичними 

умовами та з особливою якістю, що є невідновними й обмеженими. 

Диференціальна рента – це додатковий дохід від використання землі з 

більшою економічною віддачею. Диференціальна рента І – додатковий дохід 

від земель  кращої і середньої якості та місцеположення відносно ринків збуту. 

Диференціальна рента ІІ – додатковий дохід від інтенсивності ведення 
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господарства на землі. Новітнім є виділення диференціальної ренти ІІІ  як 

додаткового доходу від міжпродуктового та міжгалузевого характеру 

використання земель [591]. Протиріччя полягає в тому, що вона не набула 

поширення, адже в основі лежить взаємозамінність одного продукту іншим, а 

земля є незамінною.  

Нововведенням було створення на землях сільськогосподарського 

призначення вищої рентної категорії – сільськогосподарської ренти. 

Сільськогосподарська рента буває абсолютна, монопольна і диференціальна 

[347, с. 37–38]. Ю.В. Разовський поділяє земельну ренту на 

сільськогосподарську та несільськогосподарську. Несільськогосподарська 

земельна рента складається із земельної транспортної ренти і земельної 

територіальної ренти  [444, с. 22]. Земельна транспортна рента виникає 

внаслідок використання земної поверхні для прокладання доріг, 

трубопроводів, ліній електропередачі, зв’язку; будівництва допоміжних 

споруд. Транспортна земельна рента абсолютна, оскільки її розмір залежить 

тільки від площі використовуваної ділянки і не залежить від якості та місця 

розташування земель [444, с. 22]. Земельна територіальна рента – різниця у 

вартості земельних ділянок, зумовлена їх площею і місцем розташування. 

Територіальна рента підрозділяється на абсолютну і диференціальну, оскільки 

її величина залежить від площі земель та їх розташування відносно великих 

населених пунктів, транспортних магістралей, джерел енергії та інших 

об'єктів. Ступінь диференціації територіальної ренти в містах, особливо 

великих, – найбільша. На відміну від сільськогосподарської, територіальна 

рента не залежить від якості ґрунтів [444, с. 22]. Теоретичні наробки новітніх 

напрямів сільськогосподарської ренти особливого застосування на практиці 

поки що не набули. 

2. Землі житлової та громадської забудови. Закономірність полягає в 

тому, що земля в населених пунктах є  просторовим базисом і її цінність 

зумовлюється абсолютною, диференціальною і монопольною земельною 

рентою. Абсолютна рента – це дохід від цільового використання землі. 
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Монопольна рента – це дохід від усіх ділянок за рахунок їх обмеженості. 

Диференціальна рента – це додатковий дохід за рахунок доступності ділянок, 

освоєння території, ефективності додаткових капіталовкладень. Крім 

земельної ренти, тут утворюються будівельна та містобудівна рента. 

Будівельна рента – це  відсоток або прибуток на капітал, витрачений на 

будівництво будинку [482]. Містобудівна рента – це дохід від власності на 

інфраструктурні об’єкти міського простору в процесі відводу земельних 

ділянок під будівництво й експлуатацію об’єктів нерухомості [430, с. 12].                 

А. Сміт визначив, що будівельна рента (або рента від будівлі) – це  відсоток 

або прибуток на капітал, витрачений на спорудження будинку [482]. На думку 

М.В. Панкова, будівельна рента являє собою земельну ренту на будівельні 

ділянки і ренту на будівельні об'єкти [410, с. 67]. Крім того, більшу земельну 

ренту створює високий попит на земельні ділянки певного функціонального 

використання, зумовлений високими потребами на будівельному ринку і 

високою будівельною рентою.    

Рента на будівельні ділянки (абсолютна і диференціальна) може бути 

врахована як різниця в ринкових цінах однакових за основними якісними 

параметрами житлових будинків і квартир, розташованих у відносно гірших і 

кращих оціночних зонах кожного населеного пункту, а отриманий дохід тут є 

капіталізованою рентою. Диференціальна рента на землі під житловою 

забудовою ділиться на форми І і ІІ, при цьому утворення диференціальної 

ренти ІІ в містах пов’язано з процесом інтенсифікації використання землі, що 

особливо проявляється з переходом до будівництва багатоповерхового житла; 

розрахунок диференціальної ренти ІІ потрібно здійснювати з урахуванням 

мінімальних і середніх вкладень капіталу за оцінними зонами шляхом 

визначення показників нормальної та середньої поверховості будівель                   

[410, с. 68]. Рента з будівельних ділянок: 1) у будівництві може бути утворена 

диференціальна рента II за умови здійснення додаткових інвестицій в 

поліпшення дизайну будинків, підвищення комфортабельності житлових 

приміщень і офісів, підвищення сейсмостійкості будинків у тих регіонах, де 
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відносно часто бувають землетруси [185]; 2) у будівельній індустрії 

утвориться і диференціальна рента I за місцем розташування. Її виплачує 

підприємець, що орендує землю в земельного власника, у складі орендної 

плати [185]; 3) у будівельній галузі промисловості виникає і монопольна 

земельна рента в місцях, особливо сприятливих для розвитку відпочинку, 

туризму і лікування [185]. К.І. Приходченко зазначає, що диференціальна 

будівельна рента І утворюється за рахунок місцеположення (зручний рельєф 

місцевості, вдала природно-кліматична зона), а диференціальна будівельна 

рента ІІ – за рахунок використання інтенсивних технологій господарюючих 

суб’єктів будівництва [430, с. 12]. Протиріччя полягає в тому, що містобудівна 

рента одночасно стає передумовою і результатом ефективного управління 

землями міста. 

3. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення. Земля цієї категорії є природним ресурсом і формує екологічну 

ренту. Поняття ренти передбачає використання блага, а особливість поняття 

екологічної ренти полягає у збереженні його екологічного стану. Екологічна 

рента – це дохід від збереження екосистеми в цілому [467]. Абсолютна 

екологічна рента виникає на всіх землях, а монопольна  – на землях з 

унікальним природним середовищем. Диференціальна екологічна рента І 

утворюється від екологічного стану та місцерозташування, а диференціальна 

рента ІІ – від екологічних витрат на ресурсоощадні та середовищезахисні 

технології, ще й ділиться на відновну просту і розширену. Відновна проста – 

це дохід від збереження екологічних властивостей земельної ділянки, а 

розширена  – дохід від їх поліпшення [110, с. 429]. Базисом екологічної ренти 

є екологічний ефект. 

Екологічна рента, з одного боку, стає економічним важелем для 

відновлення природи, а з іншого – стимулятором її збереження. Уперше 

поняття екологічної ренти було введено Ю.В. Яковцем.  Він вважає доцільним 

таке визначення [591, с. 80]: екологічна рента – це надприбуток, що виникає в 

природно-господарській і природно-експлуатуючій галузях унаслідок 
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використання найефективнішої техніки і технології, способів організації 

виробництва і т. ін. Вона значно ширша за сферою діяльності, тому що має 

прояв у будь-якому виді діяльності, пов’язаному з використанням природних 

ресурсів та впливом на навколишнє середовище, проте схожа з 

диференціальною природною рентою ІІ, яка виникає при ефективнішому 

використанні природного ресурсу [591, с. 80]. На противагу обґрунтовується 

інше поняття екологічної антиренти як надприбутків, одержуваних 

підприємцями унаслідок хижацького використання природних ресурсів і 

наднормативних викидів у навколишнє середовище [591, с. 82]. Щодо 

визначення екологічної ренти збігаються погляди П.П. Андрусевича та                  

Ю.В. Яковця [82, 591]. 

Л.В. Шерстобитова виділяє екологічну ренту земельних ресурсів – 

вираження всіх природних ресурсів території у вигляді сукупності суспільних 

благ і ресурсів сумісного споживання цієї території [578, с. 242]. Природні 

ресурси сумісного споживання є також і суспільними благами, необхідними 

для життя населення території. Вона наголошує, що низька екологічна рента 

земельних ресурсів призведе до збільшення витрат на виробництво 

створюваних тут екологічних ресурсів, а потім, коли ці витрати стануть 

неефективними, – до екологічної кризи, загостреної соціальним та політичним 

станом у регіоні [578, с. 243]. С.Д. Пунцукова екологічною рентою вважає 

екосистемні послуги і блага, що їх надають світовій спільноті, такі як 

збереження біорізноманіття (наприклад, збереження і захист унікальної 

екосистеми оз. Байкал), компенсація викидів шкідливих речовин у 

навколишнє середовище іншими країнами (яскравим прикладом є Кіотський 

протокол) [440, с. 438].  

Екологічна антирента – відносно нова економічна категорія, 

ідентифікація якої почалась із загостренням екологічних проблем. Є два 

джерела отримання цього надприбутку: виснажлива розробка кращих, 

найпродуктивніших ресурсів і наднормативне використання асиміляційного 

потенціалу природного середовища без його відновлення та знешкодження 
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шкідливих викидів, скидів [440, с. 438]. По-іншому надають поняття 

екологічної ренти: «Екологічна рента – це додатковий дохід суб'єктів 

господарської діяльності (природокористувачів) у результаті привласнення 

певного еколого-економічного ефекту або в грошовій, або в натуральній формі 

[329, с. 104]. С.Г. Верега виділяє екологічну земельну ренту І, що нерозривно 

пов’язана з диференціальною земельною рентою І (за родючістю і місцем 

розташування), на утворення якої також впливають природно-кліматичні 

умови, складовою частиною яких є екологічна ситуація. Водночас для суб’єкта 

господарювання екологічна земельна рента ІІ являє собою дохід від 

збереження і поліпшення екологічних властивостей земельної ділянки в 

результаті здійснення екологічних витрат на ресурсоощадні та 

середовищезахисні технології. Екологічна земельна рента І, що є економічною 

цінністю різноякісних за екологічними характеристиками земельних ділянок, 

є складовою частиною диференціальної земельної ренти І (за родючістю і 

місцем розташування). Екологічну земельну ренту ІІ підрозділяють на 

відтворювальну просту і відтворювальну розширену. Екологічна земельна рента 

ІІ розширена є вартісним показником екологічного поліпшення земельної 

ділянки за рахунок удосконалення його екологічних характеристик у результаті 

господарювання і відповідної зміни вартості об’єкта нерухомості [110, с. 440]. 

4. Землі оздоровчого призначення. Земля є природно-лікувальним 

ресурсом і створює курортну ренту, яку віднедавна вилучили зі складу 

рекреаційної і туристичної ренти. Тепер вона є самостійною категорією. 

Курортна рента – це дохід, який отримує власник курортних ресурсів. 

Абсолютна курортна рента виникає від монополії власності на курортні 

ресурси. Монопольна курортна рента з’являється від унікальних та 

невідновних природно-лікувальних властивостей. Диференціальна курортна 

рента I утворюється відмінністю природної цінності оздоровчих територій, 

джерел мінеральних вод, лікувальної грязі та їх місцезнаходженням, а 

диференціальна II – додатковими капіталовкладеннями. Серед видового 

різноманіття ренти курортна рента є однією з найновіших. У процесі 
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управління землями оздоровчого призначення саме курортна рента стає 

ефективним інструментом регулювання ринку санітарно-курортних послуг та 

використання курортних ресурсів. Курортні ресурси – це цілісні природні 

територіальні комплекси або ландшафтні територіальні системи, а їх споживна 

вартість – це сукупність лікувально-оздоровчих і пізнавальних властивостей 

[324, с. 41]. Ці ресурси є рентоносними, оскільки характеризуються значною 

диференціацією природних оздоровчих властивостей. В основі ціноутворення 

у сфері курортного природокористування має бути симбіоз економічних 

теорій: граничної корисності, ренти, маркетингу, сталого розвитку [324, с. 41]. 

Закономірність формування доходу залежить від наявності лікувального 

джерела, його облаштованості для потенційного користувача курортних 

послуг. Суперечністю є той факт, що в Україні дуже багато занедбаних 

лікувальних об'єктів, через що держава втрачає дохід, а дохідність цих земель 

відсутня. 

5. Землі рекреаційного призначення. Ці землі використовують для 

організації відпочинку населення,  туризму,  проведення спортивних заходів. 

Вони формують рекреаційну і туристичну ренти. Рекреаційна рента – це дохід 

від рекреаційних ресурсів. Монопольна рекреаційна рента створюється на 

особливо цінних рекреаційних ресурсах, а абсолютна зумовлена монополією 

приватної власності на рекреаційні ресурси. Диференціальна рекреаційна 

рента ґрунтується на монополії на рекреаційні ресурси як об’єкт 

господарювання. Диференціальна рекреаційна рента І зумовлена 

відмінностями природно-кліматичних умов та цінностями рекреаційних 

ресурсів, наприклад, їх місцезнаходженням – районом попиту, а 

диференціальна ІІ – додатковими капіталовкладеннями в рекреаційну 

інфраструктуру. Туристична рента – це дохід, який отримує власник 

туристичних ресурсів. Монопольна туристична рента утворюється при 

господарському використанні туристичних ресурсів унікальної якості. На 

кращих і середніх туристичних ресурсах виникає диференціальна туристична 

рента, що ґрунтується на  відмінностях у якості (рівні корисності) та їх 
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обмеженості. У туризмі розрізняють дві форми диференціальної ренти: 

територіальну (різниця – у цінності ресурсів території, задіяної в туристичний 

процес) та часову (різниця – у тривалості туристичного сезону). Найгірший 

туристичний ресурс має додаткову корисність порівняно з гіршим природним 

ресурсом. На гірших туристичних ресурсах виникає абсолютна туристична 

рента, яка припускає, що звичні природні умови є нижньою межею 

формування граничного продукту і ринкових послуг [292, с. 238].                               

В.М. Козирев [315, с. 36] до основних чинників ренти на туристичному ринку 

відносить: обмеженість туристичних і рекреаційних ресурсів (пропозиція 

якісно і кількісно має свою межу, і кращих ресурсів на душу населення стає 

все менше); невідтворність туристичних і рекреаційних ресурсів (пояснюється 

унікальністю природних і біологічних систем, важкістю або неможливістю 

відтворення). Саме обмеженість і невідтворність є причинами утворення 

ренти, а отже, і прибутку в процесі виробництва і реалізації туристичних 

послуг на туристичному ринку [315, с. 37]. Існують декілька видів туристичної 

ренти, а саме – монопольна, диференціальна й абсолютна [315, с. 37]. Виділено 

три види туристичної ренти. Монопольна туристична рента утворюється на 

основі господарського використання туристичних ресурсів унікальної якості 

[125, 292]. Диференціальна туристична рента – на основі господарського 

використання туристичних ресурсів нерівної якості [125, 292]. Ці ресурси 

мають різний ступінь функціональної придатності для відпочинку, лікування, 

задоволення потреб туристів [125, 292]. Абсолютна туристична рента 

припускає, що звичні природні умови є нижньою межею формування 

граничного продукту і ринкових послуг [125, 292]. М.Г. Бойко туристичною 

антирентою вважає надприбуток, який можна отримувати протягом певного 

часу через хижацьке використання природних туристичних ресурсів, 

недотримання вимог охорони навколишнього середовища і наднормативне 

забруднення [95, с. 1].  

Рекреаційна рента – це частина витрат населення на відпочинок, 

оздоровлення та відновлення духовних і фізичних сил або фіксована величина 
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від реалізації рекреаційних послуг, яку може бути спрямовано на 

інвестування, відновлення та розширення ресурсної бази рекреаційної 

діяльності [504, с. 65–74]. На думку О.В. Живицького загальну економічну 

ефективність капітальних вкладень та інших витрат у рекреаційне 

господарство і використання природних ресурсів розраховують як відношення 

приросту економічного ефекту до капітальних вкладень, обґрунтоване 

отриманням додаткового приросту ефекту [249, с. 61]. І.В. Давиденко виділяє 

диференціальну ренту на землях  рекреаційних ресурсів, що ґрунтується на 

обмеженості кращих земель, які є джерелами ресурсів для санаторно-

курортного лікування, відпочинку і туризму [205, с. 71]. Він зазначає, що  

диференційну ренту I створює  різниця природної цінності рекреаційних 

територій, джерел мінеральних вод і лікувальних грязей та обмеженість 

найкращих із них, різне місцезнаходження відносно районів попиту. 

Диференційну ренту II на землях рекреаційного призначення створено на 

підставі додаткових капітальних вкладень [205, с. 71–72]. Це підвищує їх 

рекреаційну цінність і, водночас, збільшує дохід. Особливості споживання 

ресурсів рекреації простежують при формуванні диференційної ренти II              

[205, с. 72]. Н.І. Гаврильчак обґрунтовує існування абсолютної ренти на землях 

рекреаційного призначення. Абсолютна рекреаційна рента – це різниця між 

суспільною вартістю і суспільною ціною виробництва. Джерелом формування 

абсолютної рекреаційної ренти є монополія приватної власності на 

рекреаційні ресурси на підставі міжгалузевої конкуренції, тому що галузева 

продуктивність праці нижча за середню по народногосподарському комплексу 

[124, с. 14; 125, с. 86]. Проте, вона розуміє землю як природно-кліматичні 

ресурси й умови надання рекреаційних послуг, які використовують у процесі 

їх надання (ріки, озера, моря, води, мінерали, атмосфера). Туристично-

рекреаційна  діяльність більшу увагу приділяє монопольній рекреаційній 

ренті, ніж монопольній земельній ренті на землях сільськогосподарського 

призначення (нееквівалентний обмін). Унікальні природно-кліматичні умови 

формують специфічні види рекреаційних послуг  (лікування мінеральними 
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водами); їх кількість обмежена природними умовами і матеріальною та 

інфраструктурною базою рекреації, що призводить до невідтворюваності 

запропонованих послуг. Тому варто звернути увагу на пропозицію, яка не буде 

задовольняти весь попит. Така ситуація підштовхує до постійного 

перевищення цін над вартістю послуг, а нееквівалентний обмін є джерелом 

надприбутку, який і формує монопольну ренту [124, с. 15]. 

6. Землі історико-культурного призначення. На цих землях розташовано 

пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні 

заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані 

археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби [2]. Тут 

утворюється історико-культурна рента [444, с. 21]. Історико-культурна рента 

– дохід від історико-культурних ресурсів. Вона поділяється на антикварну, 

архітектурну, музейну та ін. [444, с. 26]. Закономірність полягає в можливості 

одержання доходу від об'єктів історико-культурного призначення шляхом 

проведення екскурсій, туризму, а суперечністю є відсутність належного 

управління щодо рекламування історичних об’єктів, організації туристичної, 

екскурсійної діяльності, що приносило дохід у бюджет територіальних громад, 

держави поряд із підвищенням дохідності цих земель. 

7. Землі лісогосподарського призначення. Землі цієї категорії є 

природним ресурсом і засобом виробництва в лісовому господарстві. На них 

розрізняють лісову ренту, земельну ренту на лісових землях та інтегральну 

лісову ренту. Відмінність понять «лісова рента» і «земельна рента на лісових 

землях» полягає в тому, що лісова рента – це чистий дохід, що припадає на 

одиницю ресурсу, який використовують (наприклад, 1 м3 деревини)                        

[311, с. 28–29], а земельна рента на лісових землях – це чистий дохід, що 

припадає на одиницю площі лісової землі, наприклад, на 1 га [544, с. 60]. 

Земельну ренту на лісових землях поділяють на диференціальну ренту І (за 

якістю і місцерозташуванням ділянки лісу), диференціальну ренту ІІ (за 

результатами інтенсифікації лісовирощування), абсолютну ренту 

(утворюється з усіх ділянок лісу, залучених до господарського обігу) і 
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монопольну (за унікальністю ресурсу) [311, с. 30]. Земельна рента на лісових 

землях відрізняється від ренти на сільськогосподарських: 1) тривалістю періоду 

вирощування продукції (35–115 р.);  2) запасом деревини на кожний рік періоду; 

3) якістю деревини. Тут можуть виникати мисливська рента і рента від 

рекреаційного лісокористування. Мисливська рента виникає при заготівлі 

дарів лісу, промислі хутра, диких тварин, риби, збиранні лікувальних трав, 

ягід, плодів, горіхів і ін. [444, с. 23]. Різновидами мисливської ренти є 

збиральна (ягідна, грибна, травна), морегосподарська, рибопромислова, 

полювальногосподарська. Рента від рекреаційного лісокористування – це 

різниця між цінністю лісу як рекреаційного ресурсу, що визначається 

величиною допустимих витрат на приріст ефекту й індивідуальних зведених 

витрат на відновлення і вирощування лісових насаджень [538]. А. Сміт 

зауважував, що на землях лісогосподарського призначення прибуток не 

поступається прибутку від сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, 

пасовища), тому що існує недостатність лісу, а це підвищує його ціну [482].  

Лісова рента виникає в процесі промислової заготівлі деревини                     

[444, с. 23]. С.Г. Струмілін розглядав формування лісової ренти як «дарових 

благ» природи на підставі витрат на освоєння та використання нових ресурсів 

(затратна концепція економічної оцінки природних ресурсів) [497, с. 60].                        

Т.С. Хачатуров [553], Н.П. Федоренко [532] розглядали лісову ренту як 

народногосподарський ефект (рентна концепція економічної оцінки 

природних ресурсів); Я.В. Коваль уводить поняття лісоземельної ренти і 

вказує, що її, як і земельну ренту сільськогосподарських угідь, розраховують 

на основі диференційної ренти І (за якістю і місцерозташуванням ділянки 

лісу), диференційної ренти ІІ (за результатами інтенсифікації 

лісовирощування) і абсолютної ренти (яка утворюється в лісовирощуванні з 

різниці між додатковою вартістю і середнім прибутком) [311, с. 30];                           

І.Я. Антоненко пропонує нове поняття інтегральної лісоресурсної ренти як 

ефекту, тобто надлишку доходу (чистого прибутку) від усіх галузевих 

структур комплексу, порівняно з альтернативними доходами, одержаними від 

виробництва аналогічної продукції, комплексно не пов’язаних виробничих 
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структур лісоресурсної сфери [83, с. 131]. Величина інтегральної 

лісоресурсної ренти визначається різницею між ринковою ціною 

лісопродукції на відповідному ринку (міжгалузевий, загальногалузевий 

рівень) та загальногалузевою вартістю [83, с. 131].  

8. Землі водного фонду. На цій категорії земель формується водна рента 

– регулярний дохід власника від використання водних ресурсів. Їй притаманні 

три форми. Диференціальна водна рента – це рента водокористувача в процесі 

використання водного ресурсу завдяки його природним та економіко-

географічним особливостям. Диференціальна водна рента І виникає при 

неоднаковій якості водних об’єктів і різному місцезнаходженні, а  

диференціальна ІІ – при послідовних капіталовкладеннях в експлуатацію 

водного об’єкта [344, с. 58]. Диференціальна водна рента масштабних обсягів 

набуває в харчовій промисловості. Абсолютна водна рента – це дохід власника 

водного об'єкта в умовах функціонування регіонального водного ринку                

[364, с. 253]. Монопольна водна рента – це дохід від унікального та 

невідновного водного ресурсу. Багатофункціональність використання водних 

ресурсів зумовлює різні види водної ренти: гідроенергетичну (абсолютну), 

гідротранспортну (абсолютну), водоспоживчу (абсолютну і диференціальну) 

[364, с. 253; 444, с. 24]. Л.В. Левковська, К.І. Рижова обґрунтовують поняття 

диференціальної водної  ренти так: диференціальна водна рента – це рента 

водокористувача, яку отримують під час використання водного ресурсу 

завдяки його природним та економіко-географічним особливостям. 

Диференціальна рента І виникає як різниця в отриманих результатах при 

неоднаковій якості водних об’єктів і різному місцезнаходженні. 

Диференціальна рента ІІ являє собою додатковий прибуток, що виникає в 

результаті послідовних вкладень капіталу в експлуатацію водного об’єкта 

[344, с. 59; 443]. Е.В. Степушенкова під диференціальною водною рентою 

розуміє економічний виграш підприємства, якого досягають у процесі 

використання водного ресурсу завдяки його природним і економіко-

географічним особливостям [492, с. 112; 493, с. 9]. Абсолютна (чиста) водна 

рента, що її отримує власник водного об’єкта в умовах функціонування 
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регіонального водного ринку, є результатом нееластичної пропозиції 

власника, який поступається правом користування водним об’єктом, і 

сформованого попиту на ці права [493, с. 8]. Водна рента утворюється в таких 

галузях національної економіки: сільське господарство, промисловість, 

водний транспорт, рекреація. 

9. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення [2]. Тут земля є просторовим базисом; утворюються 

гірська, енергетична, частотна, електромагнітна, транспортна, техногенна 

рента. Гірська рента – це вид ренти, що утворюється при видобуванні корисних 

копалин [314, с. 22]. Абсолютна гірська рента – це плата за використання надр 

для створення підземного простору та за видобування з надр природних 

ресурсів. Існують два види абсолютної  гірської ренти: об’ємна – формується на 

об’ємі гірничого відводу; потонна – на кількості видобутих із надр корисних 

копалин [444, с. 22]. Диференціальна гірська рента – це додаткова частина 

прибутку (надприбуток) гірничодобувного підприємства [444, с. 22]. На кращих 

і середніх за умовами виробництва ділянках зі сприятливими природними 

факторами, гірничо-геологічними умовами, місцерозташуванням створюється 

диференціальна гірська рента I, яку присвоює власник родовища. Підвищення 

технічної озброєності праці, досконалість технології видобутку і переробки 

сировини створюють  диференціальну гірську ренту IІ. Монопольна гірська 

рента – це рента з  ділянок, де видобувають рідкісні корисні копалини, які 

продають за монопольними цінами, зумовленими лише платоспроможністю 

споживачів [314, 444, с. 21].  

Таким чином, на всіх категоріях земель виявлено закономірності 

формування доходу від використання землі з упровадженням галузевої 

діяльності, у результаті якого підвищуються надходження до бюджету 

територіальних громад, дохідність земель. Водночас, суперечність полягає у 

відсутності належного управління, що не забезпечує навіть мінімально 

можливого його рівня.    
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Базовими поняттями інституціональної теорії визначено інституції, 

інститути і механізми примусу. Установлено, що інституцію трактують як 

систему знань про устрій, образ мислення або дії. Вона передбачає введення в 

статус, являючись, водночас, фактором і процесом створення та закріплення 

статусу для кожного земельного індивіда. Інституції як м’які структури 

реалізуються через інститути, як тверді – через установлення, організації або 

установи. Виходячи із різноманітності розуміння інституціональних 

категорій, з’ясовано, що набуваючи статусу в процесі створення інституції, 

земля вводиться із цим статусом у систему взаємодії суспільства і природи. 

Виявлено, що земля є продуктом природи,  у якому сутність окремої інституції 

в поєднанні з інституцією суспільства створює інституцію управління 

земельними ресурсами у вигляді системного існування економіки. Тому 

земельну інституцію трактують як процес і форму специфікації та фіксації 

функцій землі у галузях економіки, яку за видами діяльності надають 

індивідам, їх групам або спільнотам.  

2. Теоретично розвинено та поглиблено зміст матеріалізації діяльності 

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

витрати), особливо при залученні земельних ресурсів до різного виду та рівня 

ведення господарства, при чому підтримка відповідного статусу земельної 

ділянки, яка характеризується вищою дохідністю інституції, зумовлена  

вищим рівнем витрат земельного агента. Інститути є моделями конкретних 

організацій, а встановлюючи рамки стійких взаємозв’язків і земельних 

відносин між земельними власниками та користувачами, вони одночасно  

стають організаційною формою сукупності подібних інституцій.  Інститути є 

типовими комплексами інституцій, які стають функціональними генотипами 

організацій та  моделями їх функціональної структури.   

3. З позицій інституціональної економічної теорії з’ясовано, що 

інституціональні засади виражені сукупністю науково обґрунтованих та 
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законодавчо закріплених принципів у будь-якій сфері суспільних відносин, 

відповідно до яких будується і діє система управління для перетворення 

суспільних явищ на певні впорядковані структури та системи дій. Виділено 

чотири теорії управління земельними ресурсами (глобалізаційну, ринкового 

державного управління, дохідності земель (земельної економіки), 

інформаційно-інтелектуального управління), проаналізовано ретроспективну 

систему їх утворення, причинно-наслідкові зв’язки впровадження, викрито 

недоліки та переваги, окреслено характерні ознаки.  

4. Відповідно до авторського визначення інституціональні засади 

управління земельними ресурсами запропоновано трактувати як механізм 

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. Вони є фундаментальними конструктами у створенні 

інституціонального середовища безпосереднього та опосередкованого впливу  

держави і суспільства на збалансоване використання та охорону земель у 

галузях економіки шляхом уведення інституціональних регуляторів для їх 

раціонального розподілу, обґрунтованого дохідністю земель на ринку, та 

конкурентоспроможності підприємницької діяльності в глобалізаційних 

процесах на основі інтелектуального та інформаційно-інноваційного 

забезпечення з урахуванням принципів прозорості й відкритості 

управлінських дій щодо утворення екологобезпечних та ефективних видів 

землекористувань. 

5. Сучасне управління земельними ресурсами функціонує відповідно до 

трьох головних положень. 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: дохідності земель, їх вартості та ціни, попиту та 
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пропозиції на ринку, конкурентоспроможності територіального продукту, 

тощо. По-третє, управління – це конкретне економічне поле, де постійно 

здійснюються процеси набуття та надання прав на земельну ділянку на основі 

фінансової доцільності,  фізичної спроможності, юридичної дозволеності для 

одержання найбільшої ефективності.  

6. 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.  

7. Згідно з авторським визначенням територіально-галузевий розподіл – 

це процес формування дохідності території в галузі національної економіки. 

Територіально-галузевий розподіл визначає цей процес з позиції формування 

дохідності певних адміністративних територіальних одиниць у розрізі галузей 

національної економіки, регламентує порядок внеску у створення їх сукупного 

суспільного продукту, адаптує відносини власності на землю до потреб 

виробничої діяльності та стимулює активізацію діяльності ринкових 

операторів.  

8. Рівні управління поділяють на державний, регіональний, місцевий 

(локальний). На державному рівні управління здійснюється всім земельним 

фондом, категоріями земель за цільовим призначенням державними органами 

управління (загальними та галузевими) і закріплюється у Генеральній схемі 

планування території України. На регіональному рівні  головні управління та 
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районні структурні підрозділи Держгеокадастру регулюють земельні 

відносини на території області або району в межах своїх повноважень, а на 

місцевому рівні – об’єднані територіальні громади визначають перспективні 

вектори розвитку пріоритетних галузей економіки на основі маркетингу 

територій зі створення територіального продукту і розпоряджаються 

земельними ресурсами в межах повноважень. Приватне управління земельною 

ділянкою і землекористуванням характерне для місцевого (локального) рівня. 

Громадське управління впроваджують саморегулюючі організації. 

Економічною реалізацією інституціонального управління земельними 

ресурсами стає земельна економіка, одним із напрямів якої є вивчення 

утворення рентного доходу за територіально-галузевими фракталами: 

сільськогосподарська, будівельна, житлова, містобудівна, екологічна, 

заповідно-охорона, курортна, рекреаційна, туристична, історико-культурна, 

лісова, мисливська, водна, гірнича, транспортна, енергетична рента. 

Визначено, що рівень дохідності галузі сприяє збільшенню земельної ренти, 

вартості й ціни землі через підвищений попит і обмежену пропозицію  

подібних земельних ділянок на ринку.     

 Результати досліджень по цьому розділу опубліковано в наукових 

працях  [127, 148, 158, 170, 174–177]. 

У розділі 1 застосовано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [2, 26, 82–83, 86–87, 90-92, 94–95,                    

98–99, 102, 106–107, 109–110, 113, 124–127, 148, 158, 170, 174–177, 184–185, 190, 192, 

195, 197, 200, 204, 212–214, 216, 220, 222-223, 227, 239, 241, 243, 249–251, 254–255, 

257, 264–265, 279– 283, 285–290, 292–294, 296, 300–302, 305–306, 309–311, 313–317, 

322, 324, 327, 329–330, 332, 335, 337–340, 342–345, 347, 349–350, 355, 357, 359, 

363–364, 368–369, 373, 376, 381–383, 386–387, 392–393, 395–396, 398, 405,  

410–411, 413, 415, 417–419, 422, 426, 430, 433, 436, 440–441, 443–444, 464, 467, 

471, 473, 480, 482, 485–486, 488–489, 492–493, 496, 497–499, 501–503, 504,  

512–513, 515, 517, 519, 520–521, 524, 530, 532, 538–539, 541, 543–544, 550,   

552–555, 564, 575, 578–580, 582, 586, 591–592, 596–597, 603, 607, 611, 613–618]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО РОЗПОДІЛУ  

 

2.1. Методологічні концепції досліджень інституціональних засад 

управління земельними ресурсами  

 

Нові напрями в управлінні земельними ресурсами є відгуками на кризові 

явища в державному управлінні, що базувалося на централізованій  

ієрархічній бюрократичній системі, характеризувалося витратною політикою 

держави та втратило довіру населення. Переосмислення теоретичних 

положень державного управління ввібрало основи управління бізнесом у 

ринковій економіці. Інституціональний каркас реформування земельних 

відносин оновлює державне управління земельними ресурсами, 

збалансовуючи інтереси приватної власності та суспільства, здобуваючи 

довіру громадян, надаючи доступ до інформації про земельні ресурси, 

формуючи транспарентність відносин земельного ринку. Невирішеними 

питаннями зостаються оцінювання земель як природного і суспільного блага, 

вплив процесів євроінтеграції на формування землекористування, небезпека 

втрати територій, сценарії розвитку та створення ринку землі. Успішне 

вирішення визначених напрямів потребує розробки варіантів трактування та 

розуміння інституціональних форматів управління земельними ресурсами. 

В процесі проведення наукового дослідження управління земельними 

ресурсами висувають припущення чи здогадки (гіпотези), які в подальшому 

доводять у встановлений факт або спростовують до помилкових стверджень. 

Розуміння управлінських явищ і процесів, які становлять сукупність положень 

і надають єдиний орієнтир, формує концепцію управління земельними 

ресурсами, що застосовує конкретний набір знань для тлумачення та 
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віднаходження закономірностей за допомогою перевірки фактів та 

пізнавальних меж. Концепція дослідження – система початкових теоретичних 

положень, яка є основою дослідницького пошуку. У процесі наукового 

пошуку прийняті початкові положення перевіряють, розвивають, коригують, 

за необхідності – відкидають (зміна або модернізація концепції) [351, с. 26]. 

Концепцію, по суті, призначено для визначення ключових напрямів 

діяльності, технологій і пріоритетів розвитку на довгострокову перспективу, 

що групують в управлінську конструкцію, яка за змістом наповнена 

можливими варіантами переходу від поточного до бажаного стану об’єкта 

управління [179, с. 50]. Основні наукові позиції дисертаційного дослідження 

згруповано в чотири модулі: теоретичний, методологічний, аналітичний та 

синтетичний (прикладний), які розкривають конкретні наукові завдання 

інституціонального управління земельними ресурсами на різних рівнях 

територіально-галузевого розподілу [179, с. 50]. Економічну наповненість 

дисертаційної роботи підтверджено вичерпним розглядом одержаних 

результатів (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Економічне трактування змісту дисертаційного дослідження 

            Джерело: власні дослідження [179]. 

ТЕОРЕТИЧНИЙ МОДУЛЬ 
1.Автором висунуто власне тлумачення терміна «інституціональні засади 
управління земельними ресурсами» 
2.Наведено економічний зміст і критерії територіально-галузевого 
розподілу земельних ресурсів 
3. Теоретично обґрунтовано циклічність і сучасні конфігурації   
управління земельними ресурсами: менеджмент, керування, 
регулювання, адміністрування, девелопмент, маркетинг 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ 
1.Виокремлено принципи транспарентності управління земельними 
ресурсами 
2.Запропоновано положення територіального маркетингу в управлінні 
земельними ресурсами 
3. Обґрунтовано земельну економіку як фундаментальний конструкт 
фінансової спроможності земельних ресурсів 

АНАЛІТИЧНИЙ МОДУЛЬ 
1.Сформульовано методичний підхід інтегральної оцінки 
інституціонального управління земельними ресурсами  
2.Обґрунтовано пропозиції щодо оцінювання управління за чотирма 
напрямами (територіальним, галузевим, маркетинговим, комерційним) 
3. За допомогою імітаційного та оптимізаційного моделювання 
визначено модель дохідності земель 
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Сучасні дослідження управління земельними ресурсами можна звести 

до трьох напрямів: методи, основані на прозорому підході – К. Гільген,                       

У. Майер-Еверлог [188], К. Дайнінгер, Д. Нізалов, І. Лукомська [206],                       

А.Г. Мартин, С. Біленко, А. Кошель  [358], Є.О. Романенко [455],                                     

О. Юхновський [589]; методи, що висвітлюють ринковий підхід –                                

В.Г. Андрійчук [80], О.І. Гуторов [203], В.Є. Данкевич [211], В.М. Заяць [263], 

М.В. Зось-Кіор [281], Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська [353], М.П. Мартинюк 

[365], В.Я. Месель-Веселяк,  М.М. Федоров [370]; методи, що ґрунтуються на 

інституціональному підході – В.А. Голян [191],  К.М. Дзюбак [219],                            

О.І. Дребот [242], А.М. Третяк [514], О.І. Фурдичко [542], М.А. Хвесик [556], 

Г.І. Шарий [573], О.Г. Шпикуляк [583] та ін.  

Прозорість необхідна для своєчасного виявлення проблем, ухвалення 

політичних рішень та їх скеровування. Наприклад, для ухвалення політичних 

рішень у сфері політики на ринку землі потрібно мати у своєму розпорядженні 

всеохоплюючі, актуальні та відмінні за якістю дані про рух цін та обсягів на 

ринках земель [188]. У процесі введення земель державної власності до 

економічного обігу слід вирішити питання стосовно додержання законності, 

прозорості та прогнозованості в діяльності держави. Індикатором здатності 

держави організувати впровадження урядової програми щодо прозорого 

управління з мінімальними трансакційними витратами є ефективність. Для 

досягнення запланованого рівня прозорості цін продажу прав оренди 

земельних ділянок та в майбутньому купівельних цін, поступового 

накопичення бази даних про результати оцінки, публічного представлення 

відповідних даних, необхідною є незалежна інституція, на яку тільки закон 

покладає певні зобов’язання, наприклад, моделлю може бути незалежний 

комітет експертів, який запобігатиме «нездоровому перерозподілу земель»               

[589, с. 47]. Крім того, потрібно забезпечити «добре управління» [603, с. 4], яке 

передбачає, що витрати на послуги (занесення до реєстрів, нотаріальне 

засвідчення) для ринкових агентів мають бути доступними і посильними. Це 

сприятиме активізації діяльності  земельного ринку [179]. Створення аграрно-
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політичної моделі базується на конкретному поділі сільськогосподарських 

підприємств за площею землекористування, формою власності, розвитком 

сільської інфраструктури, охороною навколишнього середовища 

(агроландшафтів, ґрунтового покриву, навколишнього середовища, природно-

кліматичних умов).  

Ринковий підхід до управління земельними ресурсами, розглядає 

земельні відносини як складову частину виробничих відносин, які займають 

особливе місце в суспільному виробництві і потребують цілеспрямованої 

координації дій, адекватних формам власності на землю, формам 

господарювання на ній та способам використання землі в усіх галузях 

економіки [594, с. 128]. Слід зазначити, що використання земельних ресурсів 

забезпечується цілеспрямованим управлінням, яке продукує процес 

регулярного розвитку земельних відносин, модернізацію землеволодінь та 

землекористувань, територіальний землеустрій і внутрішньогосподарське 

землевпорядкування господарств, оптимізацію розподілу земель між галузями 

національної економіки, раціональності, підвищення продуктивності й 

ефективності  використання земель та їх охорони. Невід’ємною умовою 

прозорого ринку землі є сукупність правового захисту та обов’язків 

землевласників і землекористувачів. Гарантувати такий захист неможливо без 

дієвої системи державного кадастру у вигляді Єдиної  системи державної 

реєстрації речових прав на нерухомість [465, с. 183].     

Інституціональний підхід розглядає інститути як правила, механізми, що 

забезпечують їх виконання, і норми поведінки, які структурують повторювані 

взаємодії між людьми [395, с. 73]. Таким чином, інститути обмежують і 

визначають спектр альтернатив, доступних економічним агентам відповідно 

до неокласичної теорії [395, с. 73]. Вплив формальних та неформальних 

інститутів на управління земельними ресурсами влучно описано висловом               

Д. Норда з приводу того, що «економічні процеси підпорядковуються писаним 

законам і правилам власності» [396, с. 74]. Однак навіть у найрозвиненіших 

економіках формальні правила становлять невелику (хоча і дуже важливу) 



126 

 

частину тієї сукупності обмежень, які формують ситуацію вибору, що стоять 

перед нами; нескладно побачити, що неформальні правила пронизують все 

наше життя [396, с. 74]. До найважливіших функцій управління земельними 

ресурсами необхідно віднести збалансування співвідношення впливу 

формальних і неформальних інститутів, коли земельні агенти в ході прийняття 

управлінських рішень орієнтуються на конструкції минулого досвіду. 

Протиріччя в управлінні земельними ресурсами між формальними і 

неформальними інститутами виникло через непідготовленість свідомості 

земельних агентів і нав’язування ринкового господарювання, швидке 

зростання недовіри до уряду. Це спричинило формування стійких 

неформальних інститутів, що перешкоджають розвитку аграрної сфери, 

проведенню реформ, обмежують реалізацію проєктів держави.                                         

В інституціональному підході до оцінки управління земельними ресурсами 

велике значення мають методи з використанням вартісних показників, тому 

що вони показують головну мету підприємницької діяльності фірми – 

одержання прибутку [179]. При цьому встановлені інституціональні рамки 

перетворюють земельні ресурси на земельний капітал галузевого 

виробництва, яке характеризується двома взаємозалежними показниками: 

виходом продукції в натуральних, вартісних та синтетичних показниках і 

витратами ресурсів.  

Системне застосування прозорого, ринкового та інституціонального 

підходів до дослідження нового управління земельними ресурсами дозволяє 

створити єдиний методологічний комплекс. Отже, методологія дослідження 

управління земельними ресурсами – це комплекс принципів та підходів, 

методів і моделей аналізу, передбачення розбудови управлінських процесів та 

об’єктів національної економіки. Для дослідження розвитку управління 

земельними ресурсами потрібно застосовувати загальнонаукові принципи, що 

містять такі підходи: діалектичний, системний, структурно-функціональний, 

ситуаційний, інституціональний. Також необхідно використовувати 

загальнонаукові методи – загальнологічні (аналіз та синтез, індукція і 
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дедукція, узагальнення, абстрагування), методи емпіричного дослідження 

(спостерігання, опис, порівняння, групування); методи теоретичного 

дослідження (формалізація, моделювання, статистика); метод систематизації 

наукових знань (типологізація, класифікація) – та спеціальні методи 

(соціально-психологічні, економічні, правові, землевпорядні, організаційно-

адміністративні, громадські), серед яких виділяють новітні методи 

(геоінформаційні технології, програмно-інформаційні) [179]. Сучасна 

концепція дослідження управління земельними ресурсами повинна базуватися 

на взаємозв’язку між економіко-аналітичними методами та філософсько-

науковими принципами [179].  

У цій роботі запропоновано методологію дослідження управління 

земельними ресурсами в національній економіці, яка базується на методах 

оцінки діючого стану землекористувань у різних галузях економіки, реалізації 

права власності, пропозиції поступового вирішення проблемних питань з 

урахуванням інституціональних, інтелектуальних чинників у процесі 

економічної, екологічної та соціальної характеристики об’єкта управління 

[179]. У методології даного дослідження виділено наступні ключові моменти: 

розробка методичних підходів до створення прозорого управління ринковим 

обігом земельних ділянок (особливо сільськогосподарського призначення), 

виявлення взаємозв’язків між дохідністю земель та управлінськими 

рішеннями стосовно віднесення земельної ділянки до тієї чи іншої категорії 

земель при залученні до господарського обігу в певній галузі національної 

економіки, створення міцної інституціональної бази для управління різними 

категоріями земель з додержанням економічних, екологічних, правових, 

соціальних чинників [179].  

Новітніми методами у методології даного дослідження управління 

земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу 

виділено такі [179]: 

1) метод коефіцієнтів і стандартизації показників (для розрахунку 

відмінності між показниками дохідності територій, залучених у різні 

галузі національної економіки); 
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2) застосування аналізу з метою визначення інституціональних 

напрямів управління земельними ресурсами в умовах децентралізації 

влади; 

3) інтегральний метод (розробка оцінки управління земельними 

ресурсами за великою кількістю характеристик, що зводить 

багатомірні статистичні показники об’єкта управління у єдиний 

інтегральний показник); 

4) метод експертних оцінок для прогнозування та оцінки майбутніх 

результатів дій на основі прогнозів спеціалістів і фахівців у 

досліджуваному питанні [179]. 

Виявлення індикаторів розвитку управління земельними ресурсами на 

регіональному рівні сприяє розробці заходів з удосконалення земельних 

відносин для земель різного цільового призначення, що, як наслідок, 

поліпшить управління земельними ресурсами на національному рівні та 

дозволить досягти цілей прозорості та відкритості. У дослідженні 

запропоновано органам місцевого самоврядування використовувати 

індикатори, які впроваджують сучасні ефективні практики управління 

районних та міських рівнів із схожими обставинами регулювання земельних 

відносин, оцінити стан управління різними категоріями земель і розвивати 

пріоритетні дохідні галузі національної економіки [179].  

Індикатори мають охоплювати два аспекти: моніторинг управління в 

процесі формування сталого розвитку суспільства і дохідність земель у різних 

галузях економіки з урахуванням параметрів ефективності їх функціонування. 

Оцінювання суспільних відносин щодо використання земельних ресурсів 

передбачає  характеристику всіх видів землекористування, виробничого 

потенціалу галузей відповідно до порівняння доходу та витрат на різних 

категоріях земель, урахування економічних, інтелектуальних, соціальних, 

політичних сторін прав власності (використання, володіння, розпорядження), 

аналіз альтернативних варіантів використання земельної ділянки для її 
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найбільш ефективного використання, прогнозування оцінки організації 

управлінського рівня (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Індикатори оцінки розвитку прозорого управління  

земельними ресурсами 
Індикатор Управлінська ознака 

Дані про рух цін та 

обсяг на ринках земель 

Ухвалення важливих рішень при координації  ринку земель 

Відомості про права 

власності  

Раціональний розподіл земель між галузями національної 

економіки 

Відомості про 

діяльність інституцій, 

що працюють на ринку 

Конкурентоспроможність і відсутність монополізації 

Уніфікована діяльність 

адміністративного 

апарату 

Однакове ставлення держави до всіх громадян, довіра громадян 

до влади, правовий фундамент суспільства 

Корупційно нестійкі 

сфери 

Виявлення низки сфер управління, яким загрожує корупція 

Процедури зміни 

цільового призначення 

Перехід від «ручного управління» до планувального управління 

згідно з документацією, а стимулювання землекористувачів 

здійснювати за допомогою ставок земельного податку 

Публічні аукціони 
Надання прав оренди на публічних засадах через інтернет і 

оприлюднення результатів на сайтах 

Оціночні показники  
Бонітування, економічна та грошова оцінка земельних ділянок 

різного цільового призначення 

Орендна плата 
Визначення ставок орендної плати шляхом проведення 

відкритих електронних земельних аукціонів 

Економічні показники 

галузей  

Привабливі та дохідні галузі для інвестування  

Оподаткування 

Кількість і склад платників податків у розрізі юридичних та 

фізичних осіб за землі різного цільового призначення та 

функціонального використання показує найефективніші ринкові 

землекористування і стимулює до їх розвитку  

Джерело: власні дослідження.  

 

Індикатори оцінки розвитку нового управління земельними ресурсами в 

різних галузях економіки розроблено з метою оцінки ефективності 

регулювання земельних відносин між землевласниками/землекористувачами 

різних форм власності та господарювання і державою. Запропоновані 

індикатори стають інноваційним важелем з оцінки стану управління 

земельними ресурсами на локальному рівні, який може бути застосовано 

органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, 

зацікавленими інвесторами та окремими громадянами для ідентифікування 
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конфліктних питань у різних сферах галузевих землекористувань, умов  

володіння та розпоряджання, підвищення інвестиційної привабливості.  

Соціологічні дослідження на базі анкетування та експертного 

опитування є одним із прогнозних джерел одержання інформації про об’єкт 

управління та шляхи його розбудови. Метод експертних оцінок ґрунтується на 

опитуванні експертів і обробці інформації, одержаної в результаті анкетування 

досвідчених фахівців галузі на основі гіпотези, у якій більшість опитуваних 

спеціалістів або землевласників та землекористувачів мають глибокі знання 

про напрями вирішення проблемних питань дослідження. В практику 

соціологічних досліджень залучали багато науковців та проводили масштабні 

анкетні опитування населення стосовно володіння, розпорядження та 

ефективності використання земель. Однак, недостатньо вивчено регіональну 

специфіку прийняття управлінських рішень власниками земельних ділянок та 

землекористувачами з урахуванням інституціональних, інтелектуально-

інформаційних, соціальних, економічних, екологічних чинників.  

Соціологічне дослідження базувалося на спеціальній інформації про 

регіон дослідження та поглядах землевласників, землекористувачів, 

керівників сільськогосподарських підприємств, працівників об’єднаних 

територіальних громад, керівників управлінь агропромислового розвитку, 

спеціалістів Держгеокадастру, фахівців-землевпорядників Інституту 

землеустрою [179]. За методикою Б.Є. Грабовецького виділено типові етапи 

проведення соціологічного дослідження: перший – постановка проблеми та 

вибір об’єкта дослідження; другий – розробка опитувальної анкети; третій – 

організація анкетного опитування; четвертий – аналіз результатів експертного 

опитування [196, с. 59]. Експерти вивчають регіональні утворення, вилучають 

із них ті, де спостерігається найбільше вираження проблематики і назначають 

їх об’єктом дослідження. Розробляючи анкету, необхідно всебічно 

охоплювати проблему дослідження, а вибіркову сукупність створювати таким 

чином, щоб вона якомога точніше віддзеркалювала генеральну сукупність.  
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В інституціональному підході інституції є основою життя суспільства. 

Вони складаються з формальних та неформальних правил, механізмів 

спостереження та примусу до їх дотримання, з урахуванням систем значень, які 

розкривають зміст, у рамках якого окремі індивіди, корпорації, профспілки, 

національні держави та інші організації здійснюють свою діяльність і взаємодію 

один з одним [598]. Виокремити інституції можна за такими напрямами: до 

інституцій, які займаються питаннями галузевого використання земельних 

ресурсів, віднесено органи державного управління (міністерства, державні 

агентства, регіональні управління), органи юстиції, проєктно-вишукувальні 

організації, фіскальну службу, контрольно-ревізійні служби, громадські 

об’єднання (спілки, ліги); до інституцій, які займаються реалізацією права 

власності віднесено: органи місцевого самоврядування та державного управлін-

ня, суди, нотаріат і адвокатура, біржі, агентства нерухомості, землевпорядні та 

земельнооціночні організації, кредитні установи і банки, службу реєстрації та 

кадастрів, галузеві підприємства, будівельні компанії, бізнес-фірми.  

Загальне відокремлення за специфікою діяльності інститутів проведемо 

за такими напрямами: до базових економічних інститутів відносять інститути 

власності, грошей і кредиту, ринку та його інфраструктури, підприємництва і 

підприємницької діяльності, держави та влади, виробництва; до базових 

соціальних інститутів відносять інститут сім’ї, праці, освіти, традицій та 

звичаїв; до базових екологічних інститутів – охорону довкілля, екологічних 

технологій, екологічної безпеки та життєдіяльності; до базових 

інтелектуальних інститутів – ліцензування, патентування, новітні технології, 

інформацію, масмедіа, рекламу.   

У цьому дослідженні необхідно розмежувати інституції управління 

земельними ресурсами, у яких кожний окремо виділений інститут має 

притаманні лише йому феноменологічні елементи і суб’єктно-об’єктну 

структуру. Слід зазначити, що інститут має три основні характеристики:                      

1) обов’язковість норм і правил; 2) зразок масової поведінки; 3) усвідомлення 

поведінки земельним агентом. Обґрунтування виникнення інститутів 
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управління земельними ресурсами повинно відбуватися за такими ознаками 

(складовими елементами): 1) на основі зумовленої потребами суспільства 

інституції визначається мета (коло питань його діяльності); 2) законодавчої 

бази (закону, методик, порядків); 3) цільової функції (певне коло функцій для 

вирішення питань); 4) наявності суб’єктно-об’єктної структури (суб’єкта, 

об’єкта, мети, предмета, принципів, методів); 5) наявності засобів і установ 

(матеріальні, символічні та ідеальні); 6) наявності санкцій. Зазначимо, що 

управління земельними ресурсами є загальною інституцією, яка охоплює 

сукупність інститутів. На підставі цієї позиції до неї слід застосовувати термін 

«загальна інституція управління у сфері земельних ресурсів». Усі інститути 

потрібно поділити на горизонтальні та вертикальні, які взаємопов’язані та 

характеризують один одний.  

Інститути можуть поєднуватися, наприклад: соціально-економічний, 

економіко-правовий. Таке поєднання характерне як для базових інститутів 

горизонтального поділу, так і для інститутів вертикального поділу. Тому 

вважаємо за доцільне провести 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) і т. ін. Вертикальний поділ 

інститутів має доволі розгалужену мережу. Її виділення та виокремлення 

перебуває в постійній динаміці у зв’язку з безперервним розвитком суспільних 

відносин у сфері земельних ресурсів. На наш погляд, подібна ланцюгова 

зав’язка потребує їх класифікації за рівнями – порядком: першого порядку, 

другого порядку та ін. Ця позиція показує, що інститут вищого порядку 

встановлює обмежувальні рамки для інституту нижчого порядку. Наведемо як 

приклад такий ланцюжок: інститут управління земельними ресурсами → 

інститут земельного кадастру → інститут кадастрової оцінки →інститут 

грошової оцінки → інститут експертної грошової оцінки → інститут 

експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення  

(рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Структурно-логічна модель розгалуження  інститутів за 

ієрархічними рівнями в інституціональній системі управління 

земельними ресурсами 
            Джерело: розроблено автором. 

 

Але зв’язки при поділі вищого інституту на інститути нижчого порядку 

можуть бути й одного рівня: наприклад, правовий інститут на землю 

поділяється на однорівневі інститути: інститут власності, інститут оренди, 

інститут дарування, інститут спадкування тощо. У традиційному управлінні 

земельними ресурсами інститути горизонтального поділу переходять в 

аспекти управління.  

Розвинена ринкова економіка характеризується високорозвиненим 

рівнем екологізації земельних перетворень завдяки досконалій 

інституціональній базі. Водночас, адаптуючи інституціональну теорію до 

управління земельними інститутами, разом із виділеними політичними, 

економічними і соціальними інститутами потрібно виділити екологічний 

інститут. Земля та природні ресурси, розташовані на ній, створюють не тільки 
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економічні умови для існування людини, але і сприятливе навколишнє 

середовище, у якому їй комфортно жити, працювати і відпочивати.                                     

В інституціональному підході горизонтальні інститути виокремлюють із 

чотирьох глобальних інститутів (політичного, соціального, економічного та 

екологічного), виділених ученими-засновниками інституціоналізму.                               

З урахуванням аспектів управління земельними ресурсами та чотирьох 

глобальних інститутів виділяємо такі інститути горизонтального поділу: 

1) територіальний, 2) правовий, 3) інженерно-техніко-технологічний, 4) галу-

зевий, 5) управлінський, 6) кадровий, 7) економічний, 8) соціальний, 9) еколо-

гічний, 10) інформаційний.  

У нашій праці інститути горизонтального поділу отримали назву 

«базові», або «базовий дикс» (від фр. dix – десять). Пояснення цього явища 

ґрунтуємо на тому, що вони є продовженням глобальних інститутів, але тільки 

у сфері земельних ресурсів. Земельні ресурси у свою чергу мають вплив на 

економічний інститут (сплата податків), формування політичного інституту 

(земельна політика і право), забезпечують соціальний інститут (перерозподіл 

земель і орендна плата) і є базою для виділеного нами екологічного інституту 

(як основи навколишнього середовища). Для характеристики кожного 

інституту управління використовуватимемо сукупність базових інститутів. 

Причому суб’єктно-об’єктна структура інститутів вертикального поділу буде 

постійно змінюватися для кожного окремого інституту, а для базових 

інститутів (горизонтального поділу) – залишатися постійною і незмінною. 

Думаємо, що виділені 10 базових інститутів «горизонтального поділу» мають 

дати повну характеристику сучасного впливу певної інституції управління 

земельними ресурсами на соціально-економічний розвиток суспільства, 

виявити прогалини та проблемні явища для їх подальшого усунення. 

Структурно-логічна модель базових інститутів «горизонтального поділу» в 

управлінні земельними ресурсами показує витоки означених інститутів із 

глобальних першоджерел. Наприклад, із політичного інституту виокремилися  

2) правовий, 5) управлінський; із соціального інституту – 6) кадровий,  
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8) соціальний; із економічного інституту – 3) інженерно-техніко-

технологічний, 4) галузевий,  7) економічний; із екологічного інституту –                    

1) територіальний, 9) екологічний, 10) інформаційний (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Структурно-логічна модель утворення базових інститутів 

«горизонтального поділу» від глобальних інститутів  

в управлінні земельними ресурсами  
            Джерело: розроблено автором. 

 

Рамки, створені глобальними інститутами в державі на основі 

відповідних кодексів і законів, є непереборними та регламентованими для 

певного інституту у сфері управління земельними ресурсами. Наприклад, 

кадровий інститут є одним із базових для характеристики горизонтального 

інституту – «інституту експертної грошової оцінки». У соціальному інституті 

управління персоналом здійснюється відповідно до Кодексу про працю 

(Трудового Кодексу), тобто умови праці оцінювача як найманого на фірмі 

працівника регламентовано цими загальноприйнятими і законодавчо 

закріпленими правилами. Водночас кваліфікаційні підходи до підготовки 

оцінювачів, умови і порядок їх роботи регламентовано Законом України «Про 

оцінку земель», що встановлює порядок роботи оцінювача – рамки в межах 

існуючих. Підставою для проведення інституціональних досліджень у сфері 

земельних ресурсів є інститут, який визначає ефективність управління ними.  

Вважаємо, що інститут можна трактувати як стійкі, постійно 

відтворювані земельні відносини, які структурують управління земельними 
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ресурсами. Роблячи такий висновок, можна стверджувати, що базові інститути 

– це термін у науці, який окреслює стійку, постійно відновлювальну ознаку 

різних взаємодій людей стосовно використання земель у межах окремого 

суспільства. На наше переконання, вони мають специфічну характеристику й 

універсальність, які всебічно виникають у процесі аналізу реальних земельних 

відносин. На підставі цього і  відповідно до завдань нашого дослідження 

розкриємо сутність «базових інститутів» (територіального, правового, 

інженерно-техніко-технологічного, галузевого, управлінського, кадрового, 

економічного, соціального, екологічного та інформаційного), що утворюють 

глибинні фундаменти земельних взаємовідносин (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2  

Поняття базових інститутів за горизонтальним поділом  
Назва інституту Визначення 

Територіальний 
Сукупність правил і правових норм щодо обґрунтування 

адміністративно-територіальних положень об’єкта управління 

Правовий 
Сукупність правил і правових норм, що регулюють якісно однорідні 

суспільні відносини всередині галузі права 

Інженерно-техніко-

технологічний  

Сукупність правил і правових норм, що регламентують прийоми та 

методи проведення заходів і дій у земельній сфері  

Галузевий 

Сукупність правил і правових норм, які регулюють діяльність 

підприємств і організацій однієї галузі (виготовляють однорідну 

продукцію і послуги зі спільними ознаками виробничо-господарської 

діяльності) 

Управлінський 
Сукупність правил і правових норм, що регламентують діяльність 

організацій і закладів з управління землею на всіх ієрархічних рівнях   

Кадровий 

Сукупність правил і правових норм, які регулюють професійну діяльність  

людей для отримання, виконання і надання  послуг, освіти і дій у певній 

галузі  

Економічний 
Сукупність правил і правових норм, які регулюють діяльність і відносини 

щодо землі в економічному контексті  

Соціальний 
Сукупність правил і правових норм, що реалізовують потреби людей у 

вигодах від землі та господарювання 

Екологічний 
Сукупність правил і правових норм, спрямованих на організацію 

діяльності щодо збереження, охорони та підвищення родючості ґрунтів 

Інформаційний 
Сукупність правил і правових норм, які регламентують сучасний рівень 

інформаційного простору для земельних ресурсів  

Джерело: розроблено автором. 

   

Оцінка інституціонального управління земельними ресурсами є 

складною методологічною проблемою. Для її вирішення необхідно вибрати 

підходи, які, з одного боку, агрегують різні за природою критерії та показники, 

а з другого – прозоро пояснюють кінцеві результати проведених розрахунків. 



137 

 

У традиційній економіці для вирішення множини соціальної та економічної 

проблематики застосовують комплексну оцінку. На нашу думку, для 

оцінювання інституту управління земельними ресурсами найкраще 

використати інтегральну рейтингову оцінку інституціонального управління 

земельними ресурсами. Її проводили за критеріями оцінки інститутів 

горизонтального поділу: 1) територіального, 2) правового,  3) інженерно-

техніко-технологічного, 4) галузевого, 5) управлінського, 6) кадрового,                             

7) економічного, 8) соціального, 9) екологічного, 10) інформаційного.   

Визначення відбуватиметься за двома методиками: нормативною та 

медіанною. На першій стадії нормативної методики, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів «Методика визначення комплексної оцінки результатів 

соціально-економічного розвитку регіонів» від 04.02.2004 р. № 113 [32], 

формула для розрахунку має такий вигляд: 

 

𝑅𝑗 = ∑
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑛
𝑖=1 + ∑

𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑛
𝑖=1 ,                                         (2.1)   

                  
де Rj – сума рейтингів конкретного регіону за кожним з показників; 𝑥𝑚𝑎𝑥, 𝑥𝑚𝑖𝑛– 

максимальне та мінімальне значення показників; 𝑥𝑖𝑗 – значення і-го показника 𝑗-го регіону 

(𝑖= від 1 до 𝑛); ∑𝑛
𝑖=1  – сума.  

 

Якщо відбувається зростання показників, то використовують першу 

складову формули, якщо зменшення – навпаки. Другою стадією є розрахунок 

середнього арифметичного суми рейтингів певної адміністративно-

територіальної одиниці за конкретним показником за формулою [32]:  

 

𝑅𝑐𝑝 =
𝑅𝑖

𝑛
,                                                       (2.2) 

 
де 𝑅𝑐𝑝 – середнє арифметичне рейтингів певної адміністративно-територіальної 

області за конкретним показником;  𝑅𝑖  – сума рейтингів конкретної області за конкретним 

показником; 𝑛 – кількість розрахункових показників.  
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Медіанна методика ґрунтується на визначенні медіанного значення, до 

якого прирівнюють вибіркові показники. На першій стадії визначають 

стандартизоване значення і-го показника 𝑅𝑗. Формула має вигляд: 

𝑅𝑗 =
𝑥і−М

𝑥𝑚𝑎𝑥−М
або 𝑅𝑗 =

М−𝑥і

М−𝑥𝑚𝑖𝑛
 ,                               (2.3)     

                                         
де 𝑥і – фактичне значення і-го показника; М – медіана; 𝑥𝑚𝑎𝑥 ,  𝑥𝑚𝑖𝑛– максимальне та 

мінімальне значення показників.  

 

Якщо стандартизоване значення зменшується, то застосовують першу 

частину формули, якщо збільшується, то другу. Медіана дозволяє виявити 

розбіжності між досліджуваними показниками сукупності, і їх максимальна 

величина приймає значення 1.  

На другій стадії визначають суму добутку рейтингів на частку їх  

стандартизованого відхилення за формулою: 

 

𝑅𝑠 =  ∑ 𝜆і ∗ (1 −  𝑅𝑗)
2
,                                                      (2.4)  

 
де 𝑅𝑠 – сума добутку факторів; 𝑅𝑗 – стандартизоване значення і-го показника; 𝜆і – 

частка фактора.   

 

На третій стадії розраховують рейтингове значення за формулою: 

 

𝑅𝑖 = √
𝑅𝑠

𝑛
 ,                                                          (2.5) 

 
де 𝑅𝑖 – значення рейтингової оцінки адміністративно-територіальної області; 𝑅𝑠 – 

сума добутку факторів. 

 

На результат комплексної оцінки впливає величина окремого показника. 

Її визначали на основі рівня варіації конкретного показника у вибірковій 

сукупності. Спочатку знайшли стандартне відхилення за кожним конкретним 

показником, потім їх підсумували і з’ясували частку. Чим більше значення 

стандартного відхилення, тим більший його вплив. Малий показник 

стандартного відхилення свідчить про те, що значення точок приближені 
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найбільше до середнього показника (математичного сподівання) вибірки. 

Разом із цим більші значення стандартного відхилення показують, що точки 

перебувають у більш великому діапазоні значень. Для інтерпретації 

отриманих результатів використаємо градаційну шкалу, наведену у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Градаційна шкала одержаних результатів 
Бал 

Показник рейтингу Стан 
від до 

0,000 0,025 А Відмінний 

0,025 0,050 В Добрий 

0,050 0,075 С Задовільний 

0,075 1,000 D Незадовільний 

1,000 1,025 Е Поганий 

Джерело: розроблено автором. 

 

Наступним видом запропонованої в дослідженні оцінки управління 

земельними ресурсами за територіально-галузевим розподілом є інтегральний 

показник, який розраховують на основі ваги трьох факторів, що максимально 

характеризують розвиток галузі на певній категорії земель за цільовим 

призначенням, за формулою:  

 

Іп = √К1· К2· К3
𝑛

 ,                                                            (2.6) 

 
де Іп – інтегральний показник оцінки прояву конкретного інституту на певній 

категорії земель за цільовим призначенням; К1· К2· К3– добуток ваги факторів, які 

характеризують прояв інституту; п – кількість відібраних факторів оцінки. 

  

Автором запропоновано методику маркетингового аналізу управління 

земельними ресурсами. Цей аналіз показує перспективи створення 

спроможних і статусних територій, які будуть привабливі для потенційних 

інвесторів, користувачів, власників на місцевому, регіональному, 

національному та міжнародному рівні. На першому етапі проводять аналіз 

управління за чотирма групами показників: територіальними (Т – territorial), 

галузевими (І – industrial), маркетинговими (М – marketing) та комерційними 

(С – commercial), які відображують цінність територіального продукту 

об’єднаної територіальної громади, регіону в умовах децентралізації влади 
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[162]. На другому етапі аналізують активні, пасивні, перспективні та 

ризиковані сторони управління земельними ресурсами, що дозволяє визначати 

стратегії розвитку окремих галузей економіки, попит на певні види 

територіального продукту, його конкурентоспроможність на ринку послуг. На 

третьому етапі розробляють узагальнення показників активного, пасивного, 

перспективного, ризикованого блоків за формулою:  

 

с = Σа1 –  Σа2,                                                            (2.7) 

 
де с – різниця між сильними та слабими сторонами; Σа1 – сума значень від 7 до 10 

конкретної групи показників; Σа2 – сума значень від 1 до 6 конкретної групи показників. 

 

На завершальному етапі розробляють стратегію з розвитку території, 

структури територіального продукту, форм та методів його виробництва, 

аналізу міжтериторіальної конкуренції, виявлення вільних просторів,  

орієнтування на майбутні періоди. Отже, територіальний маркетинг 

передбачає розробку інноваційних підходів до розвитку окремих галузей та 

економіки регіону в цілому, спрямованої на можливості зовнішнього 

середовища.   

Методологічною основою інституціонального управління земельними 

ресурсами є інститут державного управління земельними ресурсами разом із 

приватним та громадським. Держава, створюючи інституціональні рамки, 

забезпечує функціонування різних організаційно-правових форм 

господарювання на землю і не втручається в їхню діяльність. Приватне 

управління земельними ресурсами здійснюють землевласники та 

землекористувачі відповідно до власних інтересів та намірів підприємницької 

діяльності, що відповідають потребам ринку і дають змогу одержувати 

прибуток. Громадське управління провадять громадські організації, які 

можуть впливати на зміну норм у сфері земельних ресурсів, надавати 

рекомендації для здійснення державного або приватного управління. 

Методологія управління земельними ресурсами реалізується через систему 

державного управління, розглянуту у наступному підрозділі.  
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2.2. Інституціональна інтерпретація державного управління  

земельними ресурсами в концепції інформаційного суспільства                                  

і глобалізації економіки 

  

На сучасному етапі інституціоналізації політико-економічного розвитку 

суспільних відносин важливим завданням стає оновлення державного 

управління.  Інноваційність феномена прозорого управління має потужний 

вплив на демократизацію влади і громадського суспільства, створюючи 

унікальний управлінський простір, поєднаний із суспільним життям за 

рахунок залучення інноваційних механізмів управління (організаційно-

структурних, конкурсних, тендерних, координаційних, комбінованих). 

Конкурентоспроможність національних економік залежить від раціональності 

управлінських рішень (зокрема земельних), що опосередковують процеси 

вироблення та використання інтелектуальних продуктів і акцентують увагу на 

проблемі прозорості управління. Успішне вирішення цієї проблеми потребує 

розробки принципів та методів його формування. 

Постійна поява нових винаходів, модних продуктів, нових технологій 

суттєво впливає на сучасне виробництво, його ефективність і управління. 

Фірми, приватні та комерційні підприємства, державні установи, громадські 

організації мають реагувати та адаптуватися до нових умов праці, тому 

майбутнє їх діяльності залежить від ступеня результативності використання 

знань. У постіндустріальному суспільстві новостворена вартість формується 

не шляхом використання фізичних ресурсів, а через залучення знань, 

вкладених у розробку нових навичок, нових продуктів, нових технологій, і є 

головним методом досягнення ефективних показників соціально-економічної 

та управлінської діяльності [149]. Слід зазначити, що виникає нова парадигма 

управління, у якій традиційні фактори виробництва поступаються першістю 

новому і прогресивному «фактору знань», що спрямовує управлінську 

діяльність не стільки на функціонування, скільки на розвиток та інновації. 

Водночас, традиційні агенти (об’єкти) управління, організації та виробничі 
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процеси доповнюються новими (нематеріальні активи, нематеріальні процеси, 

глобальні організації, глобальні процеси). У зв’язку з цим нове управління 

впроваджує в державні, комунальні, некомерційні організації методи і 

технології приватного управління комерційними організаціями, що наповнює 

їх більшою гнучкістю й адаптивністю до сучасних ринкових умов, на відміну 

від традиційного управління з чітким розмежуванням методів управління 

державними організаціями та приватними фірмами.   

У сучасній економіці традиційні фактори виробництва дають найвищі 

результати тільки за умови доречного використання знань та ідей, які 

допомагають ефективно управляти виробництвом і виготовляти найякісніший 

продукт, що матиме всебічний попит. Крім того, подібні ідеї та знання 

оформлюються у патенти, ліцензії, організаційні структури, 

інституціоналізуються (навички людей, способи взаємодії між установами та 

підприємствами) і є рушійною силою соціально-економічного розвитку 

сучасної національної економіки. Конкурентоспроможність фірм та 

управління забезпечують інтелектуальна робота, комунікації, інформаційні 

технології й унікальні знання, які водночас формують у сучасному 

виробництві додану вартість, що більшою мірою залежить від етапів 

маркетингу, збуту, тобто управління (планування, продажу, транспортування, 

обслуговування), ніж від етапу матеріального виробництва. Сучасний 

інформаційний ресурс стає суспільним благом, використання якого доступне 

багатьом споживачам, на відміну від традиційного ресурсу (землі, праці, 

капіталу), що існує як приватне благо одного споживача. Отже, у 

постіндустріальному суспільстві фундаментальною характеристикою стає 

залучення великої кількості суспільних благ і споживачів за допомогою 

використання нових знань, інформації і технологій.  

 Із 70-х років ХХ ст. в процесі розвитку теорії та практики 

корпоративного управління виникла проблема прозорості (транспарентності). 

Засновником концепції транспарентності вважають Роберта Лукаса, який 

уперше розглянув взаємозв’язки економічних рішень та очікувань ринкових 
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агентів у своїй праці «Економічна оцінка політики: критика» (1976 р.). 

Прозоре управління необхідне для формування ринку земель, адже земля є 

специфічним та обмеженим товаром; для своєчасного виявлення проблем і 

прийняття стратегічних рішень з метою їх усунення (у сфері ринку землі слід 

мати актуальні та високоякісні дані про рух цін і обсяги трансакцій із 

земельними ділянками; про права власності, оренду); для конструктивного 

розподілу земель. Однак, прозорість не повинна обмежуватися наданням 

статистичних даних, але й охоплювати діяльність інститутів. Слід зазначити, 

що прозорість має стати ключем образу діяльності, який забезпечить 

ефективне та справедливе управління земельними ресурсами.     

Прозоре управління земельними ресурсами (транспарентність) – це 

середовище, у якому органи управління земельними ресурсами надають усім 

зацікавленим особам необхідну інформацію у відкритій, повній, зрозумілій та 

своєчасній формі для прийняття раціональних рішень. В управлінні 

раціоналізм є системою норм. У разі відхилення від цих норм відбувається 

дисфункція, яка знижує ефективність системи управління. На відміну від 

відкритого управління, що забезпечує можливості вільного доступу громадян 

до безпосереднього здійснення державного управління земельними ресурсами 

або опосередковано шляхом виборів, прозоре управління характеризується 

максимальною доступністю і зрозумілістю інформації про діяльність 

управлінського апарату у сфері земельних ресурсів і створенням громадського 

впливу на сферу державного управління через представницькі інститути                   

[456, с. 43–44].  

Відкритість інформації ґрунтується на кількісних показниках, а 

прозорість – на якісних характеристиках (зрозумілість, достовірність, 

доречність) і є умовою для ефективного функціонування вільного ринку 

земель, стаючи провідним елементом його стратегії та зв’язків між 

зацікавленими сторонами. Добре проінформовані та обізнані громадяни 

беруть участь в управлінні земельними ресурсами і впливають на прийняття 

рішень, створюючи прозоре управління, яке унеможливлює корупційні прояви 
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в державних організаціях. Варто звернути увагу на те, що прозоре управління 

є ширшим за відкрите управління, оскільки забезпечує не тільки розкриття 

інформації, але й зрозумілість для кожного громадянина на різних рівнях 

(рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Інституціональні зміни транспарентності управління 

земельними ресурсами на державному, регіональному, місцевому рівнях 
Джерело: власні дослідження. 
 

Важливими моментами створення прозорого управління земельними 

ресурсами є сукупність принципів. Під принципом відкритості та 

зрозумілості інформації розуміють доступ до інформації з деякими 

обмеженнями. У постіндустріальному суспільстві інформація стає важливим 

ресурсом. Відповідно до законодавства інформація поділяється на 

загальнодоступну та обмеженого доступу, тому пропонується виділити 

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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інформацію вільного поширення, поширення за угодою, поширення за 

законом, обмеженого поширення (цілковита заборона). Зрозумілість 

інформації проявляється в тому, що вона стає ясною для широкого кола 

громадян і виражена в доступній для сприйняття формі. Водночас громадяни 

зацікавлені в мінімальних витратах на одержання своєчасної інформації та 

послуг високої якості. 

Принцип інфраструктурного забезпечення та консультативного 

супроводу, який передбачає створення сфери діяльності юристів-

консультантів для надання допомоги звичайним громадянам і суспільству у 

вигляді роз’яснення, порад, рекомендацій стосовно управління земельною 

власністю та задоволення їхніх інформаційних потреб на основі створення 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій за 

допомогою використання сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. 

Інформатизація передбачає створення інформаційного суспільства, яке 

суцільно і масштабно використовує інформаційні технології у всіх сферах 

політичного, культурного, соціально-економічного життя суспільства, у тому 

числі в управлінні земельними ресурсами, та підвищення ефективності 

використання інформації, залучення набутих знань для здійснення управління, 

задоволення інформаційних потреб окремих громадян, організацій і держави.  

Принцип підзвітності управлінської діяльності – це відносини між 

органами державного управління земельними ресурсами та громадянами, які 

мають право давати оцінку рівню управління владою, а остання зобов’язана 

доповідати і обговорювати свої дії. Слід зазначити, що система державного 

управління, яка звітує перед громадянами, викликає їхню довіру і повагу. 

Відносини підзвітності «принципал–агент» можуть спотворювати 

«асиметричність інформації», яка виникає за ситуації нерівномірного 

розподілу інформації про земельний ресурс або надання послуг у земельній 

сфері, коли окремі учасники володіють важливою інформацією, а інші – ні. 

Елементами підзвітності виступають особи, перед якими звітують, те, про що 

звітують, і форма, у якій здійснюють звіт. Тому підзвітність буває про 
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земельну політику, земельне адміністрування, фінансування, юридичне 

забезпечення, підготовку земельних кадрів, соціальну, екологічну, 

землевпорядну значимість управлінських процесів. Підзвітність передбачає 

своєчасну публікацію звітних документів і створює відкриту управлінську 

систему, у якій усі процеси здійснюються в рамках закону. Концепцію 

підзвітності започатковано нідерландським політологом М. Бовенсом і 

«Утрехтською школою».  

Принцип упровадження інноваційних технологій і діджиталізації, який 

передбачає створення нового рівня інформаційного обміну і взаємодії між 

інститутами держави та суспільства. Одна з вагомих інноваційних технологій 

– запровадження електронного уряду, що є новою моделлю державного 

управління та сумою інноваційних технологій. Це шлях модернізації 

державного управління відповідно до нових умов інформаційного суспільства. 

Воно складається з трьох «Е»: електронне урядування (e–government), 

електронна адміністрація (е–administration) та електронне правління                           

(e–governance). Використання інноваційних технологій в управлінні 

земельними ресурсами дало змогу впровадити електронні земельні торги в 

онлайн-форматі, які в майбутньому стануть основним способом 

розпорядження землями. Це дозволяє підвищити ефективність державного 

управління і посилити боротьбу з корупцією в органах державної влади. 

Принцип партнерської участі та рівноправності, який передбачає 

залучення громадян, експертів та  населення в державне управління з метою 

виявлення соціальних та економічних диспропорцій різних рівнів і пошуку 

нових, оптимальних рішень стосовно виявлених проблем, прогнозування 

підсумків реформаторських дій у сфері земельних ресурсів. Рівноправність 

полягає в юридичній рівності прав і обов’язків, неупередженому ставленні 

органів державної влади та її посадових осіб до всіх учасників земельних 

правовідносин, а в разі наявності конфліктів інтересів миттєво вживати 

заходів для їх подолання. Принцип контролю за діяльністю публічних 

адміністрацій передбачає зовнішній контроль за організацією та 
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функціонуванням органів державної влади з боку приватних осіб з 

можливістю їх втручання в процесуальну діяльність цих органів. Принцип 

гарантії та захисту прав на землю передбачає регулювання економічних 

відносин з юридичним супроводом землевласника або землекористувача. 

Захисту підлягають як відокремлені правомочності, так і їх сукупність. 

Принцип ринкового обігу земель ґрунтується на тісних взаємовідносинах між 

державою, місцевим самоврядуванням та землевласниками 

(землекористувачами) щодо перерозподілу в результаті трансакцій земельних 

ресурсів.       

У процесі глобалізації економіки, коли державне управління зводять до 

єдиних світових стандартів, великого значення набуває оцінка якості 

діяльності державних органів та послуг, які вони надають громадянам 

держави. Для цього Світовий банк розробив міжнародний проєкт «Індикатори 

державного управління» (Worldwide Governance1 Indicators, WGI), що дає 

оцінку якості влади і державного управління. Починаючи з 1996 р., такому 

оцінюванню підлягає робота урядів у більше ніж 200 країнах світу, яке виявляє 

різницю в традиціях їх діяльності та інститутах органів влади й управління, 

аналізує відносини громадян і держави в процесі їх соціально-економічної 

взаємодії, рівень спланованості та зваженості державної політики, умови 

проведення й організації виборів уряду та його зміни.  

У сучасному суспільстві оцінкою державного управління є якість 

надання публічних послуг. Т.В. Маматова, В.А. Рач розробили 

загальнометодичний підхід до визначення вектора руху України в контексті 

євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, який спрямовано на 

інтеграцію з інноваційним характером [356, с. 13; 446]. Їх концептуальна 

модель вектора розвитку державного управління складається з таких напрямів:  

1) прогнозування стану бенчмаркінгової системи – системи державного 

управління країн Європейського Союзу до 2020 р. Її характерною ознакою є 

функція державного управління з надання послуг; основний показник 

успішності державного управління – це якість і ефективність державного 
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управління; 2) визначення граничних показників майбутнього стану 

об’єднаної системи: результати глобальних міжнародних досліджень 

Worldwide Governance Indicator (WGI) за Методиками Всесвітнього банку (The 

World Bank); 3) окреслення реперної зони: показники країн-членів 

Європейського Союзу. Показник Якість державного управління (Governance 

Matters), зокрема у виді рейтингу за Індексом ефективності роботи уряду 

(Government Effectiveness); 4) оцінювання нинішнього стану системи: 

показник Якість державного управління, що визначається рейтингами України 

в певному році за індексом Ефективності роботи уряду; 5) спрямування 

вектора руху системи: для визначення основних положень розвитку 

політичного напряму вектора руху України, який постає після дослідження 

відповідності реалізації функцій українського державного управління 

міжнародним нормам і практикам [446, с. 403–406]. 

Основою концептуального розвитку управління стають якість і 

адаптивність до публічних інституцій, тому нове управління має ґрунтуватися 

на інноваціях, створених знаннями, урахуванні думки споживачів публічних 

послуг у процесі розробки стандартів для подальшого якіснішого 

обслуговування їхніх потреб (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Оцінка якості й ефективності державного управління WGI у 2017 р. 

Показник Україна Польща Франція Німеччина Швеція 

Урахування думки 

населення та підзвітність 

державних органів 0,01 0,78 1,15 1,39 1,58 

Верховенство закону 
-0,71 0,47 1,44 1,61 1,94 

Політична стабільність                 

і відсутність насильства -1,89 0,52 0,21 0,58 0,98 

Ефективність роботи уряду 
-0,46 0,63 1,35 1,72 1,84 

Стримання корупції 
-0,78 0,73 1,26 1,84 2,14 

Якість законодавства 
-0,32 0,88 1,16 1,78 1,80 

Джерело: розроблено автором на основі даних [619]. 
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Для підвищення конкурентоспроможності на міжнародному фоні 

необхідно впроваджувати управління на основі якості. У галузь державного 

управління слід імплементувати європейські стандарти. Оцінка ефективності 

управління коливається в діапазоні від приблизно -2,5 (слабка) до 2,5 (сильна). 

Для України врахування думки населення та підзвітність державних органів 

мають найвищій показник, а найменший показник – політична стабільність і 

відсутність насильства. Серед досліджуваних країн Швеція має найвищі 

показники за верховенством закону та ефективністю роботи уряду, 

стриманням корупції, якістю законодавства. 

Базою для класифікації прийнятих рішень може стати класифікація 

самого управлінського знання, яке поділяється на описове та наказове. 

Описове знання – це предметне й оцінне, а наказове – цільове та 

інституціональне знання [319, с. 16]. Подібні види рішень виділяють напрями 

державного управління: інституціональне та цільове. Інституціональне 

управління полягає у створенні системи норм та організації їх виконання. 

Цільове управління передбачає створення цільових проєктів і організацію їх 

виконання. Функціями інституціонального управління є облік, аналіз, 

регламентація, нагляд, мотивація до бажаного результату. За об’єктом 

інституціональне управління може спрямовуватися на громадян або 

працівників державної служби. За суб’єктом воно може виходити з органів 

центральної влади, регіонального або місцевого самоврядування, а за видами 

діяльності їх різноманітність пов’язана з галузями права [243, с. 11].  

Особливістю інституціонального управління є ситуаційність і 

формальність. Інституціональне управління ґрунтується на консолідації 

суспільства, визнанні загальних цінностей та правил і є унікальним видом 

управління, що забезпечує одночасне поєднання конфліктних позицій щодо 

вирішення поточних проблем і вирішення стратегічних завдань майбутньої 

розбудови. Воно може призводити до зниження рівня компетенції менеджерів, 

але підвищує його загальну ефективність. Для комплексного вирішення 

земельних питань Світовий банк розробив методологію «Модуль оцінки 
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управління землями» (LGAF), яка ґрунтується на важливості належного 

управління земельними ресурсами з метою відображення характеру земельних 

реформ у різних країнах і боротьбі з бідністю населення. 

Результати дослідження управлінських процесів щодо використання 

земельних ресурсів та земельних відносин дозволяють визначати цілі 

управління земельними ресурсами, сформувати земельну політику, дати 

оцінку сучасному управлінню, виявити слабкі та сильні сторони, спланувати 

сукупність дій з удосконалення управління і створити заходи з його 

всеохоплюючого моніторингу. Базова версія LGAF складається з 21 показника 

управління земельними ресурсами й охоплює 80 аспектів управління, що 

згруповані в п’ять напрямів:  1) інституціонально-правова база, 2) планування 

землекористування, управління та оподаткування; 3) управління землями 

державної власності; 4) публічне надання відомостей про землю; 5) вирішення 

спорів та управління конфліктами [149]. 

Із 2011 р. почалася співпраця між урядом України та Світовим банком 

щодо проведення дослідження за методологією LGAF, яка ґрунтується на 

комплексному та цілісному підході до оцінки системи управління земельними 

ресурсами [247]. Характеристика управління земельними ресурсами 

починається з правової та інституціональної бази, у якій основним питанням є 

створення ефективного ринку земель сільськогосподарського призначення і 

практичне об’єднання прав власності на земельну ділянку та нерухомість 

(приватизація прибудинкових територій об’єднаннями громадян-

співвласників багатоквартирних будинків, приватизація земельних ділянок під 

іншою нерухомістю, спрощення механізмів відновлення договорів оренди за 

землі державної та комунальної власності).  

Наступною характеристикою є планування землекористування, 

управління земельними ресурсами та оподаткування, у яких передбачено 

формування єдиного реєстру земельних ділянок та нерухомого майна, надання 

інформації територіальним громадам про зміни цільового використання 

земель з визначенням вигід для неї (економічних, соціальних, екологічних), 
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упровадження оподаткування землі на базі ринкової вартості та пільги в 

оподаткуванні для конкретної земельної ділянки, а не власника. Важливою 

характеристикою є управління землями державної та комунальної власності, 

що пропонує прискорення розмежування державної та комунальної власності, 

проведення прозорих земельних аукціонів та інформування про земельні 

ділянки, які надаються в оренду всім охочим. У  LGAF показуються 

характеристики про доступність інформації про землю (упровадження 

електронного урядування в системі державної реєстрації земельних ділянок і 

прав на них), вирішення суперечок та врегулювання конфліктів, придбання 

земель великих масивів, адміністрування лісових ресурсів [149].  

Національні особливості розвитку земельних відносин і створення 

прозорого управління земельними ресурсами спонукали до виникнення нової 

інституції, яка спостерігатиме за управлінськими процесами та 

ґрунтуватиметься на методології LGAF [149]. Отже, у рамках Проєкту 

«Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в 

Україні» сформувався моніторинг земельних відносин [149]. Його рушійними 

силами є Світовий банк, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, Держгеокадастр і сукупність 

уповноважених органів виконавчої влади. Його мета – зведення звітних даних 

стосовно земельних відносин, які передаються від органів місцевої влади до 

відомств. Розпорошеність даних не дає змоги уявити і дослідити узагальнену 

тенденцію в розвитку земельних відносин за всією сукупністю показників за 

ступеневими рівнями (держава–область–район) не тільки органам управління, 

але й громадянам України. Правові рамки інституції моніторингу земельних 

відносин закладено в Постанові Кабінету Міністрів України «Про реалізацію 

пілотного проєкту щодо проведення моніторингу земельних відносин»  від 

23.08.2017 р. № 639, яка почала діяти з 29.08.2017 р., а звітування за нею 

необхідно було здійснити до 31 березня 2018 р. Кабінету Міністрів України у 

вигляді «Звіту про результати реалізації пілотного проєкту». 
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Моніторинг земельних відносин – це систематичне збирання, 

збереження, узагальнення та оприлюднення інформації про стан земельних 

відносин, яка надається суб’єктами інформаційної взаємодії згідно з 

рекомендованим переліком даних та показників, що подають у процесі 

інформаційної взаємодії для проведення моніторингу [50]. Незважаючи на 

позитивні моменти Моніторингу земельних відносин, слід відмітити його 

інформаційну звуженість щодо об’єктів управління земельними ресурсами. 

Тому вважаємо за необхідне впровадити нову інституцію «Моніторинг 

управління земельними ресурсами», яка б охоплювала дві вищеназвані, але 

давала широку, повну, актуальну і достовірну інформацію про об’єкти 

управління на всіх рівнях територіально-галузевого розподілу [149]. Вона 

повинна ґрунтуватися не на руйнуванні старих інституцій, а бути новим 

інститутом (надбудовою, затребуваною часом), що об’єднує в собі всю 

інформацію про об’єкти і формується у вигляді електронної платформи 

геоінформаційної системи.  

Виділяють три етапи державного управління, пристосовані до 

управління землекористуванням. Перший етап – планування 

землекористування, реалізація запланованих заходів та моніторинг 

використання земель. Планування землекористування здійснюється за 

допомогою розроблення й ухвалення містобудівної документації та 

землевпорядних проєктів стосовно до певних орієнтирів суспільства, 

окреслених державними програмами. Другий етап реалізації характеризується 

застосуванням адміністративного та фінансового впливу суб’єкта управління 

на об’єкт. Цей етап здійснюється на умовах високого ступеня законодавчої та 

інформаційної невизначеності й обмеженості в часі. Третій етап – моніторинг, 

спрямований на систематичне спостереження за використанням та забудовою 

земель, відстеження й оцінювання впливу змін у землекористуванні на 

навколишнє середовище [408, с. 2].  

Основою ефективних напрямів управління земельними відносинами 

органів місцевого самоврядування має бути раціональне використання землі, 
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що формується не рішенням чиновників, а власниками та користувачами 

земельних ділянок. Це, у свою чергу, стимулює зростання вартості земельної 

власності, покращує добробут населення, формує економічний розвиток 

територіальної громади. Органи місцевого самоврядування повинні 

проводити політику, спрямовану на зростання цінності земель державної, 

комунальної та приватної власності за допомогою розвитку інженерної 

інфраструктури, благоустрою, інженерної підготовки території [93, с. 3]. 

Державне управління спрямовано на задоволення інтересів суспільства, а 

кожний індивід зацікавлений у реалізації власних потреб.  

Органи місцевого самоврядування збалансовують використання земель 

та розвиток земельних відносин від державного до місцевого рівня, 

ураховуючи пріоритети сталого розвитку, охорони навколишнього 

середовища, програм соціально-економічного розвитку територій. 

Стратегічне і тактичне управління характерне для державного та 

регіонального рівнів управління. Поєднання запланованого використання 

земель відповідно до законодавчої та проєктної документації з інтересами 

окремих інвесторів характерне для місцевого рівня управління при 

забезпеченості великою кількістю органів управління та землекористувачів. 

Управління земельними ресурсами забезпечує волевиявлення держави  

щодо віднесення землі до певної категорії земель за цільовим призначенням. 

Держава втілює потенціал земельних ресурсів в національно-господарському 

комплексі. Водночас вона охороняє земельні ресурси з особливою історико-

культурною цінністю та лікувальними, природними, рекреаційними, 

заповідними властивостями. Цілком погоджуємося з твердженням                            

А.Г. Мартина про те, що цільове призначення слід визнати головним джерелом 

обов’язків землекористувача, а отже – особливо важливою характеристикою 

земельної ділянки [362, с. 2].  

Подальше використання земельної ділянки має відповідати визначеному 

цільовому призначенню. Земельним правопору-шенням вважають 

невикористання земельної ділянки або використання не за цільовим 
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призначенням. Усі землі України поділяються на дев’ять категорій за 

основним цільовим призначенням. На думку А.Г. Мартина, поділ за 

категоріями потребує вдосконалення. Він пропонує в окрему категорію 

віднести техногенно-забруднені землі, а в іншу – землі, що використовують 

для поводження з відходами; назву «Землі водного фонду» змінити на «Землі 

водогосподарського призначення» [362, с. 3]. Пропонуємо неоднорідну 

строкату дев’яту категорію поділити на окремі категорії: промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони, іншого призначення [149].  

Інституціональне управління земельними ресурсами формує статус 

земельної ділянки, однією з форм вираження якого є цільове призначення. 

Цільове призначення земель одночасно задовольняє потребу людей у 

земельних ресурсах і формує дохідність земельної ділянки. Економічний зміст 

доходу і дохідності дуже різниться. У загальному розумінні, дохід – це сума в 

грошовому еквіваленті, що відображує, який прибуток дала в цілому та чи 

інша діяльність. У сільському господарстві дохід виражається врожайністю, 

виходом сільськогосподарської продукції, об’ємом зібраного врожаю, 

валовим, чистим доходом, прибутком. Дохідність – це показник, який 

відображує, скільки можна отримати процентів від початкової суми капіталу 

в певній діяльності. Дохідність розраховують як відношення доходу до 

вартості капіталу, залученого у виробничий процес і переводять у відсотки 

[149].  

У сільськогосподарському виробництві показником дохідності є 

рентабельність як відношення прибутку до повної собівартості, виражена у 

відсотках. Інструментом економічного аналізу досліджень кредитного, 

фінансового, інвестиційного спрямувань є коефіцієнти (індикатори), які 

характеризують земельну ренту, дохід, дохідність, вартість земельних ділянок, 

продуктивність агровиробничих груп ґрунтів, а також ідентифікують 

відмінності між формами організації праці, формами власності на землю 

різного цільового призначення та функціонального використання. Коефіцієнт 

дохідності відображує зміни дохідності, рівень економічної ефективності 
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використання земельного ресурсу, порівняння економічної ефективності 

використання земель у межах підприємства, галузі. 

Пропонуємо розраховувати коефіцієнт дохідності класичним способом: 

у чисельнику – дохідність, яку одержують при виробництві зернових культур, 

а в знаменнику – нормативна грошова оцінка 1 га ріллі, за формулою:    

   

𝐾𝑑 =
∆𝐷

𝑁𝑀𝑉
∗ 100 ,                                                         (2.8) 

 
де 𝐾𝑑 – коефіцієнт дохідності, %; ∆𝐷 – дохідність, яку одержують у виробничій 

діяльності (сільське господарство: при виробництві зернових культур); 𝑁𝑀𝑉 – нормативна 

грошова оцінка 1 га земельного ресурсу, грн. 

 

У ринкових умовах для визначення справедливої вартості земельної 

ділянки і вартості у використанні шляхом порівняння з аналогами з метою 

зменшення похибок і більшої об’єктивності під час визначення вартості землі 

застосовують рентний мультиплікатор, який розраховують як зворотну 

величину коефіцієнта дохідності за формулою:    

 

𝑀𝑑 =
1

𝐾𝑑
 ,                                                          (2.9) 

 

де 𝑀𝑑 – мультиплікатор дохідності; 𝐾𝑑 – коефіцієнт дохідності, %.  

 

В ідеальних умовах у стабільно розвинутій економіці держави 

дохідність має граничні межі в інтервалі від 20 до 80. Високий рівень 

дохідності показують меншим  значенням мультиплікатора, менший рівень 

дохідності – більшим показником мультиплікатора. Пропонуємо ввести в 

кадастровий облік коефіцієнт дохідності, який дозволяє відслідковувати зміни 

в господарському використанні земель, формі власності, організаційно-

правовій формі, функціональному використанні, якості агрогруп. Коефіцієнт 

дохідності відображує землю як капітал, залучений у виробничу діяльність. 

Опосередковує актуальність нормативної грошової оцінки та її індексації 
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зворотний індикатор коефіцієнта дохідності –  мультиплікатор дохідності, 

який більше характеризує ринкову вартість при існуючому використанні.  

За допомогою сукупності інструментів інститут державного управління 

земельними ресурсами в ринкових умовах гармонізує розподіл земельного 

фонду між галузями національної економіки при відносній економічній 

самостійності суб’єктів господарювання на землі. Логічною ланкою при цьому 

є: місце землі в господарському використанні – відповідність механізму 

управління – продовольча та інша безпека – незалежність України.  

Тільки інститут держави та її центральний апарат можуть забезпечити 

ефективне управління земельними ресурсами, проте науковці повинні 

обґрунтувати глибину і широту втручання держави у відновлення, 

перерозподіл та використання земельних ресурсів; розробити оптимальну 

структуру організації управління і центральним апаратом, і територіальними 

органами з чітко визначеними  повноваженнями і відповідними 

управлінськими формами. Необхідно поєднати адміністративно-державні та 

ринкові методи для регулювання земельнотворчих процесів і винайдення 

дієвих і ефективних механізмів управління земельними ресурсами. Тому 

інститут державного управління земельними ресурсами здійснює державну 

політику у сфері використання земельних ресурсів не тільки державної та 

комунальної форм власності, але й приватної. 

Таким чином, інститут державного управління земельними ресурсами 

набуває ринкової ознаки з обслуговування населення, надання якісних послуг, 

прозорості та відкритості результатів діяльності. Однією з найважливіших 

функцій державного управління, разом із законотворчою та виконавчою, є 

розподіл і перерозподіл земель за цільовим призначенням між галузями 

національної економіки для формування їх дохідності в межах раціонального 

використання. Вплив форми власності на дохідність земельних ділянок 

розглянемо в наступному підрозділі.    
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2.3. Імплементація прав власності в інституціональне середовище 

управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції  

  

Одним із центральних інститутів управління земельними ресурсами є 

інститут власності на землю. Сутність права власності проявляється у змінах 

чинного законодавства протягом розвитку земельних відносин. Суспільне 

виробництво передбачає привласнення громадянами земельних, природних 

ресурсів та продуктів виробництва, тобто відбувається привласнення 

матеріальних благ і встановлення влади над ними конкретної особи. Ці 

відносини створюють конкуренцію в суспільному виробництві. Привласнення 

матеріальних благ у процесі виробництва реалізується через економічні 

відносини, але захист прав та обов’язків власника здійснюється правовим 

регулюванням, яке оформлюється у вигляді відповідних норм права. 

Економічні відносини, урегульовані правовими нормами, одержують якісно 

нову характеристику відносин права власності, які формують багатогранну 

проблематику, і кожна з проблем може стати предметом окремого 

дослідження. Для успішного вирішення цих проблем необхідно дослідити 

права власності, що є похідними економічних відносин власності як 

складового елемента виробничих відносин. 

 В українському земельному законодавстві право власності на землю 

визначено як право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними 

ділянками, які можуть перебувати в державній, комунальній та приватній 

власності. Причому право власності просторово поширюється на висоту над 

поверхнею земельної ділянки і глибину під поверхнею земельної ділянки на 

відстань, яка потрібна для зведення будівель та споруд (виробничих, 

житлових, інших) [2]. Інституціоналісти вирішили основну проблему в 

різному трактуванні права власності, розробивши єдиний підхід до основних 

елементів правомочностей: 1) право володіння (ресурс належить тільки 

одному агенту, інші не допускаються); 2) право використання ресурсу;                         
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3) право розпоряджання ресурсом; 4) право на дохід, отриманий від ресурсу; 

5) право на передачу будь-якої правомочності іншому агенту.  

Англійський юрист А. Оноре визначив пучок правомочностей: право 

володіння; право користування; право управління; право на дохід; право на 

капітал (або капітальну вартість); право на безпеку, або імунітет від 

експропріації; право на передачу речі спадкоємцям; безстроковість; заборона 

на шкідливе використання; відповідальність у вигляді стягнення; право на 

залишок [608, с. 370–376]. Ідеологами теорії прав власності вважають 

А. Алчіана [79], О. Вільямсона [118], Г. Демсеца [600], Р. Коуза [322], Д. Норта 

[397]. Упровадженням інституту права власності у вітчизняне земельне 

законодавство займалися сучасні українські вчені В.М. Заяць [257],                        

П.Ф. Кулинич [334], І.В. Мироненко [372], А.М. Мірошниченко [375],                      

В.І. Семчик [472], М. Шульга [584] та ін. У ринковій економіці постійно 

відбувається рух прав власності, який забезпечується переходом прав від 

одних осіб до інших, що супроводжується витратами на подібні трансакції. 

Крім того, трансакційні витрати являють собою витрати на перехід прав 

власності від одних економічних суб’єктів ринку до інших і забезпечують 

охорону відповідних прав. Подібні витрати не входять до формування 

вартості, а діють у межах трансакції, тобто угоди щодо зміни власника надання 

послуг або продукту (через його продаж на ринку). Трансакційні витрати 

застосовуються лише на ринку та відрізняються від агентських витрат, які 

функціонують на неринковій базі всередині фірми. 

 В.М. Заяць, Р.В. Заяць вважають, що власність передбачає потенційну 

можливість набуття вигод від володіння нею. Її реалізація – це підсумкове 

набуття (ненабуття) зисків у результаті прийнятих управлінських рішень. 

Тому управління власністю – це організація процесів визначення й отримання 

вигод від її майбутнього використання. Воно містить специфічний набір 

рішень для кожного з видів і конкретних об’єктів майна, передбачає 

впровадження комплексу заходів щодо формування та ефективного 

використання власних і залучених ресурсів [266, с. 19]. Від імені народу 



159 

 

України реалізацію прав власності проводять владні структури держави та 

самоврядування на місцях. Комплекс об’єктів державної власності, які не 

можна приватизувати, і визначення правових базисів для вилучення об’єктів 

права приватної власності входять до компетенції Верховної Ради України. 

Управління об’єктами державної власності та рівноправність розвитку всіх 

форм власності забезпечує Кабінет Міністрів України. Органи місцевого 

самоврядування розпоряджаються об’єктами права комунальної власності та 

надають права користування ними зацікавленим особам.  

 Л.А. Швайка визначає земельні відносини як відносини, що виникають 

щодо володіння, користування, розпорядження та управління земельними 

ресурсами на всіх рівнях як об’єктами господарювання і засобами 

сільськогосподарського виробництва [574, с. 369]. Державне регулювання 

земельних відносин полягає у створенні законодавчої бази із захисту прав 

землевласників і землекористувачів, у виборі ефективних пропорцій між 

прямим і непрямим управлінням земельними ресурсами [574, с. 369]. 

Державне регулювання повинно забезпечувати раціональне використання й 

охорону земель на основі встановлення певних правил та норм щодо 

володіння, користування і розпоряджання земельними ресурсами. Є два види 

державного регулювання: територіальне та господарське. У процесі 

територіального державного регулювання застосовують методи влади та 

підпорядкування, які закріплені у  нормативно-правових актах, з обов’язковим 

виконанням для всіх власників і користувачів (ведення земельного кадастру, 

стимулювання охорони земель, оподаткування). Господарське державне 

управління визначає діяльність державних органів як господарюючих агентів, 

що надають землі в різні галузі національної економіки фізичним та 

юридичним особам на умовах оренди і в постійне користування, ведуть облік 

земель. Отже, державне регулювання земельних відносин – це система заходів 

для здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності 

держави, спрямованої на створення нормальних умов ефективного управління 



160 

 

земельними ресурсами для забезпечення соціально-економічного розвитку 

економіки та суспільства [221, с. 23]. 

 Згідно з Концепцією державної цільової програми розвитку земельних 

відносин України на період до 2020 р. визначено такі гострі проблеми: 

незавершеність процесів реформування економічних та правових відносин 

власності; недосконалість системи державного управління у сфері 

використання й охорони земель, інфраструктури ринку земель; відсутність 

механізму економічного стимулювання використання й охорони земель; 

недосконалість автоматизованої системи ведення державного земельного 

кадастру [53, с. 4]. Схема формування інституціонального механізму 

регулювання земельних відносин повинна бути поєднанням традиційних  

інститутів природокористування та нових інститутів, що вже вбудовані або  

вбудовуються в інституціональне середовище використання природних 

ресурсів та охорони довкілля. Базові інститути  формуються  з  організаційних  

форм підприємництва, ринкових правил і норм, багатоманітності форм 

власності, систем стимулювання та систем органів управління [326, с. 17]. 

Динамічність змін в економіці спонукає до нових форм регулювання 

земельних відносин, зумовлених інституціоналізацією одночасно як розвитку 

самих господарюючих суб’єктів, так і створенням державою сильних 

інституцій (норм і правил), які узгоджують інтереси держави та суб’єктів 

господарювання.  Правовий зміст поняття «цільове призначення земель» 

розглядають не як критерій класифікації землі як основного національного 

багатства й об’єкта права власності на певні категорії, а визнають юридичним 

фактом, із настанням якого закон пов’язує виникнення, зміну та припинення 

земельних та інших суспільних відносин, а також визначення правового 

режиму землі та земельних ділянок зокрема [427, с. 293]. Тому в сучасних 

умовах досліджувати земельні відносини необхідно через категорії земель за 

цільовим призначенням.      

Землі сільськогосподарського призначення можуть бути в державній, 

комунальній та приватній власності. У власність їх надають громадянам, 
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сільськогосподарським підприємствам, науково-дослідним установам і 

навчальним закладам, несільськогосподарським підприємствам, релігійним 

організаціям, оптовим ринкам, але не надають іноземцям і особам без 

громадянства. Державним і комунальним підприємствам надаються в постійне 

користування, додатково вони можуть орендувати землі у громадян. Це 

найбільша за площею категорія земель у державі – 74 % від загальної площі. 

Для створення прошарку землевласників та землекористувачів було визначено 

норми безоплатної передачі земель у приватну власність для городництва, 

сінокосіння, випасання худоби, ведення особистого селянського господарства; 

надання в постійне користування земель для фермерського господарства; 

передачу в розмірі земельної частки (паю) земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Водночас успішне створення 

багаточисельного прошарку землевласників отримало суворі обмеження 

стосовно розпорядження своєю земельною власністю у формі мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення, яке не відповідає 

ринковим вимогам світового масштабу.    

Землі житлової та громадської забудови – єдина категорія земель, де 

повністю реалізується право приватної власності на основі ринкових чинників. 

З початку введення інституту власності на землю саме з цієї категорії земель 

почалося стимулювання масової приватизації земель та передачі в оренду. 

Першим методом формування землевласників була безоплатна передача 

земельних ділянок у межах норм, установлених для різних категорій 

населених пунктів. Другим методом був продаж ділянок із державних або 

комунальних земель для впровадження комерційної та іншої підприємницької 

діяльності у власність фізичних і юридичних осіб на первинному ринку. Третій 

метод ґрунтувався на стимулюванні купівлі-продажу земельних ділянок між 

існуючими власниками (продавцями) та потенційними покупцями на 

вторинному ринку. Четвертий метод полягав у розвитку оренди земель різного 

цільового та функціонального використання. Тому цю категорію можна 
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вважати забезпеченою земельними відносинами ринкового типу і з повною 

реалізацією прав власності на землю.    

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 

можуть перебувати в приватній, державній або комунальній власності. 

Приватну власність на землі цієї категорії суворо обмежено. Перший метод 

заборони полягає у визначенні переліку об’єктів, які не підлягають передачі у 

власність відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України». Другий метод випливає із цільового використання земельної 

ділянки, на якій заборонено діяльність, що негативно позначається на стані 

природно-заповідного фонду. Тому такі земельні ділянки вилучають із 

господарського обігу. Третій метод ґрунтується на особливому порядку 

оголошення територій об’єктами природно-заповідного фонду і 

підпорядковується євроінтегруючим нормативам, прописаним у Законі 

України «Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 рр.» та «Про екологічну мережу 

України» [14–15]. Четвертий метод основано на внутрішній диференціації 

території на зони з чіткою регламентацією можливостей її використання. 

Землі оздоровчого призначення можуть перебувати у будь-якій формі 

власності, але слід ураховувати обмеження щодо реалізації права приватної 

власності на землі цієї категорії. Перший метод обмежень випливає із 

цільового призначення, що забороняє діяльність, яка може мати негативний 

вплив на природні лікувальні властивості земель. Другий метод полягає в 

особливостях оголошення територій курортами через рішення Верховної Ради 

України. Третій метод закладено в обмеженнях на приватизацію санітарно-

курортних закладів і земельних ділянок під ними згідно із Законом України 

«Про курорти». Четвертий метод ґрунтується на зонуванні території 

оздоровчого землекористування за правилами використання та діяльності в 

межах зон і встановлення зон охорони. 

Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у будь-якій із трьох 

форм власності, проте існують правові рамки щодо обмеження приватної 
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власності. Перший метод щодо заборони передачі в приватну власність 

полягає в тому, що землі рекреаційного призначення можуть належати до 

інших категорій земель, до яких законодавчо визначено заборони (землі 

природно-заповідного та водного фондів, оздоровчого, історико-культурного, 

лісогосподарського призначення). Другий метод полягає в забороні 

діяльності, яка перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням 

відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». Третій метод полягає у застосуванні мораторію стосовно 

набуття цільового призначення ділянок, відмінного від зелених зон та 

насаджень, а також наданих для спорту та фізичної культури у містах і 

населених пунктах. Четвертий метод, ґрунтується на зонуванні території 

рекреаційного землекористування. 

  Землі історико-культурного призначення можуть перебувати у будь-

якій формі власності, але законодавством визначено обмеження на власність. 

Перший метод заборони передачі в приватну власність здійснюється 

відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» [23], за 

яким не можна реалізувати право власності на об’єкт культурної спадщини, 

визнаний пам’яткою археології. Тому такі об’єкти відносять до державної 

власності. Другий метод заборони приватної власності викладено в Законі 

України «Про перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають 

приватизації», який визначає неможливість приватизації деяких пам’яток 

культурної спадщини і разом з ними – відповідних земельних ділянок. Третій 

метод полягає в тому, що на частину земель історико-культурного 

призначення, які розміщено на землях природо-заповідного фонду, 

встановлюються обмеження щодо приватизації. На цих землях заборонено 

діяльність, яка суперечить цільовому призначенню. Для проведення певних 

робіт необхідно одержати спеціальний дозвіл на укладання охоронного 

договору між власником земельної ділянки і користувачем з органом охорони 

культурної спадщини. Отже, хоча право приватної власності на цій категорії 

земель законодавчо дозволено, але інституціонально воно жорстко обмежено 
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і майже не реалізується. Четвертий метод базується на зонуванні території 

історико-культурного землекористування. 

Землі лісогосподарського призначення можуть перебувати у будь-якій 

формі власності, але передачу земельних ділянок із комунальної або державної 

власності у приватну заборонено. Нині більшість лісових земель перебуває в 

державній власності на умовах постійного користування державних 

лісогосподарських підприємств. На думку В.П. Непийводи, в Україні темпи 

реформування інституту власності на лісові землі та ресурси набагато 

повільніші, ніж у державах Центральної та Східної Європи [388, с. 12].  

Первинний метод набуття права власності на землі лісогосподарського 

призначення передбачає платну чи безоплатну їх передачу за рішенням 

органів державної влади або місцевого самоврядування. Замкнена ділянка лісу 

площею до 5 га, яка оточена іншими угіддями, може передаватись у приватну 

власність селянським, фермерським господарствам. Проблемою постає 

відсутність механізму реалізації передачі подібної земельної ділянки на 

платній чи безоплатній основі у складі інших господарств. У Лісовому кодексі 

визначено, що у власність громадян і юридичних осіб можуть передаватися 

земельні ділянки для заліснення деградованих і малопродуктивних угідь         

[3]. Відтак, право власності на земельні ділянки лісу можна набувати від 

приватних власників на вторинному ринку, а також на первинному ринку при 

зміні цільового призначення земельної ділянки на землі лісогосподарського 

призначення з метою вирощування лісу. В.М. Завгородня вказує на 

законодавчу диспропорцію щодо прав власника на лісові ресурси та їх 

використання. У Лісовому кодексі прописано, що тільки постійні користувачі 

мають виключне право на заготівлю деревини. Органи управління лісовим 

господарством дають спеціальний дозвіл на заготівлю деревини навіть 

приватним власникам, які не мають права заготовляти деревину у своїх же 

приватних лісоволодіннях [253, с. 73]. Водночас лісовласники теоретично 

можуть передавати ліси в тимчасове користування, оренду, заставу, 

установлювати сервітути, а практично – ні. На цій категорії земель існують 
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жорсткі інституціональні обмеження права власника лісів, що не відповідає 

сучасній концепції права власності, а положення Лісового та Земельного 

кодексів не узгоджуються із Цивільним кодексом, який є основним 

регулятором прав власності.  

Землі водного фонду можуть перебувати у будь-якій формі власності [2]. 

У власність громадян можуть надаватися водойми, які замкнені, загальною 

площею до 3 га на безкоштовних засадах. Власникам земельних ділянок 

законодавчо дозволено створювати штучні водойми для рибогосподарських, 

протиерозійних та інших потреб. Водогосподарським організаціям, під-

приємствам і рибним господарствам державної форми власності землі водного 

фонду надаються в постійне користування державними та місцевими органами 

влади. Земельні ділянки в межах прибережних смуг передаються на умовах 

оренди громадянам або юридичним особам. Водні об’єкти підлягають охороні 

захисними смугами.      

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення можуть перебувати у будь-якій формі власності, крім зе-

мель оборони, які перебувають у державній власності. На землі промисловості 

поширено постійне користування, оренда земель, а приватна власність 

формується при викупі земель із державної або комунальної власності 

суб’єктами підприємницької діяльності під забудову на конкурентних засадах. 

За межами населених пунктів придбання об’єктів нерухомого майна на землях 

промисловості в приватну власність законодавчо дозволено іноземним 

інвесторам. Землі транспорту, крім набуття будь-яких форм власності, можуть 

бути об’єктами концесії (особливо автомобільні дороги). Земельні ділянки 

суб’єктам зв’язку передаються в постійне користування (на час експлуатації),  

в оренду (на час будівництва), у власність. Землі енергетики мають переважно 

загальнодержавне значення і перебувають у державній власності.    

В умовах вільного доступу до ресурсу та приватної власності на нього 

існує різниця у використанні. Поведінка типового економічного агента 

визначається порівнянням його приватних зисків та приватних витрат. Тому 
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різниця у використанні ресурсу в умовах вільного доступу та приватної 

власності буде пояснюватися розміром приватних зисків. Приватна власність 

буде визначатися цінністю граничного продукту, а вільний доступ до ресурсу 

– цінністю середнього продукту. Водночас створення та захист приватних 

прав власності потребує витрат, які доцільно зробити, якщо рента від 

використання їх перевищує, тобто [479, с. 73]:   

 

𝑁𝑃𝑉𝑃 = ∑
(𝑅𝑡−𝐶𝑡) 

(1+𝑖)𝑡  
 – 𝐶𝑖  ≥ 0𝑛

𝑖=1  ,                                        (2.10) 

 
де 𝑁𝑃𝑉𝑃– чиста приведена цінність вкладень у створення виключних прав власності 

на рідкісний ресурс; 𝐶𝑡– поточні витрати, пов’язані із захистом прав власності в період часу 

t; 𝐶𝑖 – первинні витрати; 𝑅𝑡 – зиски у вигляді ренти, отримані завдяки специфікації та 

захисту прав власності в період часу t.   

Проведене дослідження імплементації інституту власності в управління 

земельними ресурсами виявило глибинні взаємозв’язки між суб’єктом, який 

розпоряджається благом, і тим, хто наділений правом господарювання, якому 

в подальшому фактично частково належать результати виробничої діяльності, 

що вимагає від управлінського процесу чіткого розмежування прав і обов’яз-

ків власника землі та землекористувача за допомогою інституціональних 

регуляторів правовідносин щодо використання, розпорядження та володіння 

земельною ділянкою. Регулювання спонукає до досягнення найвищого рівня 

суспільного добробуту, з цієї причини необхідно створювати і застосовувати 

в управлінні земельними ресурсами сукупність інституціональних регуляторів 

[588, с. 2]. Головним регулятором економіки є ціна, яка слугує інструментом 

перерозподілу ресурсів і забезпечує переливання ресурсів між галузями та 

сферами виробництва, відбиваючи співвідношення попиту і пропозиції на 

ринку. В управлінні земельними ресурсами інституціональний регулятор 

визнають як норму, що стежить за станом об’єкта управління як територіаль-

ної та господарської системи і виробляє для неї управлінські рамки. У процесі 

дослідження було виділено сукупність інституціональних регуляторів 

земельних відносин, які мають прояв у всьому земельному фонді або окремих 

категоріях земель за цільовим призначенням (табл. 2.5).  
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Таблиця 2.5  

Інституціональні регулятори  управління земельними ресурсами  
Регулятор Зміст 

Право оренди 

землі 

Основане на договорі строкове платне володіння і користування 
земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення 
підприємницької та інших видів діяльності [21, с. 1]. Дослідники:                       
А.Є. Данкевич [207], В.Є. Данкевич [210], Д.С. Добряк [225], 
Н.А. Солов’яненко [487], В.М. Третяк [518], Ю. Хвесик [557],  
О.В. Ходаківська [558], М. Щурик [587]   

Суборенда 

Передача земельної ділянки її користувачем (орендарем) іншій особі в 
користування на певний строк та на умовах, погоджених з орендодавцем 
[21, с. 1]. Дослідники: Й.М. Дорош [238], М. Кобець [308],  Н.Г. Царук 
[566] 

П
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зи
с 

Право користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб, яке посвідчується договором між 
власником і зацікавленим користувачем [2]. Дослідники: Я.П. Іщенко, 
О.О. Любар [291], Т.Є. Харитонова [548], Н.В. Черкаська, Г.В. Фордуй 
[568], О.Ф. Ярмолюк [593], 

С
уп

ер
-

ф
іц

ій
 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови                   

[2]. Дослідники: С.Ю. Осадчий [403], О.О. Павленко [407], 
Т.Є. Харитонова [547]                  

Кондомініум 
Сумісне володіння майном декількома фізичними або юридичними особами 
[442]. Дослідники: І.А. Єфіменко [248], В.В. Утвенко [531], ін. 

Сервітут 

Право власника або землекористувача земельної ділянки або іншої 
зацікавленої особи на обмежене платне чи безоплатне користування 
чужою земельною ділянкою (ділянками) [2].  Дослідники: В. Луць,                        
П. Лапечук,  Т. Попович  [354] та ін. 

Концесія 

Надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим 
органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на 
підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній 
або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на 
створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта 
концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом 
підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань щодо 
створення (будівництву) та (або) управління (експлуатації) об'єктом 
концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького 
ризику [18]. Дослідники: Х.В.  Горбова [193], К. Чечуліна [569] та ін. 

Інвестиційна 

діяльність 

Усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що залучають до 
об'єктів підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої 
створюється прибуток (дохід) і досягається соціальний та екологічний 
ефект, вважають інвестиціями [17, с. 1]. Дослідники: В. Бардась [89], 
Г.Л.  Вербицька [112] та ін. 

Постійне 

користування 

Право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває в 
державній або комунальній власності, без встановлення строку [2]. 
Дослідники: О.Ф. Мельничук, М.О. Мельничук [367], Є.О. Платонова 
[420] та ін. 

Обмеження 
Право, яке обмежує право власності або користування земельною 
ділянкою.  Підставою є закон або договір, виділення охоронних та інших 
зон [2] 

Обтяження 

Право, яке обтяжує право власності або користування земельною 

ділянкою і дає можливість користуватися нею або її частиною в обсязі, 

передбаченому законом або договором [2] 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [2, 17–18, 21, 89, 112, 193, 207, 210, 

225, 238, 248, 291, 308, 354, 367, 403, 407, 420, 442, 487, 518, 531, 547, 557, 558, 566, 568, 

569, 587, 593]. 
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 Право власності на земельні ділянки в межах адміністративно-

територіальних утворень спонукає не тільки до їх інтегрального землеустрою, 

але й до нових методів управління та управлінських технологій у процесі 

децентралізації влади, що розширила повноваження органів місцевого 

самоврядування і підвищила міру відповідальності за соціально-економічний 

розвиток об’єднаних територіальних громад [170]. Місцева влада спрямувала 

свою управлінську діяльність на якісно вищий рівень обслуговування 

населення при наданні різних послуг та більшу результативність [170]. Право 

власності зумовило новий стратегічний вектор територіального управління у 

форматі маркетингу територій і поширюється на всі рівні територіально-

галузевого розподілу, передбачаючи науково-методологічне, програмно-

цільове та прогнозне обґрунтування (дод. А.3).  

Вершиною цього вектора стає ідея розвитку території, яка створює 

конкретний позитивний імідж, образ, бренд регіону. Низький рівень 

упровадження прогресивних маркетингових технологій, конкуренто-

спроможності підприємств, міжгалузевих зв’язків, купівельної спроможності 

населення є перешкодами на шляху застосування маркетингу територій на всіх 

управлінських рівнях. Крім того, проблема модифікації державного 

управління земельними ресурсами в управління територіями в контексті  

найвигіднішого їх продажу, що є предметом вивчення маркетингу територій, 

набуває надзвичайної актуальності при децентралізації. Її успішне вирішення  

можливе завдяки ефективному управлінню органами місцевого 

самоврядування землями комунальної власності, які вони повинні 

перетворити на вигідний територіальний продукт, займатися його 

просуванням на вітчизняному та міжнародному ринку, розвивати державно-

приватне партнерство та міжнародне співробітництво. 

У розвинених державах органи державної влади протягом багатьох років 

провадять концепцію територіального маркетингу шляхом проведення 

маркетингових кампаній щодо вигідної презентації своєї території перед 

закордонними учасниками. Отже, державне управління земельними 
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ресурсами перетворюється в територіальний маркетинг. К.М. Романенко 

вказує, що в умовах, коли на перше місце висувають завдання економічного 

зростання, проблема зміцнення регулювальної функції держави стає 

ключовою. Органи державної влади позиціонують свої країни на зовнішніх 

ринках через рейтинги країн за міжнародними методиками розрахунку 

порівняльної конкурентоспроможності країн. Відповідно основним напрямом 

застосування маркетингу в державному управлінні стало підвищення 

конкурентоспроможності різноманітних галузей та країни в цілому                

[456, с. 43–44]. Зокрема, методологічною базою державного маркетингу 

земельних ресурсів стають управлінські категорії маркетингу наданих послуг 

та їх ефективності за критеріями оцінки ефективності діяльності органів 

державної влади. Водночас державний маркетинг є некомерційним 

маркетингом, основна діяльність якого зосереджена на задоволенні потреб 

споживачів конкретної групи без досягнення економічних цілей та прибутку.  

Базові відомості про наявні ресурси, динаміку їх використання, напрями 

розвитку території одержують із рейтингів, індикаторів, індексів. На 

світовому рівні загальновідомою з 1995 р. є світова база даних індикаторів 

стану міст ООН (UNCHS – Habitat), кількість яких сягає 237 зі 100 країн світу, 

що містить 20 тис. елементів щодо демографічних, соціально-економічних, 

інфраструктурних, транспортних, екологічних, управлінських та житлових 

показників. Рейтинги територій класифікують за конкурентоспроможністю, 

економічним розвитком регіону, кредитуванням, інвестуванням, фінансовою 

спроможністю і кредитоздатністю, галузевим виробництвом, кількістю 

виборців у керівництва регіону. Г.Г. Зубко визначає два індикатори оцінки 

розвитку регіонів: підвищення індексу розвитку регіонального людського 

потенціалу (здоров’я, довголіття, доступ до медицини й освіти, комфортний 

життєвий простір) та індексу конкурентоспроможності регіону (економіка, 

інвестиції, розвиток бізнесу) [284, с. 4–5]. Європейський Союз надає кошти в 

державний бюджет для проєктів регіонального розвитку. У зв’язку з цим 

маркетингові інструменти, які просувають територію та розкривають її 
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потенціал, стають головним засобом у конкурентному змаганні за інвестиційні 

кошти. Увагу необхідно зосередити на тому факті, що методи й інструменти 

маркетингу територій нині починають розроблятися і перебувають у 

початковій еволюційній стадії.  

Класична концепція територіального маркетингу – маркетинг-мікс, або 

«4Р». Ця назва складається з початкових літеро англійських слів: Product – 

продукт (територіальний продукт), Price – ціна (витрати на створення 

територіального продукту), Promotion – просування (реклама та 

інформованість про територію), Place – споживач (розподіл територіального 

продукту між споживачами). Зарубіжні вчені Дж. Мак’Карті, М. Дж. Бітнер, 

Б. Бумс, Ф. Котлер оновили її десятьма показниками, які згруповані за еко-

номічними елементами (Product – базова регіональна продукція, Production – 

галузева структура регіону, Place – місцеположення регіону, Price – рівень цін, 

Promotion – просування позитивного іміджу регіону, Placement of Funds – 

інвестиційні капіталовкладення регіону); суспільними елементами (Patterns – 

норми та зразки поведінки в регіоні, вплив місцевої влади, бізнесу, Personell – 

аналіз трудових ресурсів); людськими елементами (People – індекс рівня життя 

населення регіону); природно-екологічними елементами (Pollution – 

екологічна безпека) [170, с. 40–41]. У зв’язку з цим досліджувана територія 

асоціюється з квазікорпорацією, в інституціональному середовищі якої гравці 

нижчого статусу постійно борються за розподіл ресурсів, у результаті чого 

виникає здорова конкуренція. У наш час ця маркетингова концепція постійно 

адаптується та вдосконалюється в різних видах маркетингу не тільки 

зарубіжними вченими, але й вітчизняними науковцями.   

Т.В. Полякова запропонувала концепцію маркетингової інформаційної 

системи території «7С», яка має універсальний характер та може бути 

застосована для будь-якої території на основі таких елементів: Consumers 

(споживачі) представляє групу населення території за показниками соціально-

демографічного стану і специфічними показниками, такими як сфера охорони 

здоров’я, освіти; Culture (культура) стосується естетичного образу території у 
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світлі традицій, історичних особливостей і стану культурних об’єктів, а саме, 

театрів, кінотеатрів, концертних залів, музеїв, галерей, бібліотек; чисельність 

відвідувань, витрати бюджету; Capacity (виробнича місткість) містить дані про 

галузі території за індексом фізичного обсягу промислової продукції,  

структурою економіки за видами економічної діяльності, динаміки основних 

показників розвитку промислового комплексу; Commerce (бізнес) розкриває 

специфіку бізнесу території, вітчизняних та іноземних інвестицій за галузями 

і видами в основний капітал; Control (влада) оцінює діяльність органів влади 

території, ефективність державних програм; Competitors (конкуренти) 

класифікує сильних, рівних та слабких конкурентів території; Character 

(імідж) показує імідж території трьох груп – влади, населення та бізнесу через 

ярмарки, виставки, міграцію мешканців та якість життя [425, с. 21].  

В.Л. Сібрук, С.Ф. Смеричевський пропонують оцінювати  інвестиційну 

привабливість території у вигляді функції IA = f (R,E,G,I,O,N), де IA – 

інвестиційна привабливість за параметрами, R (Resources) показує наявність 

ресурсів на території необхідних для ведення діяльності, E (Expenses) оцінює 

витрати на ведення діяльності на території, G (Governance) розкриває 

особливості управління територією, I (Infrastructure) характеризує  стан 

інфраструктури території, O (Ownership advantages) свідчить про наявність 

переваг власності перед іншими суб’єктами території, N (Nature) повідомляє 

про оцінку стану екологічної ситуації території  [483, с. 58]. Окреслюючи 

децентралізацію влади, необхідно відмітити розширення повноважень органів 

управління об’єднаними територіальними громадами у сфері фінансових та 

інших ресурсів з метою розвитку економіки території та підвищення її соціаль-

ного стану. Установлено, що управлінська автономія територій сприяє виходу 

на міжнародний ринок та припливу закордонних фінансів [171]. Така позиція 

виокремлює головну ідею управління територіями в контексті пошуку 

інвесторів та максимального залучення інвестицій. Зазначені положення мож-

ливо реалізувати через проведення маркетингового аналізу, який забезпечує 

інформацією та критеріями відбору інвесторів зацікавлених сторін [171].  
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Слід зауважити, що вплив власності на інвестиційну привабливість 

території для здійснення прямих іноземних інвестицій вперше обґрунтовано в 

еклектичній парадигмі Д. Даннінга, яка розкриває транснаціоналізацію 

діяльності фірми та мотиви її капіталовкладень в іншу країну через три шари 

даних: переваги власності (OwnershipAdvantages), переваги інтерналізації 

(Internalization Advantages) та переваги територіального розміщення 

(Locational Advantages) [508, 605]. Він згрупував переваги власності за такими 

напрямами: 1) переваги внаслідок майнових прав чи невидимих активів 

(оновлення продукції, інноваційність; організаційні та маркетингові системи; 

знання, досвід, інтелект «людського капіталу»; здатність здобувати і 

використовувати інформацію й управляти нею; торгові марки і репутація 

фабричних знаків; 2) переваги завдяки загальному управлінню: а) переваги 

філіалу порівняно з новою фірмою, що створюється: переваги концентрації 

виробництва й ефекту масштабу; б) переваги внаслідок транснаціональності 

посилення всіх згаданих вище переваг завдяки ширшим можливостям: більш 

сприятливий доступ до міжнародних ринків та краще знання їх [508, 605].                    

У цілому підсумок переваг власності для маркетингу територій зводиться до 

дослідження конкурентоспроможності чужих інвесторів порівняно з місцевим 

бізнесом [508, 605] (табл. 2.6).  

     Таблиця 2.6  

Матриця еклектичної парадигми Дж. Даннінга  
Показник Власність Інтерналізація Розміщення 

Портфельний 

трансфер ресурсів 

Так Ні Ні 

Експорт Так Так Ні 

Прямі іноземні 

інвестиції 

Так Так Так 

Джерело: розроблено автором на основі даних [508, 605]. 

  

В економічній сфері території важливо визначити ті галузі економіки, 

які в майбутньому принесуть найбільший прибуток від діяльності та 

підвищать дохідність земель [170]. Для створення ефективного 

територіального продукту розробляють стратегії щодо організації всіх 

господарюючих суб’єктів території [170]. Висока якість запланованої 
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взаємодії між ними в подальшому забезпечить міцну конкурентоспроможність 

територіального продукту на ринку територіальних послуг [170]. Слід 

зазначити, що сучасну концепцію маркетингу територій зорієнтовано на 

потреби споживачів, а не на вимоги виробничого процесу [170]. У зв’язку з 

цим, ступінь споживчих якостей територіального товару зумовлює його 

конкурентоспроможність на ринку [170]. Поява нових гравців зі схожими 

споживчими якостями територіального продукту призводить до однорідності 

товару і зростанню конкуренції в раніше встановлених межах ринку [170]. 

Тобто виникають жорстокі сутички між конкурентами з «пролиттям крові», 

які в управлінській науці називаються «червоним океаном» [170].  

Проблема такої маркетингової стратегії управлінців територіями 

ґрунтується на тому, що ринкові межі незмінні й надалі не розширюються, 

проте виробники територіального продукту витрачають час, засоби, ресурси, 

безрезультатно намагаючись збільшити величину власної частки на ринку. 

Для вирішення цієї проблеми у 2005 р. Р. Моборн і К. Чан у книзі «Стратегія 

блакитного океану» вперше запропонували стратегію, яка обґрунтовує  

бурхливе зростання прибутку фірм, що спроможні продукувати нові бізнес- 

ідеї в нових просторах ринку і назвали її «блакитний океан», де відсутні 

конкуренти [304]. Зокрема, вихід з малоприбуткових «червоних океанів» з 

жорсткою конкуренцією між багатьма фірмами за споживача пояснюється 

новаторською пропозицією нового територіального продукту, попит на який 

тільки починає утворюватися [304]. Ключовим елементом «блакитних 

океанів» територій стають ті неіснуючі на сьогодні галузі, що відкривають 

невідомі поля ринку, на відміну від «червоних океанів», де галузі-гравці 

інституціонально сформовані і відрегульовані, а правила конкурентної гри 

прописані та загальновідомі [304]. Це виокремило найголовнішу ідею стратегії 

«блакитного океану» в те, що єдиний спосіб перемогти конкуренцію – це 

перестати намагатися її перемогти; слід створювати ніші, вільні від 

конкуренції [304]. У підсумку зазначимо, що суть «блакитного океану» 

полягає в інноваційній цінності територіального продукту «продукт без 
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аналогів», а стратегію зорієнтовано на мінімізацію ризиків від упровадження 

нової діяльності за моделлю «підвищуємо–знижуємо–спрощуємо–

створюємо» на основі маркетингового інструменту «стратегічної канви».   

 З огляду на викладене вище, сучасна проблема економічного зростання 

вирішується завдяки інноваціям у приватному управлінні [170]. Водночас 

державне та приватне управління відрізняються один від одного множиною 

факторів, але збігаються в одній точці – упровадженні інновацій [170]. 

І.В. Котовська, І.В. Луциків, О.А. Сорокіна, під інноваціями в управлінні 

розуміють нові форми та методи роботи органів державної влади різних рівнів, 

нові управлінські технології, підходи, інструменти, які використовують з 

метою вдосконалення системи державного управління країною, для більш 

ефективного виконання завдань, а також для зміцнення організації 

громадянського суспільства та підвищення рівня громадської довіри                        

[320, с. 55]. Аналіз розвитку систем публічного управління зарубіжних країн 

свідчить, що на практиці можна використовувати широкий спектр 

інноваційних інструментів, підходів [320, с. 55]. Такими інноваційними 

технологіями в державному управлінні можуть бути аутсорсинг, бенчмаркінг, 

електронне урядування, збалансована система показників, належне 

врядування, глобальне врядування, зайняте врядування, управління 

проєктами, модель КАЙЗЕН, концепція радикального вдосконалення процесів 

(КАЙРІО), концепція загального менеджменту якості та ін. [320, с. 55]. 

Уперше поняття аутсорсингу застосували в 1990 р. у процесах 

реформування державного управління в рамках концепції нового публічного 

управління [590]. У нашій державі немає напрацьованих методик та принципів 

застосування аутсорсингу у сфері державного управління, що актуалізується в 

період проведення адміністративної реформи [170]. Деякі види робіт у 

державному управлінні земельними ресурсами виконують неефективно, тому 

ринкове середовище пропонує залучати висококваліфікованих працівників 

приватних фірм для вирішення цих завдань через проведення конкурсів і 

укладання контрактів з переможцями [170]. Особливостями аутсорсингу 
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державного управління земельними ресурсами є територіальна рівневість і 

галузі економіки, тобто рівні територіально-галузевого розподілу [170]. Слід 

зазначити, що аутсорсинг збільшує ефективність державного управління 

земельними ресурсами за рахунок виконання високоякісних проєктів при 

низьких витратах на їх виконання [170].  

Варто звернути увагу на те, що у закордонному державному управлінні 

також широко використовують реінжиніринг, який уперше запропонували            

М. Хаммер і Дж. Чампі в 1980 р. як фундаментальне переосмислення та 

радикальне перепроєктування бізнес-процесів для досягнення істотного 

поліпшення в таких ключових для сучасного бізнесу показниках 

результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність. 

Основними в реінжинірингу є дві проблеми: радикальне проєктування та 

бізнесові процеси [545]. О.І. Пархоменко-Куцевіл ввела в практику 

державного управління поняття «реінжиніринг адміністративних процесів», 

метою якого є не перебудова структур органів державної влади, а забезпечення 

підвищення ефективності роботи цих органів, суттєве поліпшення показників 

діяльності. По-перше, оптимізація – кілька процесів (функцій) поєднуються в 

одну. По-друге, самостійність – виконавці самостійно в межах своїх 

процесуальних функцій приймають рішення. По-третє, відповідальність, 

збільшення відповідальності осіб, які приймають рішення. По-четверте, 

контроль – зменшення контролю за поточними процесами, збільшення 

контролю за результатом [412, с. 22]. Отже, у бізнесі реінжиніринг моделює 

організацію, а потім видаляє неефективні ланки, на відміну від реінжинірингу 

влади, де відбувається тільки вдосконалення управлінського процесу без 

трансформації структури державних органів. 

 Глобальні дослідження світової економіки, які Світовий банк і галузеві 

науково-дослідні центри проводять у вигляді рейтингів та індексів, надають 

усебічну характеристику привабливості території для потенційних споживачів 

[170].  Об’єктом порівняння були вибрані європейські країни з розвиненою та 

перехідною економікою, які схожі за розміром території з Україною [170]. На 
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жаль, рейтинг нашої держави за різними показниками, які можуть цікавити 

потенційних стейкхолдерів територіального продукту (населення, бізнес) 

перебуває в проміжку 50–136, що вказує на низький територіально-галузевий 

розвиток (табл. 2.7).    

   Таблиця 2.7  

Індикація розвитку територій окремих країн Європи у 2018 р. 

Критерій 
Показ-

ник 
Розвинена економіка Перехідна економіка 

Німеччина Франція Польща Україна 
Індекс людського 

розвитку 
Рейтинг 5 24 33 88 
Індекс 0,936 0,901 0,865 0,751 

Рівень ВВП  
Рейтинг 4 7 23 60 
ВВП, млн 
дол 3 677 439 13 2 582 501 31 526 465 84 112 154 19 

Рівень ВНД на  
1 особу  

Рейтинг 19 26 60 136 
ВНД, 
дол/особу 44469 38476 13863 2639 

Рейтинг 
процвітання  

Рейтинг 14 20 33 111 
Індекс 77,72 74,06 68,33 53,96 

Рейтинг за рівнем 
тривалості життя 

Рейтинг 26 9 43 110 
Індекс 81,2 82,7 77,8 72,1 

Індекс глобальної 
конкурентоспро-

можності 

Рейтинг 3 17 37 83 

Індекс 
82,8 78,0 68,2 57,0 

Рейтинг індексу 
щастя 

Рейтинг 49 44 62 70 
Індекс 29,8 30,4 27,5 26,4 

Індекс інновацій 
Рейтинг 9 15 38 50 
Індекс 58,39 54,18 41,99 37,62 

Рейтинг прямих 
іноземних інвестицій 

Рейтинг 5 9 30 59 
ПІІ, млн 
дол 77983,39 47335,62 10673,00 2827,00 

Індекс продовольчої 
безпеки 

Рейтинг 8 9 28 59 

Індекс 83,9 83,8 74,2 56,1 

Індекс глобалізації 
Рейтинг 16 9 25 45 
Індекс 84,6 87,2 81,3 70,2 

Індекс екологічної 
ефективності 

Рейтинг 13 2 50 109 

Індекс 78,4 84,0 64,1 52,9 

Джерело: розроблено автором на основі даних [189]. 

  

Кореляційний аналіз інвестиційної привабливості території світу й 

України за показниками виробництва валового продукту і приватних 

інвестицій показав міцний зв'язок кореляції Ксвіту=0,996 і КУкраїни=0,904. 

Водночас дані свідчать, що українські показники виробництва валового 

продукту в розрахунку на 1 особу на початку періоду дослідження (1990 р.) 

становили 42,17 % від світових показників, а в кінці 2016 р. – 20,17 %                       

(табл. 2.8). 
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    Таблиця 2.8  

Динаміка валового продукту та інвестиційної привабливості 

Рік 
ВВП на душу населення, дол 

Приватні інвестиції на душу 

населення, дол 

у світі в Україні 
Україна до 

світу, % у світі в Україні Україна до 
світу, % 

1990 4 313,0 1 819,0 42,17 1 094,7 502,2 45,88 

1995 5 409,0 990,0 18,30 1 312,7 265,3 20,21 

2000 5 469,0 663,0 12,12 1 312,9 131,3 10,00 

2005 7 278,0 1 903,0 26,15 1 745,6 428,3 24,54 

2010 9 489,0 2 970,0 31,30 2 318,4 619,9 26,74 

2015 10 120,0 2 038,0 20,14 2 606,5 324,7 12,46 

2016 10 134,0 2 099,0 20,71 2 554,4 451,7 17,68 

Коефіцієнт 
кореляції 

0,996 0,904   0,996 0,904   

Джерело: розроблено автором на основі даних [341]. 

 

Автором установлено, що здатність бути учасником відносин власності 

на землю, забезпечуючи правоздатність і дієздатність, зумовлюється 

специфічними особливостями природного походження земельних ресурсів та 

розміщенням галузей національної економіки, реалізуючи функції засобу 

виробництва в сільському та лісовому господарстві, просторового базису для 

розміщення виробництва, життєдіяльності людини та суспільства і 

екологічних потреб навколишнього середовища. Зокрема, у процесі 

децентралізації влади власність спонукала до пошуку нових методів 

державного управління за допомогою впровадження інноваційних технологій 

в управлінську діяльність для підвищення його ефективності та якості 

здійснюваних послуг. Водночас власність перетворює державне управління в 

територіальний маркетинг з метою створення позитивного образу та іміджу 

територій, рекламування і просування різних видів територіального продукту 

на вітчизняний та міжнародний ринки, залучення нових інвесторів, 

поліпшення якісних показників життя населення території. Таким чином, 

власність впливає на управлінські рішення щодо розподілення земельних 

ресурсів і регулювання земельних відносин між земельними індивідами та 

суспільством, намагаючись упровадити найновітніші методи і напрями 

управління. Одним із яких є земельна економіка, яку розглянемо в наступному 

підрозділі.  
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2.4. Розвиток методології земельної економіки в управлінні 

земельними ресурсами 

  

Розвиток наукового підґрунтя земельних відносин як відображення 

об’єктивних процесів у суспільстві, інформаційно-інтелектуального 

спрямування ринкової економіки (упровадження в товарно-грошовий обіг 

показників інтелектуальної діяльності), морально-психологічного 

становлення суспільства (потреба захисту результатів земельної власності, 

упровадження ринку земель), правового стану (законодавче закріплення 

недоторканності прав власності) створили загальні передумови виникнення в 

інституті управління земельними ресурсами нової категорії «земельна 

економіка», але, усупереч очікуванням, не узагальнили принципи впливу на 

різні категорії земель за цільовим призначенням та сфери господарської 

діяльності з урахуванням економічних, соціальних, екологічних, правових, 

інформаційно-інтелектуальних чинників. 

 У класичній школі виникло поняття «економіки землі» (economic of 

land). На думку Н. Ордуея, Дж. Фрідмана класичні економісти завжди 

відчували, що земля не має внутрішньо властивої їй ціни або вартості; їй може 

бути приписана тільки залишкова вартість. У класичній теорії економіку землі 

спочатку розробляли для сільськогосподарських земель і тому весь дохід, що 

належав землі, розглядали як залишковий. Вартість землі визначали цим 

залишковим доходом. Вважали, що в сільському господарстві земля має 

залишкову вартість, на відміну від інших факторів виробництва, вимоги за 

якими до доходу потрібно задовольнити в першу чергу – сама земля нічого не 

виробляє, дії виконують відносно неї самої [540]. Припущення про 

оптимальне щодо ефективності поєднання факторів виробництва, з огляду на 

принцип зростаючих і спадаючих доходів, при поточних цінах і незмінному 

рівні технології показують, що можливості для подальшої економії на 

витратах за рахунок внесення змін до сполучення цих факторів уже вичерпано. 
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Праця, капітал і підприємницькі зусилля повинні бути оплачені у визначеному 

розмірі. У конкурентному середовищі немає необхідності платити за них 

більше, але їх слід оплатити до того, як земля зможе принести ренту [540]. 

Після цих виплат землі приписують залишковий дохід, і цей залишок 

називається земельною рентою, точніше – економічною рентою, оскільки 

земля сама по собі не може принести цей дохід, і означає незароблену «форму 

доходу» (в оціночній термінології економічна рента позначає ринкову орендну 

ставку). Для родючої землі буде характерний більш високий дохід, і тому вона 

матиме більш високу вартість, ніж менш родюча земля. Якщо збільшиться ціна 

врожаю, то зросте залишковий дохід від землі і вартість землі. Землю, яку до 

цього вважали нічого не вартою, буде включено у сільськогосподарський обіг 

[540]. Звідси випливає, що пуста земельна ділянка нічого не варта, але якщо її 

залучають до господарського обігу в галузь національної економіки, то вона 

набуває вартості. Відповідно до положень класичної наукової школи 

приходимо до висновку, що чим вищий дохід від виду економічної діяльності, 

упроваджуваного на земельній ділянці, тим вища її дохідність, вартість, ціна 

та попит–пропозиція на ринку.      

  Інституціональна економіка ввела новий термін «земельна економіка» 

(land economics). Такеші Яджима вважає, що земельна економіка – це 

соціальна наука, у якій історичний аспект стає головною точкою 

характеристики. Він обґрунтовує це тим, що економіка є соціальним 

феноменом, який відображує взаємовідносини між членами суспільства.                     

У речах, які не мають соціального характеру, не можна побачити економічного 

змісту. Отже, економічний феномен є соціальним явищем, тому економіку 

розглядають як соціальну науку, яка співвідноситься з історичною школою.               

В узагальненому розумінні земля є основою економіки суспільства, тому 

земельна економіка – це фундаментальна наука, яка керує іншими 

економічними науками. Система поділу праці та приватної власності ізолює 

членів суспільства один від одного, тому соціальні відносини виникають серед 
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економічних суб’єктів, що взаємодіють між собою в процесі обміну товарами. 

Варто звернути увагу на необхідність знань про правила, які регулюють 

виробництво та обмін товарною продукцією в суспільстві. На його думку, 

земельна економіка – це наука, яку необхідно включати в теоретичну 

економіку як частину останньої. Він зауважує, що земельна економіка є 

економічною наукою, і її не слід називати жодною іншою наукою. Об’єкт 

земельної економіки складається з головних елементів: ренти, населення, 

володіння землею [620, с. 4–5]. Таким чином, земельна економіка постає із 

соціології та економіки, вимагаючи знань про правила, прийняті в суспільстві, 

що пояснює інституціональна теорія. Водночас земельна економіка не є 

фундаментом інших економічних наук, навпаки, її потрібно розглядати як 

складову частину національної економіки.  

 У будь-якій економіці відбувається виробництво та поширення товарів і 

послуг на основі залучення ресурсів як факторів виробництва, що складаються 

із землі, робочої сили (людські ресурси), капіталу та підприємництва 

(спеціалізована форма людських ресурсів). Основною їх ознакою є 

дефіцитність відносно загального потоку товарів та послуг, які необхідні 

суспільству. Через дефіцит ресурсів виникає потреба в ефективному розподілі 

в процесі виробництва, тому результат вимагає такого їх поєднання, яке 

максимально задовольнить потреби населення. Земельна економіка як галузь 

економіки вивчає причини, що впливають на попит і пропозицію землі як 

ресурсу і як фактора виробництва та зумовлюють оптимальний розподіл 

земельних ресурсів під час процесу виробництва споживчих товарів та послуг. 

Отже, земельна економіка – це застосування принципів і теорії 

економіки до проблеми використання земель. Автор з позицій 

інституціональної теорії пропонує таке визначення: земельна економіка – це 

наука про поведінку та ставлення земельних агентів до виникнення прав 

власності на земельну ділянку на основі попиту-пропозиції на ринку та її 

доходності при оптимальному розподілі у галузях національної економіки. 

Предмет земельної економіки становить спроба людини привласнити землю 
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для використання та володіння. Земельна економіка займається проблемами 

оцінки, ціни, вартості, доходу і контролю за використанням землі як чинника 

виробництва економічних товарів та послуг. Європейська модель розуміння 

землі виводить її на перше місце, а все що розміщено на ній та під нею – 

земельні поліпшення – вважає її похідними. Автор повністю підтримує таку 

модель. У сучасній земельній економіці розвиваються нові напрями: 

урбаністичний та руралістичний. 

 Урбаністична земельна економіка вивчає міські землі та земельні 

поліпшення, які на них розміщені. У цьому контексті економічний аналіз 

застосовують до економічних проблем, пов’язаних з урбанізацією, житлом, 

переплануванням, промисловим і комерційним розташуванням, а також з 

реальними міськими фінансами та маркетингом. Сучасні інформаційно-

знаннєві виклики інтелектуального розвитку економічних процесів 

потребують усебічного вивчення міста і його економіки, міських та 

периферійних районів з погляду землекористування,  нерухомості, управління 

та фінансування земель, ринку земель, розвитку міських земель через 

державно-приватне партнерство. Авторське визначення набуває такого змісту: 

урбаністична земельна економіка – це підрозділ земельної економіки, який 

досліджує поведінку та ставлення земельних агентів до міського 

землекористування, власності та доходності міських територій.   

 Руральна земельна економіка вивчає сільські території, управління ними 

та їх ресурсами, аграрним бізнесом і пов’язаними з ним взаємодіями та 

інвестиційними інтересами; тенденції ринку сільськогосподарських земель, 

меліорації, збереження, зонування та контролю за використанням земель. 

Сільські території відіграють велику роль в економіці, адже на них проживає 

більша частина населення країни. Сільськогосподарські підприємства 

займають великі земельні площі. Сільськогосподарське виробництво залежить 

від ґрунтового покриву, якості, родючості ґрунтів, урожайності товарних 

сільськогосподарських культур. Воно забезпечує продовольчу безпеку 

держави. Агроландшафти впливають на стан навколишнього середовища. 

Розвиток органічного землеробства забезпечує працездатність і підвищує 

якість життя населення. Авторське визначення: руральна земельна економіка 
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– це підрозділ земельної економіки, який досліджує поведінку та ставлення 

земельних агентів до сільського землекористування, власності та доходності 

сільських територій (рис. 2.5).  

Рис. 2.5. Земельна економіка за територіально-галузевим розподілом 
Джерело: розроблено автором. 
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працю, виробничу діяльність трудових колективів та інформацію, техніку 

управління. Економічна оцінка ефективності управління виражається 

відношенням суми витрат на управління до обсягів виробництва або до 

вартості одиниці виробленої продукції [576, с. 356]. Одним із напрямів 

земельної економіки є розподіл земельних ресурсів між галузями. Вартість 

землі як фіксованого ресурсу зумовлено її доступністю, а розподіл – 

подальшим способом використання та обробки. На думку М. Дуке, земельна 

економіка значною мірою зосереджена на роз’ясненні економічних стимулів 

або інститутів, якими керуються для визначення використання землі та 

земельної політики [609, с. 13]. Вона досліджує вигоди і витрати від 

управлінських рішень, змін у землекористуванні. Ці вигоди і витрати в 

широкому розумінні включають ті, що пов’язані як з економічними, так і з 

екологічними наслідками. Земельна економіка підкреслює економічну 

ефективність у розподілі землі. Коли вигоди важко виміряти, земельні 

економісти часто звертаються до економічної ефективності використання 

земельних ресурсів [609, с. 13].  

Земельна економіка охоплює права та форми земельної власності; землю 

як фактор виробництва; рентоутворення і рентні теорії; теорії 

землекористування та вартості землі; закономірності використання земель; 

розподіл земель на категорії за цільовим призначенням і функціональним 

використанням; землю як нерухомість і інвестиційні ринки; землю як товар і 

земельні ринки; галузеву структуризацію землі [601, 609]. Герман Делі, 

Джорджеску-Реген, Філіпп Міровскі, Уоррен Семюелс стверджують, що 

земельна економіка – це підрозділ економіки природних ресурсів, який, у свою 

чергу, є підрозділом економіки сільського господарства [599]. Тлумачення 

земельної економіки вони пов’язують з положеннями неокласичної економіки, 

яка розглядає землю як  капітал [599]. Виробничу функцію записують у 

вигляді: Y = F (K, L), де Y – вихід, K – капітал, L – праця, а F – виробнича 

функція [599]. У деяких випадках це правдоподібно [599]. Наприклад, якщо 

дерева можна вирощувати на землі без погіршення якості цієї землі в 
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результаті росту дерев, то інвестиції в дерева можна вважати такими самими, 

як інвестиції в будь-який інший капітал [599]. Але правильним є і протилежне: 

зростання дерев у кінцевому підсумку може призвести до погіршення якості 

землі, яку потрібно буде відновити [599].  

Не погоджуємося з таким вузьким трактуванням земельної економіки, 

яке обмежує її тільки природокористуванням та сільським господарством, 

адже вона зумовлена поведінкою економічних суб’єктів на різних землях за 

цільовим призначенням, будучи товаром-капіталом, і різними умовами 

створення дохідності, за яких відбувається перерозподіл між галузями 

національної економіки. Х. Мортон Бодфіш, Луї I. Дублін, Річард Т. Елі, 

Робінсон С. Ньюкомб і П.К. Уелптон схиляються до думки, що земельна 

економіка відрізняється від економіки нерухомості. Ідеться про людські 

стосунки, які випливають із використання землі, та принципи, розроблені на 

основі відносин у сфері нерухомості. Ставлення населення до 

землекористування та вартості землі має першорядне значення [612, с. 125]. 

Таким чином, земельна економіка досліджує характер поведінки індивідів і 

людські стосунки, що випливають із господарського використання землі та 

власності на земельні ресурси. Дискурс щодо необхідності адаптації та 

введення в обіг української практики земельних відносин терміну «земельна 

економіка» обґрунтовано роздумами А.М. Третяка, який під терміном 

«економіка землеволодіння» розуміє фундаментальне, методологічне 

значення, що належить до сфери наукових знань, які розкривають суть, зміст, 

форми і механізм узгодження суспільних інтересів у системі власності на 

землю [511, с. 6]. У нових умовах поняття економіки землеволодіння і 

економіки землекористування окремо не відповідають практиці перехідної 

економіки [511, с. 7–8]. Таким чином, він підкреслює відсутність і 

необхідність застосування нової термінології. Автор цієї наукової роботи 

вважає, що термін «земельна економіка» є найбільш ширшим згідно з 

положеннями інституціональної теорії. Земельна економіка, вивчаючи 

розподіл земельних ресурсів між галузями економіки, спирається на існуючі 
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та прогнозні показники використання земельного фонду, земельних ресурсів, 

земельних угідь у господарській діяльності [140, 161], а функція економіки 

управління земельними ресурсами полягає в організації управління земельним 

фондом, земельними ресурсами, земельними угіддями [135–136]. Економічне 

підґрунтя земельної економіки становить оцінка земель, а економіки 

управління земельними ресурсами – плата за землю.  

Земельна економіка на рівні держави аналізує дохідність і ефективність 

використання земельного фонду [137, 152], на рівні галузі – дохідність і 

ефективність використання земельних  ресурсів [142], на рівні підприємства – 

дохідність і ефективність використання земельних угідь [144–145]. Економіка 

управління земельними ресурсами на рівні держави показує ефективність 

управління земельним фондом, на рівні області та району (регіональному) – 

ефективність управління земельними ресурсами, на місцевому рівні – 

ефективність управління земельними угіддями [164]. На підставі цього 

визначимо, що ефект – це результат, наслідок яких-небудь дій [445], а 

ефективність – це результативність, тобто результат діяльності (ефект), який 

одержує суспільство, підприємство або окрема людина на одиницю 

використаних (чи застосованих) ресурсів [409]. Необхідно відрізняти поняття 

«економічне управління» від поняття «економіка управління». Л. Мясоєдова 

тлумачить економічне управління як вид управлінської діяльності, який 

ґрунтується на економічному мисленні та спрямований на вирішення 

економічних завдань на основі поєднання економічних методів та економічної 

інформації [384]. Остаточним результатом управлінської праці є прийняте 

управлінське рішення і його вплив на управлінський об’єкт. В.В. Горлачук 

[194], В.П. Мертенс [245], В.М. Трегобчук [117] розуміють під раціональним 

землекористуванням максимальне залучення до господарського обороту всіх 

земель та їх ефективне використання за основним цільовим призначенням, 

створення найбільш сприятливих умов для високої продуктивності 

сільськогосподарських угідь і одержання з одиниці земельної площі 

найбільшої кількості продукції при найменших витратах праці та коштів 
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[245, с. 32]. Економічна ефективність використання землі в сільському 

господарстві проявляється в рівні ведення виробництва на ній, який 

визначають за кількістю продукції з урахуванням якості і витрат з одиниці 

площі. Економічна ефективність використання земельних угідь у сільському 

господарстві характеризується системою натуральних і вартісних показників 

[245] (рис. 2.6).   

  

   Рис. 2.6. Економічні показники земельної економіки за рівнями у 

сільському господарстві 
Джерело: розроблено автором на основі даних [245]. 
 

До натуральних показників належать [245]: 1) урожайність 

сільськогосподарських культур; 2) виробництво окремих видів 

сільськогосподарської продукції з розрахунку на 100 га відповідних земельних 

угідь (молока, м'яса всіх видів, яловичини, вовни – на 100 га 

сільськогосподарських угідь; зерна, цукрових буряків та інших продуктів 

рослинництва, а також свинини – на 100 га ріллі; продукції птахівництва – на 

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Натуральні показники: 
1) урожайність сільськогосподарських 
культур; 
2) виробництво сільськогосподарської 
продукції на 100 га земельних угідь 
Вартісні показники: 
1) вартість валової й товарної продукції  
на 1 га сільськогосподарських угідь; 
2) валовий і чистий дохід, прибуток, 
витрати на 1 га сільськогосподарських 
угідь 
 

Економіка Земельний фонд 
1)нормативна грошова оцінка 1 га 
угіддя по Україні; 
2)експертна грошова оцінка 1 га угіддя 
по Україні; 
3) орендна плата по Україні; 
4) земельний податок по Україні; 
5)землезабезпеченість по Україні; 
6) землевіддача по Україні 
  

Державний рівень 

(земельний фонд країни, 

категорії за цільовим 

призначенням) 

Натуральні показники: 
1) урожайність сільськогосподарських 
культур; 
2) виробництво сільськогосподарської 
продукції на 100 га земельних угідь 
Вартісні показники: 
1) вартість валової й товарної продукції на 
1 га сільськогосподарських угідь; 
2) валовий і чистий дохід, прибуток, 
витрати на 1 га сільськогосподарських 
угідь 

 

Галузі Земельні ресурси 
1)нормативна грошова оцінка 1 га 
угіддя по району, області; 
2)експертна грошова оцінка 1 га угіддя 
по району, області; 
3) орендна плата по району, області; 
4) земельний податок по району, 
області; 
5) землезабезпеченість по району, 
області; 
6)землевіддача по району, області 
 

Регіональний рівень 
(земельні ресурси 

 області, району) 

Натуральні показники: 
1) урожайність сільськогосподарських 
культур; 
2) виробництво сільськогосподарської 
продукції на 100 га земельних угідь 
Вартісні показники: 
1) вартість валової й товарної продукції  на 
1 га сільськогосподарських угідь; 
2) валовий і чистий дохід, прибуток, 
витрати на 1 га сільськогосподарських 
угідь 

 

Підприємства Землекористування 
1)нормативна грошова оцінка 1 га; 
2)експертна грошова оцінка 1 га; 
3)вартість права оренди; 
4)вартість емфітевзису; 
5)вартість права постійного 
користування; 
6)розмір орендної плати; 
7)розмір земельного податку; 
8)землезабезпеченість; 
9)землевіддача; 
10)приріст вартості продукції на 
одиницю площі;  
11)бонітування ґрунтів; 
12)економічна оцінка 

Місцевий рівень  
(землі ОТГ, землеволодіння, 

землекористування, 

земельні ділянки, угіддя) 
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100 га площі посіву зернових культур) [245]. До вартісних показників 

відносять: 1) вартість валової й товарної продукції з розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь; 2) валовий і чистий дохід та прибуток з 

розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь [245]. Ефективність у 

сільському господарстві утворюється завдяки кооперативному або 

індивідуальному веденню господарської діяльності 

Проблемам вивчення сільськогосподарської кооперації присвячено 

праці В.В. Вітвіцького [119], Л.В. Забуранної [252], В.М. Зайця [453, 494],  

Л.В. Тарасович [505], О.В. Скидана [478]. Питання матеріально-технічного 

забезпечення висвітлено в працях О.В. Захарчука [256]; маркетингова 

діяльність розглянута у наукових роботах В.В. Зіновчука, А.С. Костюченка, 

Л.В. Тарасович [277], різні напрями диверсифікації та конкуренто-

спроможності опрацьовано Т.О. Зінчук, Н.М. Куцмус [278], О.М. Яценко 

[595], створення доданої вартості, економічні механізми та антикризові явища 

досліджували І.І. Кравчук, І.А. Кравчук [325], О.В. Мороз, І.В. Шварц [380], 

В.І. Ткачук [509]. Ефективність функціонування інституціонального 

середовища вивчали О.М. Николюк, Ю.О. Тимонін, С.М. Васько [389]; 

інтелектуалізацію та інтелектуальну власність досліджували В.І. Вернадський, 

Є.І. Ходаківський [563], В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук, Н.В. Валінкевич [101], 

еколого-економічну ефективність розглядали О.І. Дребот, О.І. Фурдичко 

[542]; розвиток перспектив агробізнесу досліджували В.М. Микитюк,                     

О.П. Русак, Т.М. Паламарчук [371]. Економічні методи управління 

земельними ресурсами – це методи, які реалізують матеріальні інтереси 

земельних агентів у процесі використання землі через вартісно-грошові 

відносини. Економічні методи здійснюються за двома напрямами:                                     

1) створення інституціоналізованого економічного середовища (рента, якість і 

вартість земель (ринкова, заставна, нормативна), система оподаткування 

(податок, орендна плата), стимулювання раціонального землеволодіння і 

землекористування (система пільг і дотацій)); 2) використання економічних 

важелів (інвестування, фінансування, кредитування, економічний захист від 
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вилучення сільськогосподарських земель для несільськогосподарських 

потреб, штрафні санкції за безгосподарське ставлення до землі, зниження 

родючості ґрунтів, втрати, компенсації за консервацію земель тощо). 

Інструментами економічного механізму є інститут оцінки земель, інститут 

оподаткування, інститут ринку земель. 

Інститут оцінки земель населених пунктів. Започатковано в 1995 р. у 

розділі ІІІ Методики № 213 від 23.03.1995 р.  (перша редакція). У його основі 

лежить рентна концепція. Формула для обчислення має такий вигляд [35]:  

 

                                                                 В · Нп  

                                     Цн = __________________ · Кф · Км,  

                                                          Нк 

 

(2.11)  

  

де Цн – нормативна грошова оцінка 1 м2 земельної ділянки, грн; В – витрати на 
освоєння та облаштування території з розрахунку на 1 м2, грн; Нп – норма прибутку (6 %); 
Нк – норма капіталізації (3 %); Кф – коефіцієнт, який характеризує функціональне 
використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, 
транспорту тощо); Км – коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної 
ділянки [35]. 

 

Інститут нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення. У 2011 р. було застосовано єдиний 

методологічний підхід до оцінки цих земель, який викладено в Методиці 

нормативної   грошової   оцінки   земель несільськогосподарського  

призначення № 1278 від 23 листопада 2011 р., де визначено, що об’єктом 

нормативної грошової оцінки є земельна ділянка за функціональним 

призначенням, незалежно від категорії. У її основу покладено рентний дохід 

для відповідної категорії земель (Рд) за цільовим призначенням. Його 

визначають як дохід, який одержують від залучення земельної ділянки у 

господарську діяльність згідно з якісними її характеристиками та місцем 

положення. Визначення відбувається за нормативами, які прописані в 

додатках відповідного Порядку № 508 від 22.08.2013 р., а формула має вигляд: 

 

Цн = Пд · Рд · Ск · Км · Кв · Кмц · Кі,                                                 (2.12) 
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де Пд – площа земельної ділянки; Рд – рентний дохід для відповідної категорії 

земель, грн на рік; Ск – строк капіталізації, років; Км – коефіцієнт, який ураховує місце 

розташування земель; Кв – коефіцієнт, який ураховує вид використання земельної ділянки 

і встановлюється залежно від складу угідь земельної ділянки відповідно до даних 

Державного земельного кадастру; Кмц – коефіцієнт, який ураховує належність земельної 

ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 

призначення; Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель [60]. 

 

Інститут нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення. Започатковано в 1995 р. Методикою № 213. У 2016 р. було 

прийнято нову Методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення № 831, яка не використовує даних 

економічної оцінки земель 1988 р. У її основу покладено норматив 

капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського 

призначення природно-сільськогосподарських районів областей та показників 

бонітування ґрунтів [36]. Послідовність проведення оцінки має таку схему: 

Україна→Автономна Республіка Крим і області→ природно-

сільськогосподарські райони. Визначають за формулою [36]: 

 

Гзд = Σ (Пагр · Гагр) + Пнсг · Гнсг,                             (2.13) 

 
 де Гзд – нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, грн; Пагр – площа агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподарського 

угіддя, га; Пнсг – площа несільськогосподарських угідь (земель під господарськими 

шляхами і прогонами, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними 

насадженнями, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, земель 

під господарськими будівлями і дворами, земель під інфраструктурою оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, земель тимчасової консервації тощо), га; Гнсг – норматив 

капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях 

сільськогосподарського призначення, грн/га [36].  

 

Інститут експертної грошової оцінки земельних ділянок. Цей інститут 

новий і тільки починає розвиватися на теренах нашої держави. Його 

започатковано в 1999 р. згідно з Указом Президента «Про продаж земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення» [29]. У цьому ж році для 

визначення ціни землі було розроблено Методику «Про експертну грошову 

оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення» та 

відповідний Порядок, де наведено методичні підходи, порядок отримання 

кваліфікації експерта-оцінювача. У 2002 р. прийнято Методику №1531 [33], 
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яка діє донині. Вона має ширший зміст і описує особливості оцінки земель 

різного цільового використання. Методологічну базу інституту експертної 

грошової оцінки складають три методичні підходи і дев’ять методів. Найбільш 

ринковим вважають  порівняльний підхід, у якому порівнюють ціни продажу 

схожих земельних ділянок з оцінюваним об’єктом. У дохідному підході 

оцінюють очікувані вигоди від використання об’єкта оцінки. У витратному 

підході оцінюють найменші витрати на придбання найефективнішого 

використання оригіналу або його заміщення (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Методологія інституту експертної грошової оцінки земель 
Дохідний підхід Порівняльний підхід Витратний підхід 

Пряма капіталізація: 

     Цкп = До, 

                 Ск  
де Цкп  –  вартість  земельної  
ділянки за прямою 
капіталізацією, грн;                           
До – чистий  операційний  або  
рентний дохід, грн;                        
Ск  –  ставка  капіталізації 
Непряма капіталізація: 
                   t      Доі  

     Цкн =  Σ  ________+ Р, 

                 i=1               і  

                      ( 1 + Ск )  
де Цкн – вартість земельної  
ділянки за непрямою капіта-
лізацією, грн; Доi – очікуваний 
чистий операцій-ний або 
рентний дохід за  і-й  рік, грн; 
Р  –  поточна  вартість реверсії; 
t  –  період, років; Σ – сума. 

             m  
     Цза = Ца +  Σ  дельта Цаj,  
                j=1  
 
де Цза  –  скоригована ціна 

продажу а-подібної земельної 

ділянки, грн;   

Ца – фактична ціна продажу  а-

ї  подібної  земельної ділянки, 

грн;    

m  – кількість   факторів  

порівняння;  

дельта Цаj – різниця 

(поправка) в ціні (+,-) продажу 

а-подібної земельної ділянки 

стосовно ділянки, що 

оцінюється, за j-м фактором 

порівняння;  

Σ – сума. 

Цв = Цо - Вос, 
 
де Цв – вартість земельної 

ділянки,  визначена  шляхом  

урахування витрат  на земельні 

поліпшення, грн;   

Цо – очікуваний дохід від 

продажу поліпшеної земельної 

ділянки чи капіталізований 

чистий операційний або  

рентний  дохід  від  її 

використання, грн;  

Вос – витрати на земельні 

поліпшення, грн. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [33]. 

 

У проведеному дослідженні встановлено, що з розвитком ринку земель 

у вітчизняну практику управління земельними ресурсами необхідно 

впровадити нову інституцію «земельна економіка», яка визначає поведінку та 

ставлення земельних агентів до економічної сутності землі, її дохідності на 

різних категоріях земель за цільовим призначенням, вартості та ціни. Земельна 

економіка – це складова частина національної економіки. Вартість земельних 

ресурсів буде формуватися під впливом видів поліпшень, її використання і 

залежно від мети оцінки та умов використання її результатів. 
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 Висновки до Розділу 2 

 

1. 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 з метою 

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).     

2. Розкриття методологічних основ системи управління земельними 

ресурсами спонукало до виділення фундаментальних принципів 

транспарентності: зрозумілості та відкритості інформації; інфраструктурного 

забезпечення та консультативного супроводу; 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.  

3. Розроблено метод характеристики інституціонального управління 

земельними ресурсами, який, на відміну від існуючих, передбачає 

розмежування інститутів за вертикальним (підпорядкування) та 
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горизонтальним поділом (територіальний, правовий, інженерно-техніко-

технологічний, галузевий,  управлінський, кадровий, економічний, 

соціальний, екологічний, інформаційний) і рівневість їх перетинання (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) і т. ін.). Запропоновано оцінювати інституціональне управління  

на державному та регіональному рівні рейтинговою системою за медіанною і 

нормативною методиками.  

      4. Закладено концептуальні основи земельної економіки (land 

economics) 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 

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.  

 5. Визначено сукупність інституціональних регуляторів, до яких 

відносять право оренди землі, право користування чужою земельною 

ділянкою, кондомініум, сервітут, концесію, інвестиційну діяльність, постійне 

користування, обмеження та обтяження. Визначено, що на різних категоріях 

земель за цільовим призначенням існують суттєві розбіжності в теоретичній 

та практичній реалізації правомочностей суб’єктів правовідносин.  

 6. Виокремлено сукупність індикаторів оцінки розвитку прозорого 

управління земельними ресурсами (дані про рух цін та обсяг на ринках земель, 

відомості про права власності, відомості про діяльність інституцій, що 

працюють на ринку, уніфікована діяльність адміністративного апарату, 

корупційно нестійкі сфери, процедури зміни цільового призначення, публічні 
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аукціони, оціночні показники, орендна плата, економічні показники галузей, 

оподаткування) з метою оцінки ефективності регулювання земельних 

відносин між землевласниками/землекористувачами і державою. 

Запропоновані індикатори стають інноваційним важелем з оцінки стану 

управління земельними ресурсами на локальному рівні, який може бути 

застосовано органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних 

громад, зацікавленими інвесторами та окремими громадянами для 

ідентифікування актуальних питань у різних сферах галузевих 

землекористувань, умов їх володіння та розпоряджання, підвищення 

інвестиційної привабливості. 

 7. Узагальнено методики оцінки державного управління земельними 

ресурсами світового рівня. Виокремлено головні сучасні напрями в контексті 

євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: урахування думки населення, 

підзвітність державних органів, верховенство закону, політичну стабільність, 

відсутність насильства, ефективність роботи уряду, стримування корупції, 

якість законодавства. Доведено, що особливістю інституціонального 

управління є ситуаційність і формальність, які ґрунтуються на консолідації 

суспільства та визнанні загальних цінностей і правил. Інституціональне 

управління є унікальним видом управління, що одночасно забезпечує 

поєднання актуальних позицій щодо вирішення поточних проблем і 

стратегічних завдань майбутньої розбудови.  

Результати досліджень за цим розділом опубліковано в наукових працях              

[135–137, 140, 142, 144–145, 149, 152, 161–162, 164, 170–171, 179]. 

У розділі 2 застосовано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [2–3, 14–15, 17–18, 21, 23, 29, 32–33, 35–36, 50, 

53, 60, 79–80, 89, 93, 101, 112, 117–119, 135–137, 140, 142, 144–145, 149, 152, 161–162, 164, 

170–171, 179, 188, 189, 191, 193–194, 196, 203, 206–207, 210–211, 219, 221, 225, 238, 242–243, 

245, 247–248, 252–253, 256–257, 263, 266, 277–278, 281, 284, 291, 304, 308, 319–320, 322,    

325–326, 334, 341, 351, 353–354, 356, 358, 362, 365, 367, 370–372, 375, 380, 384, 388–389,               

395–397, 403, 407–409, 412, 420, 425, 427, 442, 445–446, 453, 455–456, 465, 472, 478–479, 483, 

487, 494, 505, 508–509, 511, 514, 518, 531, 540, 542, 545, 547–548, 556–558, 563, 566,                

568–569, 573–574, 576, 583–584, 587–590, 593–595, 598–601, 605, 608–609, 612, 619–620]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО РОЗПОДІЛУ 

 

3.1. Специфіка фракталізації нормативної грошової оцінки як 

складової економічного механізму управління земельними ресурсами  

 

Одним з важливих фундаментальних конструктів економічного 

механізму управління земельними ресурсами постає грошова оцінка, яка 

поділяється на нормативну та експертну. У процесі ліквідації державної 

монополії на землю та відновлення інституту приватної власності, розвитку 

ринкових відносин виникає необхідність у поєднанні адміністративних і 

економічних методів управління, інтегральним регулятором якого стає саме 

нормативна грошова оцінка, що складає основу для стягування плати за 

землю, представлену орендною платою та земельним податком тощо. 

Проблема сучасного методичного забезпечення такої оцінки земель полягає в 

тому, що вона не ґрунтується на ринкових інформаційних даних і не відповідає 

існуючій кон’юнктурі ринку землі, що призводить до деформації в системі 

податкового навантаження на землю. Для успішного вирішення цього питання 

необхідно аналізувати економічні показники різних типів землекористування, 

що забезпечить ефективність управлінських рішень у землекористуваннях 

різних галузей економіки одночасно і державного, і приватного секторів.     

Фракталізація – це метод виділення структури (правила, норми), що 

подібна до себе у всіх складових і в цілому. Цілісно земельні ресурси постають 

як суспільне благо; їх поділяють залежно від поєднання галузі і території на 

частини, що здатні відновлювати специфіку цих ресурсів з конкретним 

коефіцієнтом подібності. Опиняючись у фронтальному просторі земельні 

ресурси автоматично потрапляють в атмосферу матриці смислів та правил гри, 

які визначають напрям земельної ідеології і соціальне значення. Тому 
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раціональність характерна і для окремої земельної ділянки, і для категорії 

земель у цілому. Зокрема, в нормативній грошовій оцінці виділяють три 

напрями: 1) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення; 2) нормативна грошова оцінка земель населених пунктів; 

3) нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення 

[167].       

Формування інституції нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення почалося з 1995 р. і триває дотепер, але 

ця проблема не має однозначного вирішення через різні методологічні погляди 

вчених [167, с. 37]. Питання нормативної грошової оцінки земель опрацьовано 

відомими вітчизняними вченими: О.І. Гуторовим [202], Д.С. Добряком [225], 

О.П. Канашем [295], М.В. Лісовим [348], Ю.О. Лупенком [560],                                    

А.Г. Мартином [361], В.В. Медведєвим [366], В.Я. Месель-Веселяком [560], 

Л.Я. Новаковським [391], О.Є. Новіковим [394], І.В. Пліско [366],                                  

І.А. Розумним [454], В.І. Сафоновою [470], І.С. Смагою [481], 

Н.А. Солов’яненко [559], А.М. Третяком [516], М.М. Федоровим [560],                     

О.В. Ходаківською [560] та ін. Класифікувавши їхні напрацювання з 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, 

виділили три такі інституціональні напрями: природна модель, природно-

господарська модель та господарська модель [167, с. 65]. Кожна з цих моделей 

заслуговує на увагу і аналіз згідно з умовами адаптації до сучасних реалій 

господарювання в галузі сільського господарства на теренах України                         

[167, с. 66].  

Природна модель нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення – це модель, яка ґрунтується на 

природних показниках ґрунту (гумусі, тобто природній, або потенційній 

урожайності певної агровиробничої групи) [167, с. 67]. Природна модель 

відображена у двох варіантах: 1) за методичним підходом, який ґрунтується на 

капіталізації рентного доходу  (нормативний диференціальний дохід); 2) за 

методичним підходом, який ґрунтується на урахуванні витрат (відтворення 
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гумусу в шарі 30 см) [167, с. 67]. Природно-господарська модель нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення – це модель, яка 

враховує реальну господарську діяльність і природні властивості ґрунтів              

[167, с. 67]. Вона була закладена в Методику № 213 та Порядок 1995–2006 рр. 

В основу нормативної грошової оцінки покладено рентний дохід, який 

створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними 

економічної оцінки земель, проведеної в 1988 р. [35, 69, 72].  Господарська 

модель нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення – це модель, яка ґрунтується на використанні даних 

господарської діяльності аграрних підприємств або усереднених даних по 

галузі [167, с. 67]. В.І. Сафонова запропонувала методичний підхід до 

розрахунку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, що базується на фактичних показниках усієї виробленої на цих 

землях продукції сільськогосподарських культур (зернових, технічних, 

кормових тощо) і фактичній рентабельності їх виробництва [469, с. 14].  

З 1995 р. домінувала природно-господарська модель, яка методологічно 

трансформувалась у 2016 р. [167, с. 67]. Протягом цих років вона законодавчо 

закріплена у відповідній Методиці та Порядку, тим самим утворивши інститут 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

Законодавчу основу інституту нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення складають Конституція України, 

Податковий кодекс, Земельний кодекс, Закони України «Про оцінку земель», 

«Про оренду земель», «Про землеустрій», «Про державний земельний 

кадастр», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», «Про державну підтримку сільського 

господарства України» та ін. У Конституції України закріплено платність 

земель. У Земельному кодексі зазначено, що нормативна грошова оцінка – це 

підвид грошової оцінки, яка є складовою частиною державного земельного 

кадастру. У Законі України «Про оцінку земель» встановлено критерії оцінки, 

сфери застосування, нормативно-методичне забезпечення земельно-
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оціночного процесу, порядок проведення та фінансування оцінки, основи для 

розробки, складу, змісту і затвердження документації. Податковим кодексом 

визначено, що плату за землю (земельний податок та орендну плату) 

визначають на основі нормативної грошової оцінки.  

Методику № 213 прийняли 1995 р. і до 2016 р. не переглядали. Тобто 

протягом 21 року в Україні існувала масова оцінка земель, яка була виконана 

одноразово і жодного разу не поновлювалася. Для проведення масової оцінки 

скористалися європейською практикою оцінки за методичним підходом, що 

ґрунтується на капіталізації чистого операційного або рентного доходу [33]. 

Зміст цього підходу полягає у встановленні вартості землі залежно від її 

дохідності. Методикою № 213 визначено послідовність проведення 

нормативної грошової оцінки земель за рівнями:  1 – Україна, 2 – область, 3 – 

район, 4 – сільськогосподарське підприємство, 5 – окрема земельна ділянка 

[35]. Цю оцінку проведено на всіх сільськогосподарських угіддях України 

станом на 01.07.1995 р. Згідно із Законом України «Про оцінку земель» її 

оновлення потрібно робити раз на п’ять–сім років, тобто з 1995 до 2015 рр. 

слід було її провести три–чотири рази [24].  

Диференціальний рентний дохід у Методиці № 213 1995 р. було взято з 

економічної оцінки 1988 р. Тому приведені на теперішній час земельно-

оціночні показники не відображали сучасного економічного стану. Хоча 

застосовувався коефіцієнт індексації земель, але динаміку цін на зерно на 

сучасному продовольчому ринку не враховували. Для вирівнювання цієї 

ситуації було введено коефіцієнт змін у рентному доході Кзрд (Постанова 

№ 1185 [39]). Він збільшував нормативну грошову оцінку ріллі на 75,6 % з 

01.01.2012 р. [35]. Його розраховували діленням середньої ціни зерна (за 

період 2007–2010 рр.) на його ціну за 1995 р. з урахуванням індексації 

(Методика № 213) [35]. Оціночне протиріччя полягає в тому, що цим 

коефіцієнтом ураховували динаміку цін, але поза увагою залишалося 

збільшення собівартості продукції. Також не було досягнуто об’єктивності й 
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достовірності оціночних кадастрових даних. Тому науковці пропонували свої 

методики оцінки земель.   

Методика, запропонована А.Г. Мартином [361],  в основі має норматив 

капіталізованого рентного доходу станом на 01.01.2012 р. Уведено правило 

співвідношення нормативу капіталізованого рентного доходу 

сільськогосподарських угідь з іншими видами угідь [168]. Рівні оцінки такі: 

1 – Україна, 2 – область, 3 – природно-сільськогосподарський район, 4 – угіддя 

[167, 169]. Загальний рентний дохід обчислюють як суму абсолютного та 

диференціального рентних доходів, причому останній складається із: рентного 

доходу, який вираховують від частини результату операційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств; витрат на виплату орендної плати 

власникам земельних ділянок (земельних часток (паїв)) [361]; витрат на сплату 

оренди за землі державної та комунальної власності [361]. Окрему земельну 

ділянку оцінюють як суму добутків площ агрогруп на їх нормативну грошову 

оцінку і добутків площі несільськогосподарських угідь на норматив 

капіталізованого рентного доходу  несільськогосподарських угідь області з 

урахуванням коефіцієнта інфраструктури, що враховує відмінності у 

розвиненості інфраструктури сільського господарства по області [361]. Оцінку 

несільськогосподарських угідь проводять за  нормативами капіталізованого 

рентного доходу із сільськогосподарських угідь по області. У його методиці 

було закладено основи консолідації земель, використані в чинній методиці.  

В.І. Сафонова вважає, що нормативну грошову оцінку земель 

сільськогосподарського призначення необхідно визначати на всю продукцію 

вирощуваних сільськогосподарських культур (зернові, технічні, кормові та 

ін.). Для розрахунку слід брати всю посівну площу. Замість показника 

врожайності сільськогосподарських культур треба використовувати обсяг 

валового виробництва рослинництва в єдиних порівняльних цінах [470]. Для 

аналізу запропонованого методичного підходу взято фактичні статистичні 

дані про основні фінансово-економічні показники діяльності 

сільськогосподарських підприємств [182, с. 41]. Результати показують, що 
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нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по Україні протягом 1990–2016 рр. 

коливалася від 2201,4 грн/га (1998 р.) до 55235,4 грн/га (1993 р.)                                     

[182, с. 41–42]. За 27 років середнє значення становило 24 359,13 грн/га                              

[182, с. 41–42].  

Відповідно до Методики № 213 [35] за період 1995–2016 рр. середнє 

значення нормативної грошової оцінки ріллі по Україні дорівнювало 

12698,3 грн/га, що на 47,9 % менше від результату за досліджуваною 

Методикою В.І. Сафонової. Відповідно до Порядку № 262 [62] нормативна 

грошова оцінки ріллі станом на 01.01.2016 р. по Україні становила                                

27 354,59 грн/га, що на 11 % більше від середнього результату за Методикою 

В.І. Сафонової (дод. Б.1). На аграрному ринку щорічно змінюються умови, і 

це впливає на економічні показники результатів господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств як у сільському господарстві в цілому, так 

і окремо по галузі рослинництва, які покладені в основу нормативної грошової 

оцінки за цією методикою, що і спричиняє значні коливання нормативної 

грошової оцінки 1 га ріллі.  

Методика В.І. Сафонової має позитивні сторони: охоплює всі 

вирощувані сільськогосподарські культури, ураховує фактичні витрати на 

виробництво, поширюється на всю посівну площу. Поряд з цим у ній не 

вирішено питання щодо ціни 1 ц зерна, яка застосовується у розрахунку 

абсолютної ренти: АР=1,6 ц зерна · 70 грн. У Методиці № 213 [35] було 

встановлено нормативну ціну 70 грн за зерно від зернових та зернобобових 

(без кукурудзи на зерно), які були покладені в її основу за результатами 

економічної оцінки 1988 р. Проводячи оцінку земель у 1990, 2004, 2005 рр.  

[469, 470], В.І. Сафонова залишає цю ціну незмінною, бо на той час не було в 

цьому потреби. Автор пропонує вибрати термін п’ять років і визначати 

середню ціну у наступний період, що передує розрахунковому [182]. 

Визначено такі періоди [404]:  

1) 1990–1995 рр. – застосовується нормативна ціна 70 грн/ц – розрахунок 

станом на 01.01.1995 р.; 
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2) 1995–1999 рр. Цср=(17+16+17,1+15+19,6)/5=16,94 грн/ц – розрахунок 

станом на 01.01.2000 р.; 

3) 2000–2004 рр. Цср=(44,1+37,4+31,0+53,5+45,3)/5=42,3 грн/ц – 

розрахунок станом на 01.01.2005 р.; 

4) 2005–2009 рр. Цср=(41,6+52+83,6+79,3+78,4)/5=67,0 грн/ц – 

розрахунок станом на 01.01.2010 р.; 

5) 2010–2014 рр. Цср=(107,1+137,1+158,1+140,1+185,7)/5=145,6 грн/ц – 

розрахунок станом на 01.01.2015 р.  

6) 2015–2020 рр. Цср=(283,2 + 332,9 +…)/5= грн/ц – розрахунок станом 

на 01.01.2020 р. і далі за аналогією. 

Аналіз показує, що урахування середньої ціни реалізації зернових і 

зернобобових (без кукурудзи на зерно) в ролі нормативної ціни починає діяти                   

з 2015 р. і перебільшує її на 3993 грн [182, с. 43]. Тому робимо висновок, що 

нормативна ціна 70 грн має застосовуватися у період 1990–2014 р., а з 2015 р. 

потрібно застосовувати середньорічну ціну за п’ять років – 145,6 грн (дод. Б.2) 

[182, с. 43].     

Чинна методика нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення № 831 ґрунтується на фактичних даних  

про врожайність культур у сільськогосподарських підприємствах України 

[36]. Водночас, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров [533] стверджують про 

необхідність переходу від фактичної до природної врожайності, тобто без 

урахування витрат на внесені мінеральні та органічні добрива. Природну та 

потенційну врожайність досліджують в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії ім. О.Н. Соколовського». Ці дослідження формуються на вибіркових 

ділянках станцій, а потім поширюються на схожі агрогрупи. Проведемо 

дослідження трьох варіантів удосконалення нормативної грошової оцінки 

ріллі: перший варіант ґрунтуватиметься на зниженні фактичної урожайності 

на приріст за рахунок унесення мінеральних та органічних добрив; другий – 

на природній урожайності зернових  (без кукурудзи на зерно) по Україні; третій 
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– на природній урожайності зернових (без кукурудзи на зерно) по областям 

України.  

За першим варіантом пропонуємо визначити природну врожайність 

сільськогосподарських культур шляхом зменшення фактичних даних 

урожайності зернових та зернобобових культур (без кукурудзи на зерно) на 

приріст за рахунок добрив, які вносять сільськогосподарські підприємства у 

майбутній урожай. Згідно з результатами досліджень ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» природна урожайність 

зернових та зернобобових культур у середньому по Україні становила                     

26,5 ц/га [167], а потенційна – 33,5 ц/га, або на 20,9 % більше (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Продуктивна здатність природної і потенційної родючості ґрунтів за 

зерновими та зернобобовими культурами (без кукурудзи на зерно)  

по Україні 

Сільськогосподарська 

культура 

Продуктивна здатність родючості ґрунтів, ц/га 

природної  потенційної  

Озима пшениця 28,0 38,0 

Ярий ячмінь 24,0 30,0 

Озимий ячмінь 30,0 39,0 

Горох 24,0 27,0 

Середнє по Україні 26,5 33,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних [424,  с. 309]. 

  

Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» періодичність 

проведення та оновлення показників нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення становить 5–7 років. Тому виберемо 

період дослідження п’ять років (2011–2015 рр.), у якому фактична врожайність 

зернових та зернобобових культур без кукурудзи на зерно коливалася в межах 

25,1–37,4 ц/га, а в середньому по Україні становила 31,8 ц/га [167]. Найменшу 

врожайність спостерігали у 2012 р. – 25,1 ц/га, а найбільшу у 2014 р. –                        

37,4 ц/га [167]. Ґрунтуючись на тому, що за рахунок унесення мінеральних та 

органічних добрив досягається потенційна врожайність, знайдемо природну 

врожайність шляхом зменшення фактичної на 20,9 % [167]. Природна 

урожайність за 2015 р. дорівнює 36,6*0,791=29 ц/га. Тоді середня природна 



202 

 

врожайність за досліджуваний період становитиме 

(23,2+19,9+24,1+29,6+29)/5=25,2 ц/га (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Природна і потенційна врожайність зернових і зернобобових культур                  

(без кукурудзи на зерно) по Україні 

Рік 
Урожайність зернових та зернобобових (без кукурудзи), ц/га 

фактична   природна   

2011 29,3 23,2 

2012 25,1 19,9 

2013 30,5 24,1 

2014 37,4 29,6 

2015 36,6 29,0 

Середнє по Україні 31,8 25,2 

Джерело: розроблено автором на основі даних [536]. 

 

У складі виробничих витрат сільськогосподарських підприємств на 

вирощування зернових та зернобобових культур (без кукурудзи на зерно) 

витрати на мінеральні добрива за досліджуваний період коливалися в 

діапазоні 18–23 %, а в середньому по Україні становили 20 % (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Виробничі витрати на вирощування зернових та зернобобових культур  

(без кукурудзи на зерно) по Україні 

Рік 
Виробничі витрати 

на 1 га, грн 

Питома вага витрат 

на добрива, % 

Виробничі витрати на 1 га 

без мінеральних добрив, грн 

2011 2891,6 21 2284,4 

2012 3523,9 22 2748,6 

2013 4209,0 21 3325,1 

2014 5174,2 18 4242,8 

2015 6654,4 23 5123,9 

Середнє по Україні 4490,6 20 3545,0 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [536]. 

 

Темпи приросту за аналізований проміжок часу найвищі за витратами. 

За досліджуваний період темпи приросту врожайності зернових та 

зернобобових культур (без кукурудзи на зерно) становили 12 %, темпи 

приросту ціни реалізації – 28 %, а темпи приросту витрат – 33 %. Відбувається 

диспропорція у зростанні темпів витрат відповідно до темпів урожайності і 

ціни, що потребує коригування. Відтак, темпи приросту витрат більші від 
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темпів приросту врожайності на 21 %, а від темпів приросту ціни реалізації – 

на 5 %. Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур (без 

кукурудзи на зерно) становила у 2011 р. – 137,1 грн/ц, у 2012 р. – 158,1 грн/ц, 

2013 р. – 140,1 грн/ц, 2014 р. – 185,7 грн/ц, 2015 р. – 283,2 грн/ц, а середня за 

досліджуваний період – 180,84 грн/ц [165] (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Темпи приросту врожайності зернових та зернобобових культур  

(без кукурудзи на зерно), ціни їх реалізації та витрат по Україні 

Рік 
Витрати, 

грн/га 
Індекс 

Ціна 

реалізації, 

грн/ц 

Індекс 

Урожайність зерно-

вих та зернобобових 

(без кукурудзи на 

зерно), ц 

Індекс 

2010 2140,7   107,1   23,2   

2011 2891,6 1,3508 137,1 1,2801 29,3 1,2629 

2012 3523,9 1,2187 158,1 1,1532 25,1 0,8567 

2013 4209,0 1,1944 140,1 0,8861 30,5 1,2151 

2014 5174,2 1,2293 185,7 1,3255 37,4 1,2262 

2015 6654,4 1,2861 283,2 1,525 36,6 0,9786 
Темп росту 
 за рік, %    133   128   112 

Темп 
приросту, 

% 
  33   28 

  
12 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [536, 404]. 

 

Тоді виробничі витрати, які становили 3545 грн/га, зменшилися                    

на 21 % і досягли 2801 грн/га [165]. У такому разі середня ціна реалізації                   

180,84 грн/ц зменшилася на 5 % і становила 171,80 грн/га (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Визначення нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по Україні  

станом на 01.01.2016 р. (варіант 1) 
Показник  Значення 

Урожайність зернових та зернобобових  (без кукурудзи), ц/га 25,2 

Середня ціна реалізації 1 ц зерна, грн 171,8 

Валова продукція з 1 га, грн 4329,4 

Виробничі витрати на 1 га, грн 2801,0 

Норматив витрат (35 %), грн 980,4 

Витрати з нормативом, грн 3781,4 

Диференціальний рентний дохід, грн/га 548,0 

Диференціальний рентний дохід, ц/га 3,2 

Абсолютний рентний дохід, ц/га 1,6 

Загальний рентний дохід, ц/га 4,8 

Нормативна грошова оцінка, грн/га 27213,1 

Джерело: розроблено автором на основі даних [536]. 
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Нормативна грошова оцінка 1 га на основі природної врожайності 

становить 27213,1 грн/га. Ґрунтовий покрив України обмежений 

просторовими зонами, які характеризуються певними параметрами 

зволоження і періодом теплих температур для вегетації рослин. Середня 

температура по Україні становила 16,2 С°. Урожайність вирощуваних культур 

залежить від кількості опадів, які випадають не тільки у вегетаційний період, 

але й у холодний період року. За дослідженнями ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», у зоні Степу Північного 

продуктивність між крайніми значеннями кількості опадів зростає на 10–15 % 

за однакового засвоєння їх та однакового гранулометричного складу                        

[424, с. 128]. Тому для розрахунків використали річні дані: зокрема, по Україні 

річна кількість опадів становить 506,8 мм. У розрізі адміністративних 

областей визначали коефіцієнти за балом бонітету, вмістом гумусу, 

інфраструктурою [361] та гідротермічний коефіцієнт (дод. Б.3). Проведено 

диференціацію нормативної грошової оцінки 1 га ріллі на загальний 

коефіцієнт (дод. Б.4). Таким чином, спостерігаємо значну диференціацію 

результатів нормативної грошової оцінки залежно від природно-кліматичних 

і якісно-просторових показників розташування області на території України. 

Аналогічно проводили розрахунки за природно-сільськогосподарськими 

районами певної області (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Вихідні дані по ріллі за природно-сільськогосподарськими районами 

Харківської області 

Природно-сільськогосподарський 

район 

Бал 

бонітету 

Вміст 

гумусу 

Гідротер-

мічний 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

інфрастру-

ктури 

Валківський (1) 51 2,97 0,324 1,000 

Харківський (2) 51 3,13 0,326 1,030 

Великобурлуцький (3) 51 3,23 0,328 1,000 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 53 3,73 0,328 1,000 

Балаклійський (5) 52 3,7 0,316 0,970 

Куп’янський (6) 48 3,36 0,318 1,010 

Харківська область 52 3,35 0,323 0,990 

Джерело: розроблено автором на основі даних [88, 361, 581]. 
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У розрізі адміністративних районів Харківської області коефіцієнт 

інфраструктури коливається в межах 0,87–1,12 (дод. Б.5). Найбільше значення 

загального коефіцієнта – 1,038 – спостерігаємо в Зачепилівсько-

Близнюківському районі, а найменше – 0,970 – у Валківському природно-

сільськогосподарському районі Харківської області (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Визначення загального коефіцієнта по ріллі за природно-

сільськогосподарськими районами Харківської області 

Природно-сільсько-

господарський район 

Коефіцієнти 

бонітету гумусу 
гідро-

термічний 

інфра-

структури 

загаль- 

ний 

Валківський (1) 0,980 0,890 1,003 1,010 0,970 

Харківський (2) 0,980 0,930 1,009 1,040 0,989 

Великобурлуцький (3) 0,980 0,960 1,015 1,010 0,991 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 1,020 1,110 1,015 1,010 1,038 

Балаклійський (5) 1,000 1,100 0,978 0,980 1,013 

Куп’янський (6) 0,920 1,000 0,985 1,020 0,980 

Джерело: розроблено автором. 

 

Нормативна грошова оцінка 1 га ріллі з урахуванням загального 

коефіцієнта диференціації найбільша в Зачепилівсько-Близнюківському 

природно-сільськогосподарському районі Харківської області і дорівнює 

36693,1 грн/га, що на 10,6 % більше від чинної Методики № 831, а найменша 

– у Валківському природно-сільськогосподарському районі і становить                            

34289,3 грн/га, що на 7,4 % більше від чинної Методики № 831 (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га              

ріллі по природно-сільськогосподарських районах Харківської області  

Природно-сільсько-

господарський район 

Нормативна грошова 

оцінка, грн/га 

Різниця між 
удосконаленою й 

чинною 

удосконалена чинна грн % 

Валківський (1) 34289,3 31923,25 2366,05 7,4 

Харківський (2) 34961,0 31923,25 3037,75 9,5 

Великобурлуцький (3) 35031,7 31923,25 3108,45 9,7 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 36693,1 33175,15 3517,95 10,6 

Балаклійський (5) 35809,3 32549,20 3260,10 10,0 

Куп’янський (6) 34642,8 30045,42 4597,38 15,3 

Джерело: розроблено автором на основі даних [36]. 
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Нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень. Середня 

урожайність плодів по Україні за період 2011–2015 рр. становила 127,0 ц/га, 

винограду – 72,5 ц/га, ягід – 38,7 ц/га (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Динаміка врожайності багаторічних насаджень в Україні, ц/га  
Рік Плоди  Виноград Ягоди 

2011 73,4 63,7 31,5 
2012 84,2 57,4 34,3 
2013 172,2 77,9 42,9 
2014 203,0 85,7 43,9 
2015 102,4 77,7 40,8 

Середнє по Україні 127,0 72,5 38,7 
Джерело: розроблено автором на основі даних  [536]. 

 

Витрати на виробництво продукції багаторічних насаджень за період 

2011–2015 рр. становили для плодів – 23058,00 грн/га, винограду –             

17102,80 грн/га, ягід – 51113,70 грн/га (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Динаміка витрат на виробництво продукції багаторічних насаджень 

 в Україні, грн/га  
Рік Плоди  Виноград Ягоди 

2011 17101,47 14301,92 49313,88 

2012 19729,74 13517,13 48295,43 

2013 14067,02 14928,76 46284,38 

2014 28342,86 17757,04 60272,94 

2015 36048,90 25009,30 51401,88 

Середнє по Україні 23058,00 17102,80 51113,70 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [536]. 

  

Середні ціни реалізації по Україні за період 2011–2015 рр. становили за 

плоди – 301,9 грн/ц, виноград – 426,1 грн/ц, ягоди – 1594,9 грн/ц (табл. 3.11).   

Таблиця 3.11 

Динаміка реалізаційних цін  на продукцію багаторічних насаджень  

в Україні, грн/ц  
Рік Плоди  Виноград Ягоди 

2011 274,68 352,65 1396,13 

2012 255,04 406,51 1480,41 

2013 208,02 386,50 1225,82 

2014 234,82 333,56 1526,48 

2015 537,14 651,30 2345,53 

Середнє по Україні 301,90 426,10 1594,90 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [536]. 
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Серед продукції багаторічних насаджень найвищі ціни має ягідна 

продукція – у діапазоні 1396,13–2345,53 грн/ц, найменші – плодова продукція 

– у діапазоні 208,02–537,14 грн/ц, а ціни на виноград перебувають на 

середньому рівні в діапазоні 333,56–651,3 грн/ц. За досліджуваний період у 

структурі площ багаторічних насаджень найбільшу питому вагу займають 

плодові насадження – 51,8 %, виноградні – 45,9 % та ягідні насадження –                     

2,3 % (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Динаміка площ багаторічних насаджень в Україні, га  

Рік Плоди  Виноград Ягоди Усього 

2011 36864,0 46819,0 1639,0 85322,0 

2012 33724,0 46268,0 1670,0 81662,0 

2013 59041,0 46792,0 1671,0 107504,0 

2014 58003,0 25478,0 1896,0 85377,0 

2015 26067,0 24001,0 2446,0 52514,0 

Середнє по 

Україні 42739,8 37871,6 1864,4 82475,8 

Питома вага, % 51,8 45,9 2,3 100 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [535]. 

  

Середня ціна реалізації 1 ц зерна зернових та зернобобових культур (без 

кукурудзи на зерно) за досліджуваний період 2011–2015 рр. становила                 

180,84 грн/ц (табл. 3.13).   

Таблиця 3.13 

Розрахунок еквівалентної врожайності багаторічних насаджень  

у зернових та зернобобових культурах, ц/га  

Куль-

тура 

Урожа-

йність 

(Ун), 

ц/га 

Ціна, 

грн/ц 

Вартість 

проду-

кції, 

грн/га 

Вит-

рати, 

грн/га 

Норматив 

витрат 

(35%), 

грн 

Чистий 

дохід, 

грн/га 

Питома  

вага 

культури в 

структурі 

посівів 

Дохід 

за ва-

гою, 

грн/га 

Плоди  127,0 301,90 38341,30 23058,0 8070,3 7213,00 0,518 3736,3 

Виноград 72,5 426,10 30892,30 17102,8 5986,0 7803,52 0,459 3581,8 

Ягоди 38,7 1594,90 61722,60 51113,7 17889,8 -7280,90 0,023 -167,5 

 Усього  х  х  х  х  х  х  х 7150,7 
Зернові 
та зерно-
бобові  х 180,84  х  х  х  х  х  х 
Екві-
валентна 
врожай-
ність, ц/га  х    х  х  х  х  х 39,54 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [535]. 
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 Чистий дохід обчислимо як різницю між вартістю валової продукції за 

відрахуванням витрат і нормативу витрат (35 %). Дохід з урахуванням питомої 

ваги в структурі посівних площ багаторічних насаджень за плодовими, 

виноградними та ягідними насадженнями становить 7150,7 грн/га. Знаючи 

середню ціну реалізації 1 ц зерна зернових та зернобобових культур (без 

кукурудзи на зерно) за період 2011–2015 рр. переведемо сумарний дохід у 

зерновий еквівалент – він дорівнює 39,54 ц/га. Даний зерновий еквівалент 

відображає фактичну врожайність зернових та зернобобових культур, тому 

для приведення її до природної зменшимо на 20,9 % і одержимо 31,28 ц/га. 

Вартість продукції визначимо як добуток урожайності і ціни реалізації. 

Проведемо розрахунок нормативної грошової оцінки багаторічних насаджень: 

вона дорівнює 61 626,4 грн/га, або на 11424,4 грн/га (22,8 %) більше від чинної 

нормативної грошової оцінки (табл. 3.14). 

 Таблиця 3.14 

Визначення нормативної грошової оцінки 1 га багаторічних насаджень 

по Україні станом на 01.01.2016 р.  
Показник Значення 

Урожайність зернових та зернобобових  (без кукурудзи), ц/га 31,28 

Середня ціна реалізації 1 ц зерна, грн 171,8 

Валова продукція з 1 га, грн 5373,9 

Виробничі витрати на 1 га, грн 2801,0 

Норматив витрат (35 %), грн 980,4 

Витрати з нормативом, грн 3781,4 

Диференціальний рентний дохід, грн/га 1592,50 

Диференціальний рентний дохід, ц/га 9,27 

Абсолютний рентний дохід, ц/га 1,60 

Загальний рентний дохід, ц/га 10,87 

Нормативна грошова оцінка, грн/га 61626,4 

Джерело: розроблено автором на основі даних [535]. 

 

Визначимо нормативну грошову оцінку 1 га багаторічних насаджень у 

розрізі адміністративно-територіальних областей України з урахуванням 

коефіцієнтів за балом бонітету, вмістом гумусу, інфраструктурою та 

гідротермічного коефіцієнта. Найменша нормативна грошова оцінка 1 га 

багаторічних насаджень в  Житомирській області – 52012,7 грн/га, а найбільша 

– у Полтавській –  77957,4 грн/га (дод. Б.6). На регіональному рівні 
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найбільший бал бонітету зі значенням 48 спостерігаємо в Великобурлуцькому 

природно-сільськогосподарському районі Харківської області, а найменший зі 

значенням 46 – у Валківському і Балаклійському (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Вихідні дані по багаторічним насадженням за природно-

сільськогосподарськими районами Харківської області 

Природно-сільськогосподарський 

район 

Бал 

бонітету 

Вміст 

гумусу 

Гідро-

термічний 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

інфра-

структури 

Валківський (1) 46 2,97 0,324 1,000 

Харківський (2) 47 3,13 0,326 1,030 

Великобурлуцький (3) 48 3,23 0,328 1,000 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 47 3,73 0,328 1,000 

Балаклійський (5) 46 3,70 0,316 0,970 

Куп’янський (6) 47 3,36 0,318 1,010 

Харківська область 47 3,35 0,323 0,990 

Джерело: розроблено автором на основі даних [88, 361, 581]. 

 

Найбільший показник загального коефіцієнта диференціації зі 

значенням 1,033 спостерігається в Зачепилівсько-Близнюківському районі 

Харківської області, а найменший зі значенням 0,970 – у Валківському                

(табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Визначення загального коефіцієнта по багаторічним насадженням  

за природно-сільськогосподарськими районами Харківської області 

Природно-сільськогосподарський 

район 

Коефіцієнти 

боні-

тету 

гуму-

су 

гідротер-

мічний 

інфраст-

руктури 

загаль-

ний 

Валківський (1) 0,980 0,890 1,003 1,010 0,970 

Харківський (2) 1,000 0,930 1,009 1,040 0,994 

Великобурлуцький (3) 1,020 0,960 1,015 1,010 1,001 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 1,000 1,110 1,015 1,010 1,033 

Балаклійський (5) 0,980 1,100 0,978 0,980 1,008 

Куп’янський (6) 1,000 1,000 0,985 1,020 1,001 

Джерело: розроблено автором. 

 

Різниця між вдосконаленою методикою та чинною Методикою № 831 

коливається від 13,6 до 22,3 %. Найбільший показник удосконаленої 

нормативної грошової оцінки зі значенням 80211,7 грн/га спостерігаємо в 

Зачепилівсько-Близнюківському природно-сільськогосподарському районі 
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Харківської області, а найменший зі значенням 75319,8 грн/га – у 

Валківському (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га 

багаторічних насаджень природно-сільськогосподарських районів 

Харківської області 

Природно-

сільськогосподарський  

район 

Нормативна грошова 

оцінка, грн/га 

Різниця між 
удосконаленою й 

чинною 

удосконалена чинна грн % 

Валківський (1) 75319,8 65589,25 9730,55 14,8 

Харківський (2) 77183,4 67015,10 10168,3 15,2 

Великобурлуцький (3) 77726,9 68440,95 9285,95 13,6 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 80211,7 65589,25 14622,45 22,3 

Балаклійський (5) 78270,5 65589,25 12681,25 19,3 

Куп’янський (6) 77726,9 67015,1 10711,80 16,0 

Джерело: розроблено автором на основі даних [36]. 

 

Оцінка сіножатей. Для визначення нормативної грошової оцінки 1 га 

сіножатей скористаємося способом переведення врожайності багаторічних 

трав в урожайність вівса за перевідними кормовими одиницями. Середня 

врожайність багаторічних трав становить 39,9 ц/га (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 

Динаміка врожайності багаторічних трав на сіно по Україні, ц/га 

Рік Урожайність 

2011 38,0 

2012 39,4 

2013 38,3 

2014 48,9 

2015 34,9 

Середнє по Україні 39,9 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [536]. 

 

Урожайність багаторічних трав на сіно, переведена в кормові одиниці, і 

виражена врожайністю вівса становила 21,55 ц/га (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

Переведення сіна в кормові одиниці по Україні, ц/га 

Урожайність 
Вихід 

сіна, ц/га 

Вміст кормових 

одиниць в 1 кг корму, кг 

Вихід кормових 

одиниць з 1 га, ц к. од. 

Урожайність 

вівса, ц/га 

Багаторічні 

трави на сіно 
39,9 0,54 21,55 21,55 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [536]. 
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Нормативна грошова оцінка 1 га сіножатей по Україні дорівнювала 

6463,1 грн/га (дод. Б.7, табл. 1). Помножили нормативну грошову оцінку 1 га 

сіножатей України на загальний коефіцієнт диференціації в розрізі областей. 

Найменша нормативна грошова оцінка 1 га сіножатей спостерігається у 

Вінницькій області –  5021,8 грн/га, а найбільша – у Черкаській 7807,4 грн/га 

(дод. Б.7, табл. 2). На регіональному рівні бал бонітету 1 га сіножатей дорівнює 

26, найменший він у Валківському (1) природно-сільськогосподарському 

районі Харківської області – 24, а найбільший – 27 – відзначено в 

Харківському (2), Великобурлуцькому (3), Куп’янському (6) природно-

сільськогосподарських районах (табл. 3.20).     

Таблиця 3.20 

Вихідні дані по сіножатям за природно-сільськогосподарськими 

районами Харківської області 

Природно-сільськогосподарський 

район 

Бал 

бонітету 

Вміст 

гумусу 

Гідро-

термічний 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

інфра-

структури 

Валківський (1) 24 2,97 0,324 1,000 

Харківський (2) 27 3,13 0,326 1,030 

Великобурлуцький (3) 27 3,23 0,328 1,000 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 26 3,73 0,328 1,000 

Балаклійський (5) 26 3,70 0,316 0,970 

Куп’янський (6) 27 3,36 0,318 1,010 

Харківська область 26 3,35 0,323 0,990 

Джерело: розроблено автором на основі даних [88, 361, 581]. 

 

Визначено загальний коефіцієнт диференціації сіножатей на 

регіональному рівні в розрізі природно-сільськогосподарських районів 

Харківської області за коефіцієнтом бонітування, коефіцієнтом гумусу, 

коефіцієнтом гідротермічності і коефіцієнтом інфраструктури. Він має 

найвище значення в Зачепилівсько-Близнюківському (4) природно-

сільськогосподарському районі – 1,030 , а найменше – у Валківський (1)  – 

0,954 (табл. 3.21). 
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Таблиця 3.21 

Визначення загального коефіцієнта диференціації за сіножатями  

у природно-сільськогосподарських районах Харківської області 
Природно-

сільськогосподарський  

район 

Коефіцієнти 

боні-

тету 

гумусу гідро-

термічний 

інфра-

структури 

загаль-

ний 

Валківський (1) 0,920 0,890 1,003 1,010 0,954 

Харківський (2) 1,030 0,930 1,009 1,040 1,001 

Великобурлуцький (3) 1,030 0,960 1,015 1,010 1,003 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 0,990 1,110 1,015 1,010 1,030 

Балаклійський (5) 0,990 1,100 0,978 0,980 1,011 

Куп’янський (6) 1,030 1,000 0,985 1,020 1,009 

Харківська область 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Джерело: розроблено автором. 

 

У результаті розрахунків з’ясували, що найбільшою нормативна 

грошова оцінка 1 га сіножатей у розмірі 7182,9 грн/га була в Зачепилівсько-

Близнюківському (4) природно-сільськогосподарському районі і становила       

14,4 % від чинної нормативної грошової оцінки, а найменша –  6652,9 грн/га – 

у Валківському (1) природно-сільськогосподарському районі – 14,8 %. 

Найменшу розбіжність із чинною оцінкою мають Харківський, 

Великобурлуцький та Куп’янський природно-сільськогосподарські райони 

(табл. 3.22).   

Таблиця 3.22 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га 

сіножатей природно-сільськогосподарських районів Харківської області 

Природно-

сільськогосподарський район 

Нормативна грошова 

оцінка, грн/га 

Різниця між 

удосконаленою й 

чинною 

удосконалена чинна грн % 

Валківський (1) 6652,9 5 797,62 855,28 14,8 

Харківський (2) 6980,7 6 522,33 458,37 7,0 

Великобурлуцький (3) 6994,6 6 522,33 472,27 7,2 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 7182,9 6 280,76 902,14 14,4 

Балаклійський (5) 7050,4 6 280,76 769,64 12,3 

Куп’янський (6) 7036,5 6 522,33 514,17 7,9 

Джерело: розроблено автором на основі даних [36]. 
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Оцінка пасовищ. Вихід зеленої маси багаторічних трав 

сільськогосподарських підприємств за 2011–2015 рр. у середньому по Україні 

становив 167,54 ц/га. Найбільше його значення було у 2014 р. – 181,7 ц/га, а 

найменше – у 2012 р. – 143,2 ц/га (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Вихід зеленої маси багаторічних трав за 2011–2015 рр., ц/га  
Рік Багаторічні трави 

2011 176,5 

2012 143,2 

2013 164,5 

2014 181,7 

2015 171,8 

Середнє по Україні 167,54 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [536]. 

 

Зелена маса з 1 га пасовища, переведена в кормові одиниці, дорівнює 

21,45 ц/га (табл. 3.24).   

Таблиця 3.24 

Переведення зеленої маси в кормові одиниці по Україні, ц/га 

Джерело: розроблено автором на основі даних [536]. 

  

Нормативна грошова оцінка 1 га пасовищ по Україні становить 

5896,2 грн/га (дод. Б.8, табл. 1). Найменшою нормативна грошова оцінка 1 га 

пасовищ по Україні з диференціацією на загальний коефіцієнт була у 

Вінницькій області – 4581,3 грн/га, а найбільша – у Черкаській – 7122,6 грн/га 

(дод. Б.8, табл. 2). Оцінюючи пасовища на регіональному рівні (Харківська 

область), спостерігаємо  зміну показників якості ґрунту. Зокрема, бал бонітету 

за пасовищами найбільший по Балаклійському (5) природно-

сільськогосподарському району, а середній бал по області дорівнює 33. Вміст 

гумусу коливається в діапазоні 2,97–3,73 % (табл. 3.25). 

 

Показник 
Вихід зеленої 

маси, ц/га 

Вміст кормових 

одиниць в 1 кг 

корму, кг 

Вихід кормових 

одиниць з 1 га 

ц к. од. 

Урожайність 

вівса, ц/га 

Зелена маса 

багаторічних 

трав, ц/га 

167,54 0,128 21,45 21,45 
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Таблиця 3.25 

Вихідні дані за пасовищами в природно-сільськогосподарських районах 

Харківської області 

Природно-
сільськогосподарський район 

Бал 
бонітету 

Вміст 
гумусу 

Гідро-
термічний 
коефіцієнт 

Коефіцієнт 
інфра-

структури 

Валківський (1) 34 2,97 0,324 1,000 

Харківський (2) 32 3,13 0,326 1,030 

Великобурлуцький (3) 32 3,23 0,328 1,000 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 33 3,73 0,328 1,000 

Балаклійський (5) 35 3,70 0,316 0,970 

Куп’янський (6) 32 3,36 0,318 1,010 

Харківська область 33 3,35 0,323 0,990 

Джерело: розроблено автором на основі даних [88, 361, 581]. 

 

Визначено загальний коефіцієнт диференціації через добуток 

коефіцієнтів бонітування, гумусу, гідротермічності й інфраструктури в розрізі 

природно-сільськогосподарських районів Харківської області (табл. 3.26). 

Таблиця 3.26 

Визначення загального коефіцієнта диференціації за пасовищами  

в природно-сільськогосподарських районах Харківської області 

Природно-

сільськогосподарський  

район 

Коефіцієнти 

боні-

тету 

гумусу гідро-

термічний 

інфра-

структури 

загаль-

ний 

Валківський (1) 1,030 0,890 1,003 1,010 0,982 

Харківський (2) 0,970 0,930 1,009 1,040 0,986 

Великобурлуцький (3) 0,970 0,960 1,015 1,010 0,989 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 1,000 1,110 1,015 1,010 1,033 

Балаклійський (5) 1,060 1,100 0,978 0,980 1,028 

Куп’янський (6) 0,970 1,000 0,985 1,020 0,994 

Харківська область 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Джерело: розроблено автором. 

 

Удосконалена нормативна грошова оцінка 1 га пасовищ у розрізі 

природно-сільськогосподарських районів Харківської області коливається у 

межах 6247,5–6571,9 грн/га, що відрізняється від чинної відповідно на                          

-5,7–2,3 % (табл. 3.27). 
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Таблиця 3.27 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га 

пасовищ природно-сільськогосподарських районів Харківської області 

Природно-

сільськогосподарський район 

Нормативна грошова 

оцінка, грн/га 

Різниця між 

удосконаленою й 

чинною 

удосконалена чинна грн % 

Валківський (1) 6247,5 6621,83 -374,33 -5,7 

Харківський (2) 6272,9 6232,31 40,59 0,7 

Великобурлуцький (3) 6292,0 6232,31 59,69 1,0 

Зачепилівсько-Близнюківський (4) 6571,9 6427,07 144,83 2,3 

Балаклійський (5) 6540,1 6816,59 -276,49 -4,1 

Куп’янський (6) 6323,8 6232,31 91,49 1,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних [36]. 

  

Таким чином, урахування коефіцієнтів за балом бонітету, вмістом 

гумусу, інфраструктурою та гідротермічного коефіцієнта дає змогу 

диференціювати залежно від природно-кліматичних та якісно-територіальних 

умов значення нормативної грошової оцінки 1 га ріллі відповідної області, 

розрахованої на основі природної врожайності за допомогою зниження 

фактичних даних на відсоток, за яким вона збільшується при застосуванні 

мінеральних та органічних добрив у сільськогосподарських підприємствах. 

Перевагою цього підходу є застосування дійсних показників господарювання 

аграрних підприємств, фактичної урожайності зернових та зернобобових 

культур (без кукурудзи на зерно) і фактичних витрат на їх виробництво                 

(табл. 3.28).  

Таблиця 3.28 

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. 

 

За другим варіантом пропонуємо використовувати природну 

врожайність, визначену на агровиробничих групах ґрунтів для зернових і 
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зернобобових культур (без кукурудзи на зерно) по Україні, яка дорівнювала                

26,5 ц/га [244, 424]. Нормативні витрати на виробництво цих культур 

становили 2887,7 грн/га [244]. Середня ціна реалізації зернових культур (без 

кукурудзи на зерно) по Україні сягала 180,84 грн/ц. Удосконалена нормативна 

грошова оцінка за цим варіантом дорівнювала 38790,2 грн/га                                               

(дод. Б.9, табл. 1). До нормативної грошової оцінки 1 га ріллі України введено 

поправку на загальний коефіцієнт диференціації і одержано її значення по 

адміністративних областях України (дод. Б.9, табл. 2). Найменша нормативна 

грошова оцінка 1 га ріллі була у Житомирській області – 33553,5 грн/га, а 

найбільша – у Харківській – 50388,5 грн/га. 

 За третім варіантом пропонуємо використовувати природну 

врожайність і нормативні витрати [244] для кожної адміністративної області 

окремо [533] (дод. Б.10). Удосконалена нормативна грошова оцінка за цим 

варіантом становила 38790.2 грн/га, але найменша нормативна грошова оцінка 

1 га ріллі була у Волинській області – 596,8 грн/га, а найбільша – у Харківській 

– 57290,1 грн/га.  

 Запропоновані три варіанти визначення нормативної грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь стають різними важелями для управління 

земельними ресурсами. Якщо необхідно зменшити податкове навантаження 

на сільськогосподарські підприємства необхідно застосувати перший варіант. 

В умовах становлення ринку земель сільськогосподарського призначення при 

застосуванні нормативної грошової оцінки в якості стартової ціни продажу – 

краще використати другий варіант. Спостерігаються значні коливання 

нормативної грошової оцінки 1 га ріллі, яку розраховано на основі природної 

врожайності в кожній області окремо. Це значно зменшить податкові 

надходження до місцевих бюджетів деяких регіонів. Тому застосування 

третього варіанту можливе за наявності інших джерел податку (табл. 3.29).   
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Таблиця 3.29 

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. 

    

Отже, наступним кроком державного регулювання стає проведення 

загальнонаціональної всеукраїнської нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення [49], що сприяє повному оновленню її 

показників. Завдяки цьому буде створено актуальну базу для оподаткування й 

оновлення даних земельного кадастру з наповненням відомостями про оцінку 

всієї території держави. Дані необхідно звести в єдиний масив і створити 

портал з можливістю не тільки оглядати грошову оцінку в он-лайн режимі на 

публічній кадастровій карті, але й проводити он-лайн-розрахунки. Кожну 

земельну ділянку поза межами населених пунктів буде оцінено за новими 

даними. Це сприятиме збереженню коштів суб’єктів господарювання та 

громадян, бо у випадках, якщо нормативну грошову оцінку не проведено, 
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необхідно або розробляти технічну документацію за їх кошти, або 

встановлювати земельний податок у розмірі до 5 % від нормативної грошової 

оцінки 1 га ріллі по області [4].  

 Розглянуті моделі методик нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та шляхи їх удосконалення складають 

науково обґрунтовану систему врахування територіальних відмінностей галузі 

сільського господарства за регіонами з урахуванням природних та 

економічних особливостей на агробіологічній основі. Виділені етапи 

проведення такої оцінки передбачають: по-перше, розробку відповідної 

методики, по-друге, проведення загальнонаціональної оцінки всіх земель на 

території держави, по-третє, створення порталу нормативної грошової оцінки 

для вільного та прозорого доступу зацікавлених осіб до її результатів в он-

лайн режимі в будь-який проміжок часу.  

Одним з головних факторів ефективного управління земельними 

ресурсами населених пунктів є їх нормативна грошова оцінка. Площа земель 

громадської та житлової забудови становить 11,5 % земельного фонду країни, 

але більше 65 % податкового наповнення бюджету надходить саме із цієї 

категорії земель. Головною проблемою сучасної нормативної грошової оцінки 

є її інформаційне забезпечення, адже спостерігаємо значні розбіжності в 

містобудівній та землевпорядній документації, відсутність документально 

закріплених меж населених пунктів, застарілі генеральні плани, не 

розмежованість державної та комунальної власності. 

Інституціональне забезпечення почалося в 1995 р. з прийняттям 

Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів № 213 від 23.03.1995 р., яка складалася із 

трьох розділів: 1 – загальні положення, 2 – грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення, 3 – грошова оцінка земель населених 

пунктів [35, 168]. Лише у 2016 р. відбулося виділення нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення в окрему Методику та 

Порядок (Методика нормативної грошової оцінки земель 
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сільськогосподарського призначення  від 16.11.2016 р. № 831 [36] та Порядок 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення від 

23.05.2017 р. № 262 [62]). Сьогодні для проведення нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів використовують нормативно-правову 

основу, яка складається з Методики нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів від 23.03.1995 р. № 213 та Порядку нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів від 25.11.2016 р. № 489 [60].  

Попередня та нова редакції Методики № 213 мають ідентичний 

витратний підхід, який ґрунтується на витратах на освоєння та облаштування 

території населеного пункту. Базою для проведення нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів є капіталізований рентний дохід [163]. На 

його утворення впливає місце розташування населеного пункту в 

загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та 

розселення, облаштування його території і якість земель [139]. Велике 

значення для оцінки мають природно-кліматичні та інженерно-геологічні 

умови, архітектурно-ландшафтні та історико-культурні цінності, екологічний 

стан та функціональне використання земель [159].  

На території населених пунктів виділяють різні категорії земель за 

цільовим призначенням. Проте лише землі сільськогосподарського 

призначення та водного фонду мають бути оцінені відповідно за Порядками 

№ 262 та № 508. За відсутності даних про ґрунтові обстеження в межах 

населеного пункту, створюють креслення ґрунтів з використанням ґрунтових 

карт прилеглих територій, топографічних карт і експертного маршрутного 

обстеження населених пунктів для порівняння отриманих даних з натурою. На 

креслення ґрунтів екстраполюються  ґрунтові контури з карт прилеглих 

територій з урахуванням рельєфу, визначаються площі агровиробничих груп 

ґрунтів [60]. Якщо в межах населеного пункту існує водний об’єкт, який 

використовується для риборозведення, то його нормативну грошову оцінку 

визначають відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), 
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затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 22 серпня 2013 р. № 508 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105 [61].  

Після проведення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів її результати оформлюють у вигляді технічної документації. Якщо 

необхідно провести нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки, 

заявник подає заяву (адміністративна послуга) і йому надають витяг з 

технічної документації (змінена форма). Проводити нормативну грошову 

оцінку цілого населеного пункту дозволено юридичним особам – розробникам 

документації із землеустрою. Коефіцієнт функціонального використання 

земельної ділянки встановлюють відповідно до КВЦ (класифікації видів 

цільового призначення). Слід пам’ятати, що у разі відсутності коду, його 

значення дорівнює 3 [60]. Нововведенням є те, що коефіцієнт 

місцерозташування визначають відповідно до Генеральної схеми планування 

території України, схем планування областей, генпланів населених пунктів. Як 

свідчать дані станом на 01.01.2017 р., середня базова вартість по Україні 

становила 128,25 грн/м2, у тому числі для міста – 238,43 грн/м2, або на 85,9 % 

більше від середньої, селища – 102,65 грн/м2, або на 20 % менше від середньої, 

села – 66,11 грн/м2, або на 48,5 % менше від середньої [232]. Станом на 

15.07.2017 р. загальна кількість населених пунктів становила 29 722 одиниць, 

з них потребують оновлення технічної документації 3 748, або 12,6 % [232].  

На землях несільськогосподарського призначення рентний дохід 

утворюється неоднаково, з урахуванням просторового розміщення: у межах 

населеного пункту або за межами населеного пункту. Відповідно до 

галузевого поділу виділяють такі види землекористування: 

сільськогосподарське, рекреаційне, промислове, ін. За функціональним 

використанням розрізняють комерційне, громадське, ін. Територіально-

просторове розміщення передбачає одночасно розміщення за 

адміністративно-територіальним поділом, а також у межах і за межами 

населених пунктів. Таким чином, спостерігаємо багатофункціональність 
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господарського використання земельних ресурсів на всіх рівнях 

територіально-галузевого розподілу, у тому числі всередині 

землекористування (територія національних природних парків). Комерційне 

землекористування показує найбільшу дохідність земель України в містах –  

5960,8 тис. грн/га, селищах – 2566,3 тис. грн/га, селах – 1652,8 тис. грн/га. 

 Промислове землекористування та землекористування зв’язку за 

межами населених пунктів дає менший дохід – 12,6 тис. грн/га – ніж у їх 

межах:  у містах – 2861,2 тис. грн/га, селищах – 1231,8 тис. грн/га, селах –                                    

793,3 тис. грн/га. Землекористування галузі енергетики має найменші 

показники за межами населених пунктів – 12,6 тис. грн/га, а найбільші – у їх 

межах: у містах – 1549,8 тис. грн/га, селищах – 667,2 тис. грн/га, селах –                   

429,7 тис. грн/га.  Землекористування оборони має найменшу дохідність за 

межами населених пунктів – 12,6 тис. грн/га, а найбільші – у їх межах: у містах 

–  1192,2 тис. грн/га, селищах – 513,3 тис. грн/га, селах – 330,6 тис. грн/га. 

Дохідність сільськогосподарського землекористування за межами населених 

пунктів – 27,5 тис. грн/га, або на 11 % менше, ніж у межах населених пунктів 

–  30,9 тис. грн/га. За межами населених пунктів найнижчі показники мають 

природно-заповідне та природоохоронне землекористування – 2,2 тис. грн/га, 

оздоровче землекористування – 1,4 тис. грн/га, рекреаційне 

землекористування – 1,2 тис. грн/га, історико-культурне землекористування – 

2,3 тис. грн/га, лісогосподарське землекористування – 0,1 тис. грн/га, 

водогосподарське землекористування – 0,2 тис. грн/га, а в межах населених 

пунктів ці показники найвищі: у містах – 1192,2 тис. грн/га, селищах –                   

513,3 тис. грн/га, селах – 330,6 тис. грн/га, хоча коефіцієнт функціонального 

використання знижує базову вартість майже наполовину (дод. В). Рента, яка 

визначає цінність і дохідність земель, відображується в їх оцінці, результати 

якої є основою для нарахування плати за землю. Для земель 

несільськогосподарського призначення законодавче закріплення нормативів 

рентного доходу відбувалося у декілька етапів (табл. 3.30). 
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Таблиця 3.30 

Правовий інститут земельної ренти несільськогосподарського 

призначення 
Нормативно-правовий акт Орган затвердження Дата 

дії 

Дата  

оцін- 

ки 

Порядок грошової оцінки 

земель несільськогосподар-

ського  призначення (крім 

земель населених пунктів) 

Державний комітет України по земельних 
ресурсах, Державний комітет будівництва, 
архітектури та житлової політики України,         
Державний комітет України по водному 
господарству, Міністерство агропромисло-
вого комплексу України, Державний 
комітет лісового господарства України, 
Українська академія аграрних наук 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0477-97 

2
9
.0

8
.1

9
9
7

 –
 

1
6
.0

4
.2

0
0
6

 

0
1
.0

1
.1

9
9
8

 

Порядок нормативної 

грошової оцінки земель 

несільськогосподарського 

призначення (крім земель у 

межах населених пунктів) 

Державний комітет України по земельних 
ресурсах, Міністерство аграрної політики 
України, Міністерство будівництва, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства України, Державний комітет 
лісового господарства України, Державний 
комітет України по водному господарству, 
Українська академія аграрних наук 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0389-06 

2
7
.0

1
.2

0
0
6
 –

 
2
6
.1

1
.2

0
1
3
 

0
1
.0

1
.2

0
0
6
 

Порядок нормативної 

грошової оцінки земель 

несільськогосподарського 

призначення (крім земель 

населених пунктів) 

Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України http://zakon5. 
rada.gov.ua/laws/show/z1573-13 

2
6
.1

1
.2

0
1
3
 –

 і
  

те
п

ер
 

0
1
.0

1
.2

0
1
3
 

Джерело: розроблено автором на основі [61, 68, 71]. 

 

Аналіз інституціональних змін стосовно збільшення нормативів 

рентного доходу на землях несільськогосподарського призначення показав 

застосування коефіцієнтів індексації до базових показників середньорічного 

економічного ефекту або рентного доходу від 1997 р. [71]. У подальшому вони 

відповідно індексуються і затверджуються у новій методиці і тому наведені на 

поточну дату оцінки методики. Наприклад, у 1997 р. нормативний 

середньорічний економічний ефект для земель природно-заповідного та 

іншого природоохоронного призначення становив 626 грн/га. Для приведення 

цього нормативу до 01.01.2006 р. (Порядок 2006 р. [68]) використовуємо 

коефіцієнти індексації: Кі1997=1,059, Кі1998=1,006, Кі1999=1,127, Кі2000=1,182, 



223 

 

Кі2001=1,02, Кі2002=1, Кі2003=1, Кі2004=1, Кі2005=1,035. Сукупний коефіцієнт 

індексації становить Кі(01.01.1999-01.01.2006) = 1,059·1,006·1,127·1,182·1,02·1·1 

·1·1,035=1,4982.  

Тоді нормативний економічний ефект земель природно-заповідного та 

іншого природоохоронного призначення, помножений на Кі(01.01.1999-

01.01.2006), буде дорівнювати 0,0626·1,4982=0,0940 грн/м2. Його затверджено 

в Порядку 2006 р. [68]. Для розрахунку нормативного рентного доходу земель 

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 

нормативний економічний ефект [68] було помножено на коефіцієнт 

індексації Кі(01.01.2006-01.01.2013), який складається з Кі2006=1, Кі2007=1,028, 

Кі2008=1,152, Кі2009=1,059, Кі2010=1, Кі2011=1, Кі2012=1. Тоді сукупний коефіцієнт 

буде дорівнювати Кі(01.01.2006-01.01.2013)=1·1,028·1,152·1,059·1·1·1=1,254. 

Нормативний рентний дохід земель природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення Порядок 2013 р. [61] Рдн= 0,0940 ·1,254= 

0,1179 грн/м2. Для розрахунку нормативного рентного доходу станом на 

01.01.2017 р. застосуємо Кі(01.01.2013-01.01.2017), який складається з Кі2013=1, 

Кі2014=1,249, Кі2015=1,433, Кі2016=1,06. Сукупний коефіцієнт Кі(01.01.2013-

01.01.2017)=1·1,249·1,433·1,06=1,897. Тоді Рдн (01.01.2017 р.) = 0,1179 · 1,897=                        

0,2237 грн/м2 . 

В управлінні земельними ресурсами приділяють увагу всім 

рентоутворювальним процесам за об’єктами територіально-галузевого 

розподілу. На сучасному етапі розвитку економічної думки наукова школа 

інституціоналізму створила міцний теоретичний базис для розуміння та 

розвитку теорії земельної ренти. Максимальну нормативну ренту 

спостерігаємо на землях громадської та житлової забудови – 128,25 грн/м2, а 

мінімальну – на землях лісогосподарського призначення – 0,012 грн/м2                  

(табл. 3.31). 
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Таблиця 3.31 

Нормативна рента на різних категоріях земель України  

станом на 01.01.2017 р. 

Показник 
Земельна рента  

грн/м2 грн/га 

Землі сільськогосподарського призначення 2,752 27520,38 

Землі житлової та громадської забудови 128,250 1282500,00 

Землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення 
0,224 2240,00 

Землі оздоровчого призначення 0,143 1430,00 

Землі рекреаційного призначення 0,119 1190,00 

Землі історико-культурного призначення 0,233 2330,00 

Землі лісогосподарського призначення 0,012 120,00 

Землі водного фонду 0,040 400,00 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 
1,259 12590,00 

Усього 5,300 53000,00 

Джерело: розроблено автором на основі даних [60–62, 69]. 

 

Проведений аналіз фракталізації сучасної нормативної грошової оцінки 

земель показує позитивні моменти в контексті масштабності територіального 

охоплення, приведення методик до сучасних показників господарської 

діяльності, автоматизації процесів видачі довідок, прозорості даних щодо 

інформування зацікавлених осіб у вартості земельної ділянки в режимі он-

лайн цілодобово. Негативними моментами є невідповідність землевпорядної 

та містобудівної документації реаліям використання земель, невизначеність у 

документальному порядку меж населених пунктів, а в деяких випадках – 

місцеположення окремих земельних ділянок (поділ навпіл різними 

функціональними зонами). Відповідно, територіальні громади недотримують 

фінансові кошти до місцевих бюджетів. Як в минулому, так і сьогодні 

розробляють дієві механізми утворення та вилучення земельної ренти для 

потреб держави, суспільства, проведення трансакцій із земельними ділянками 

тощо. Усі ці питання буде розглянуто в наступному підрозділі. 
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3.2. Балансування інтересів держави та бізнесу у визначенні 

пріоритетів податкової політики та орендних відносин 

 

Однією з головних функцій управління земельними ресурсами є 

формування стійкого інституту плати за землю. Відповідно до Конституції 

України користування землею є платним. Передумовою введення плати за 

землю став інститут власності на землю. У державі сформувалася інституція 

плати за землю, яка з 1992 р. офіційно закріплена в інституті плати за землю, 

який має три напрями: 1) інституція земельного податку, 2) інституція 

орендної плати, 3) інституція зборів та мита. Наявність різних категорій земель 

за цільовим призначенням зумовлює різні рентоутворювальні фактори, 

спонукає до використання диференціального підходу в справлянні плати за 

землю. Проблема полягає у балансуванні плати за землю між інтересами 

держави та можливостями бізнесу. Вдале її вирішення можливе за умов 

дослідження сучасного стану оподаткування, орендної плати та визначення 

пріоритетів подальшого розвитку.    

Законодавчу основу закладено в Податковому кодексі, а головною 

організаційною структурою, яка регулює рентні відносини, є Державна 

фіскальна служба України у складі Міністерства фінансів України. Плата за 

землю – складова частина бюджетної системи України, де вона є джерелом  

наповнення (дод. Г.1). Отже, правовий інститут оренди сформувався в 1990 р. 

і займає одну з домінуючих позицій у господарській сфері ринкової економіки 

щодо використання земель. Погоджуємося з думкою О. Нів’євського,                              

Д. Нізалова, П. Кулинича про те, що право оренди землі, по-перше, є правовим 

інститутом, покликаним об’єднати й узгодити інтереси власника і користувача 

щодо певної земельної ділянки, що закріплюються в договорі оренди землі як 

договірні зобов’язання двох сторін – орендодавця та орендаря землі. По-друге, 

право оренди землі має ще одну юридичну властивість – обігоздатність, яка 

передбачає, що одна особа (орендар) може передати право оренди землі іншій 

особі [333]. Інститут оренди землі є комплексним інститутом, який охоплює 
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норми різних галузей права. Проте ці норми мають інтегральність у вирішенні 

поставлених завдань, юридичну унітарність природи відносин і особливостей 

їх регулювання. Це згладжує в процесі комплексного використання правових 

норм їх галузеві відмінності (дод. Г.2). Орендарі сільськогосподарських 

ділянок можуть обмінюватися правом користування за відповідними 

договорами суборенди (дод. Г.3). Закон України «Про плату за землю» був 

чинний з 1992 р. до 2010 р., а зміни переважно стосувалися механізмів 

оподаткування, пільгових категорій і ставок податку, об’єктів оподаткування. 

За період 1992–1996 рр. тільки законами про державний бюджет на 

відповідний рік вносили зміни до нього. Переважно вони стосувалися ставок 

земельного податку. Водночас спостерігали гіперінфляцію, тому такі заходи 

були абсолютно необхідні й виправдані. Зокрема, у 1993 р. ставку податку 

збільшено в 30 разів, у 1994 р. –  у 5 разів, у 1995 р. – у 20 разів, у 1996 р. – в 

1,45 раза. Надалі характер поправок змінився: основна їх частка стосувалася 

пільг в оподаткуванні. Згідно з підрахунками, за період з 1997 до 2009 рр. до 

Закону внесено 44 зміни й доповнення, 24 з яких стосувалися надання або 

скасування пільг зі сплати земельного податку [346, с. 59].  

Як показують результати аналізу, за період з 2004 до 2017 рр. плата за 

землю збільшилася майже в 11,5 раза, – з 2,3 до 26,4 млрд грн (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Динаміка плати за землю, млрд грн 
Джерело: розраховано автором на основі даних [385]. 
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До введення Податкового кодексу (2010 р.) спостерігалася тенденція до 

зменшення обсягів сплати земельного податку та зростання надходжень від 

орендної плати. Якщо у 2004 р. в структурі плати за землю земельний податок 

займав 67,34 %, то у 2014 р. цей показник знизився до 26,2 %. З 2015 р. 

земельний податок став джерелом наповнення місцевих бюджетів, тому 

надходження від нього почали зростати. Зокрема, у 2015 р. він становив                  

27,4 %, а у 2017 р. – вже 36,6 % (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Динаміка орендної плати й земельного податку, млрд грн 
 Джерело: розраховано автором на основі даних [385]. 

 

Зростання ролі земельного податку в структурі плати за землю 

зумовлене збільшенням меж ставок цього податку. Позитивною тенденцією є 

створення сприятливого податкового середовища, коли місцеві ради 
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плати значно нижчі від земельного податку. Якщо у 2013 р. орендна плата 

становила 73,7 %, то у 2017 р. – 63,4 %, тобто в її структурі відбулося зниження 

на 10,3 % (табл. 3.32).   

Таблиця 3.32 

Динаміка структури надходжень від плати за землю  

до зведеного бюджету України  

Назва платежу 
Роки 2017 р. до  

2013 р. 2013 2014 2015 2016 2017 

Земельний 

податок,  млн грн 3366,1 3161,3 4059,9 8093,2 9649,7 286,7 

Орендна плата, 

млн грн 9436,8 8922,6 10771,5 15230,4 16734,8 177,3 

Загальна сума 

плати за землю, 

млн грн 12802,9 12083,9 14831,4 23323,6 26384,5 206,1 

Земельний 

податок, % 26,3 26,2 27,4 34,7 36,6 139,2 

Орендна плата, % 73,7 73,8 72,6 65,3 63,4 86 

Джерело: розраховано автором на основі даних [385]. 

 

На регіональному рівні найвищим рівень плати за землю у 2017 рр. був 

у Київській області – 7875,58  млн грн, що на 47,4 % більше від аналогічної у 

2015 р. – 4142,50 млн грн, Дніпровській області – 3114,79  млн грн, а в 

Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській областях він 

коливався у межах від 1000 до 2000 млн грн. У 2015 р. плата за землю в 

Одеській області становила 913,10 млн грн, а у 2017 р. досягла                                

1926,24 млн грн, або на 1188,55 млн грн менше, ніж у Дніпровській, де 

відбулося зростання плати за землю у 2,11 рази. У Дніпровській області велика 

площа земель, на яких розміщені промислові підприємства, тому ставки 

земельного податку та орендної плати більші, ніж в областях з аграрним 

спрямуванням.  Найменший рівень плати за землю у 2017 р. був у Луганській 

області – 211,03 млн грн. Низькі показники надходжень від сплати за землю 

спостерігаються у Закарпатській – 281,83 млн грн, Чернівецькій –                          

288,46 млн грн, Тернопільській – 289,45 млн грн, Волинській – 314,40 млн грн 

та Рівненській – 335,51 млн грн – областях. У структурі їхніх земельних угідь 

переважають землі лісогосподарського призначення та водного фонду, плату 
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за які справляють у вигляді ренти за їх використання, а не земельного податку. 

У структурі плати за землю на державному рівні земельний податок поступово 

зростав і становив у 2015 р. – 27 %, у 2016 р. – 35 %, у 2017 р. – 37 %. На 

регіональному рівні він не перевищував 50 %, крім Закарпатської області, де у 

2017 р. становив 56 %. Орендна плата, навпаки, поступово зменшувалася і 

становила у 2015 р. – 73 %, у 2016 р. – 65 %, у 2017 р. – 63 % (дод. Д.1).  

На державному рівні за період 2013–2017 рр. вона збільшилася на                 

77,3 %, у тому числі з юридичних осіб – на 78,6 %, з фізичних осіб – на 68,8 %. 

Найбільшу частину в загальній сумі орендних платежів займає орендна плата 

від юридичних осіб, яка коливалася в межах 87,2–87,9 %. Найменшу частку в 

надходженнях від загальної орендної плати займала орендна плата від 

фізичних осіб, яка становила від 12,1 % до 12,8 % (дод. Д.2).  На регіональному 

рівні у 2015 р. найменшу орендну плату зафіксовано в Закарпатській –                  

76,45 млн грн, Волинській – 105,54 млн грн, Чернівецькій – 104,61 млн грн, 

Рівненській – 124,03 млн грн – областях. За період 2015–2017 рр. відбулося 

найбільше зростання надходжень від орендної плати в Одеській (79 %), 

Тернопільській (75 %) і Житомирській (71 %) областях, а найменше – у 

Луганській області (зменшилось на 15 %) і становило 85 %, в інших  областях 

України воно коливалося в межах 16–65 %. У 2017 р. найменшу орендну плату 

фізичними особами було сплачено в Закарпатській області – 24,82 млн грн, 

Луганській області – 27,28 млн грн. У 2017 р. в структурі орендної плати 

спостерігався найбільший показник від фізичних осіб Чернівецької області              

30 % та у Херсонській області – 26 %.  Найменшим він був у Київській і 

Дніпровській областях – відповідно 3 й 8 %. Водночас найбільші надходження 

орендної плати від юридичних осіб були у Київській і Дніпровській областях 

– відповідно 97 й 92 %. Найменший  цей показник у Чернівецькій області – 70 

% та Херсонській області – 74 % (дод. Д.3).  

На сучасному етапі розвитку орендних відносин [47] сформувалося два 

типи поведінки власників земель, за якими вони передають землі в оренду і які 

можна представити як окремі моделі: перша – модель орендної плати за землі 
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приватної власності і друга – модель орендної плати за землі державної 

власності. Перша модель ґрунтується на укладанні договорів оренди орендаря 

(приватного, акціонерного, фермерського господарства) з власником 

земельної частки (паю), приватною власністю якого вона є,  з установленням 

ставки орендної плати на договірних умовах, але не нижче від 

рекомендованого указом Президента розміром – 3 %. Друга модель мала різні 

шляхи розвитку, які можна виділити у відокремлені етапи.  

Державі та господарюючим суб’єктам вигідні орендні відносини, які 

можна охарактеризувати за кількістю переданих в оренду ділянок та прав 

оренди. Згідно з аналізом кількості переданих в оренду земельних ділянок 

різних категорій виявлено, що 96 % з них належать до земель 

сільськогосподарського призначення і лише 4 % становлять землі 

несільськогосподарського призначення. У кількості прав оренди на землі 

сільськогосподарського призначення лідируючі позиції займають юридичні 

особи, чисельність яких у  20 разів більша ніж фізичних. Альтернативою 

розвитку оренди земель є емфітевзис, який є більш гнучкою та ринковою 

формою регулювання земельних відносин. З 2015 р. спостерігається 

збільшення прав емфітевзису з 3944 майже у 2,6 раза з переважанням 99,7 % 

земель сільськогосподарського призначення, а кількість  несільськогос-

подарських земель коливалася в межах від 0,3–1,0 % або відповідно 118 га 

(2015 р.), 171 га (2016 р.) та 94 га (2017 р.). У структурі реєстрації прав 

емфітевзису переважають землі сільськогосподарського призначення (99,5 %) 

та юридичні особи, яких майже вдвічі більше ніж фізичних. Усього за липень 

2015 р. – червень 2017 р. було здійснено 3632386 транзакцій щодо земельних 

ділянок зі зміною власника або користувача, 89,5 % з яких – щодо 

сільськогосподарських земель; щодо не сільськогосподарських – 10,5 %                

[390, с. 86]. У структурі транзакцій сільськогосподарських земель домінували 

транзакції оренди (76,1 %); на спадщину припадало 18,3 %, купівлю-продаж –  

3,1 %, міну-дарування – 1,6 %, емфітевзис – 0,8 % та лише 0,05 % – на іпотеку. 

Кардинально інша структура транзакцій склалася на ринку 
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несільськогосподарських земель: оренда становить 19,2 %, спадщина – 26,8 %, 

купівля-продаж – 36,8 %, міна-дарування – 15,4 %, емфітевзис – 0,03 %, 

іпотека – 1,8 % [390, с. 86].  

Проаналізуємо орендні відносини на землях несільськогосподарського 

призначення у 2018 р. На державному рівні за категорією земель житлової 

та громадської забудови середньозважена річна плата за одну сотку землі для 

торгівлі коливається в межах 10,29–4878,63 євро; побутового обслуговування 

– 31,09–199,3 євро; охорони здоров’я та соціальної допомоги – 16,44 євро; 

громадської забудови – 44,36–199,30 євро; будівництва – 35,95–48,54 євро. На 

категорії земель рекреаційного призначення середньозважена річна плата за 

оренду однієї сотки землі для туризму та громадського харчування –                    

25,17–182,62 євро; об’єктів рекреаційного призначення – 31,09 євро.                           

На категорії земель водного фонду середньозважена річна плата за оренду 

однієї сотки землі для рибогосподарських потреб коливалась в межах                   

0,18–3,22 євро. На категорії земель оздоровчого призначення середньозважена 

річна плата за оренду однієї сотки землі для культурно-оздоровчих потреб 

дорівнює 0,13–0,86 євро. На категорії земель  промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення [2] середньозважена 

річна плата за оренду однієї сотки землі для користування надрами становить                

10,44–11,33 євро; промисловості – 6,46–70,77 євро; автотранспорту –                      

9,10–36,1 євро; енергетики – 6,14 євро; трубопроводу – 10,98 євро                                 

[438, с. 26–29]. На категоріях земель природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення, історико-культурного та 

лісогосподарського призначення орендні відносини майже відсутні.                           

Зважаючи на високу розвиненість орендних відносин на категорії земель 

сільськогосподарського призначення, зосередимо на цьому своє дослідження. 

На першому етапі (до 2015 р.) визначення ставки орендної плати відбулося на 

договірних умовах між потенційним орендарем і дійсним власником земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності 

(райдержадміністрація). На другому етапі (з 2015 р.) землі 
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сільськогосподарського призначення було передано в розпорядження до 

Держгеокадастру і введено конкурентні засади передачі земель в оренду, тобто 

через аукціон, що сприяло зростанню розміру орендної плати за них.                           

На третьому етапі (з 2017 р.) Держгеокадастр увів обмеження про передачу 

землі в оренду на строк не менше семи років зі ставкою орендної плати не 

нижче 8 %. Разом із цим в оренду передають землі державної власності 

сільськогосподарського призначення на безконкурентних засадах за 

договорами минулих років, але за значно нижчою ставкою, ніж на аукціонах.  

  Модель «орендна плата за землі приватної власності». На державному 

рівні за період 01.01.2011–01.01.2017 рр. динаміка землекористування 

сільськогосподарських підприємств має тенденцію до зниження на 6 %                  

(табл. 3.33).     

Таблиця 3.33 
Динаміка площ та орендної плати  

сільськогосподарських підприємств на державному рівні   

Рік 

Сільськогосподарські 

угіддя 
у т. ч. рілля Орендна плата, млн грн  

усього, 

тис. га 

з них в оренді 
усього,  

тис. га 

з них в оренді за земельні 

частки 

(паї) 

за 

майнові 

паї 
тис. га % тис. га 

2010 18453,8 17500,3 94,8 17435,2 16656,6 5259,5 75,8 

2011 18455,8 17467,1 94,6 17510,4 16708,1 6367,4 68,4 

2012 18505,0 17529,1 94,7 17632,6 16810,0 9758,5 59,6 

2013 18706,2 17746,2 94,9 17712,4 16953,7 11292,7 68,4 

2014 18205,4 17409,5 95,6 17158,3 16357,8 12784,5 103,4 

2015 17728,8 16984,4 95,8 16166,1 15507,2 18243,9 198,2 

2016 17302,5 16642,7 96,2 16528,7 15939,6 26144,4 174,9 

2016/ 

2010,% 94 95 101 95 96 497 231 

Джерело: розроблено автором на основі даних [536]. 
  

За досліджуваний період площа орендованих земель збільшилася                          

з 94,8 до 96,2 % у 2016 р., а площа ріллі зменшилася на 5 % і становила     

16 528,7 тис. га, із них  96,2 % – орендовані землі. На державному рівні за 

період 2010–2016 рр. середній розмір орендної плати за 1 га ріллі у 

сільськогосподарських підприємствах збільшився від 315,76 до 1640,22 грн/га, 

або у 5,19 рази. На регіональному рівні максимальне зростання орендної плати 
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відбулося у Сумській області – 7,7 рази, а мінімальне – у Тернопільській –                  

2,48 рази.  У  2010 р. її максимальний розмір був у Черкаській області –              

423,41 грн/га, а мінімальний – у Закарпатській області – 168,75 грн/га.                            

У  2011 р. середній розмір орендної плати по Україні дорівнював 381,1 грн/га, 

максимальний – у Черкаській – 595,71 грн/га, а мінімальний – у Житомирській 

– 266,17 грн/га – областях.  У  2012 р. середній розмір орендної плати по 

Україні становив 580,52 грн/га, максимальний – у Полтавській –  906,4 грн/га, 

а мінімальний – у Одеській – 399,65 грн/га – областях. У  2013 р. середній 

розмір орендної плати по Україні дорівнював 666,09 грн/га, максимальний – у 

Черкаській – 1024,61 грн/га, а мінімальний – в Закарпатській  – 449,96 грн/га – 

областях. У 2014 р. середній розмір орендної плати по Україні становив               

781,55 грн/га, максимальний – у Полтавській – 1144,45 грн/га, а мінімальний – 

у Одеській – 529,2 грн/га – областях. У  2015 р. середній розмір орендної плати 

по Україні становив 1176,48 грн/га, максимальний – у Черкаській області – 

2215,38 грн/га, а мінімальний – у Закарпатській області – 752,71 грн/га. За 

досліджуваний період відбулося зростання з 2,7 до 5,3 % або у 1,96 рази в 

середньому по Україні. У 2016 р. максимальне зростання орендної плати 

відбулося в Київській області – до 2,89 раз, а зменшення – у Тернопільській 

області – до 93 % (дод. Д.4). 

Модель «орендна плата за землі державної власності». Станом на 

01.01.2018 р. в Україні укладено 4,9 млн договорів оренди, з них із 

фермерськими господарствами – 750 тис. Переважну більшість договорів 

укладено на строк 8–10 р. Середня ставка оренди за землі державної форми 

власності становила 14,74 % [437]. Уперше державою визначено основні 

напрями управління землями та їх реалізацію у «Стратегії удосконалення 

механізму управління у сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження 

ними» і закріплено мінімальні допустимі параметри оренди – від семи років і 

не менше 8 % від нормативної грошової оцінки [52]. Середня орендна плата за 

передані на земельних аукціонах ділянки із земель сільськогосподарського 
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призначення державної форми власності станом на 01.01.2018 р. становила 

2793,2 грн/га, тоді як станом на 01.01.2017 р. –  2249,8 грн/га [437]. Зростання 

за рік дорівнювало 24 % [437]. Землі державної власності надавали в оренду 

вдвічі більше, ніж приватні. За землі державної власності, передані в 

користування на безконкурентних засадах за договорами минулих років, 

орендна плата станом на 01.01.2018 р. становила 1053 грн/га, або в 1,65 рази 

менше від плати за земельні ділянки, передані на аукціонах [437]. Вартість 

земель залежить від цільового використання, зокрема, вартість продажу 1 га 

земель, наданих для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель й споруд (присадибна ділянка) дорівнює                           

3361,3 тис. грн, будівництва й обслуговування будівель  ринкової 

інфраструктури – 10153,2 тис. грн [437, с. 12]. В Україні працюють                                                      

20 сільськогосподарських підприємств з найбільшим банком земель 

сільськогосподарського призначення. Максимальна площа належить 

агрохолдингам «Кернел Груп» та «Укрлендфармінг», які обробляють близько                

600 тис. га сільськогосподарських угідь. У трьох агрохолдингів земельний 

банк становить від 250 до 430 тис. га, а ще у дев’яти підприємствах – від 100 

до 165 тис. га. Решта агрохолдингів – від 80 до 97 тис. га [565].              

Аналіз показав, що балансування між інтересами держави та 

господарюючих суб’єктів і громадян відбувається за різними взаємовигідними 

формами, серед яких найбільш зручною і розвиненою є орендні відносини. 

Структура трансакцій на землях сільськогосподарського призначення 

характеризується переважанням орендних відносин та спадщини, а на землях 

несільськогосподарського призначення – купівлі-продажу і спадщини. На всіх 

землях малорозвиненими транзакціями є емфітевзис та іпотека, а концесія і 

суперфіцій зовсім відсутні. Наступною складовою плати за землю є 

оподаткування, яке розглянемо нижче. 

Інституцію формалізовано в інститут оподаткування в 1992 р. з 

прийняттям Закону України «Про плату за землю» [25], модифіковано у 

2010 р. з прийняттям Податкового кодексу. Податок справляється у грошовій 
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формі та виключає можливість збирання в натуральній формі. Основними 

напрямами земельного податку є: 1) податок як засіб плати населення за 

послугу користування землею, яку надає держава; 2) земельний податок – 

регулятор земельної економіки; 3) земельний податок – інструмент соціальної 

віддачі за охорону, захист прав власності на землю державою (державні 

послуги); 4) земельний податок – економічний інститут, який здійснює 

правове регулювання (неекономічний фактор) поведінки індивідів, земельну 

політику та соціальний захист землевласників у процесі діяльності держави як 

господарюючого суб’єкта.  

В управлінні земельними ресурсами податковий механізм складається із 

сукупності організаційно-правових норм і методів управління справлянням 

земельних податків, до яких належать: установлення ставок земельного 

податку, визначення способів оподаткування, установлення податкових пільг 

і контролю у вигляді санкцій. Саме держава формує юридичні рамки на основі 

податкових нормативно-правових актів і регулює податковий механізм. 

Податкова ставка виражається у відсотках від бази оподаткування. З моменту 

формування об’єкта оподаткування і визначення його вартості перед 

індивідом виникають визначені законодавством обов’язки зі сплати 

земельного податку.  

Учені-економісти визначають подвійність цілей у процесі регулювання 

податку в практичному середовищі. По-перше, земельний податок спрямовано 

на внутрішнє вдосконалення податкової системи і залежно від цільового 

призначення земель корегують цілі податкової політики. По-друге, на цілі 

податкової політики впливають фактори тактичного управління земельними 

ресурсами, які виходять за рамки податкової системи і зумовлені земельною 

політикою та соціально-економічним розвитком суспільства. Наприклад, під 

час будівництва вартість земельної ділянки зменшується наполовину, тоді 

земельний податок за цю земельну ділянку буде у два рази менший, що 

стимулює будівництво і забезпечення населення житлом тощо. 
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До бази оподаткування включають проіндексовану нормативну грошову 

оцінку земельних ділянок та їх неоцінену площу. Офіційну публікацію рішень 

рад здійснює орган місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду [4]. У разі запізнення залишаються ті самі ставки 

земельного податку. В умовах децентралізації влади відповідні ради 

самостійно встановлюють розмір земельного податку. У ст. 273 Податкового 

кодексу визначено, що землі лісогосподарського призначення незалежно від 

їх місцезнаходження оподатковуються земельним податком та рентною 

платою.  Відповідно до ст. 274 його встановлюють у розмірі 0,1 % від 

нормативної грошової оцінки. Ураховуючи те, що площа лісового фонду 

України становить біля 9,0 млн га, а переважають вони на Поліссі та у 

Карпатах, то майбутні наповнення місцевих бюджетів сягатимуть                              

95,61 грн/га * 9,0 млн га = 0,9 млрд грн. Теоретично-практичний підхід до 

державного управління земельними відносинами стосовно системи платності 

за землекористування дозволяє виділити такі загальні та спеціальні моделі: 

загальна модель «нормативну грошову оцінку проведено», загальна модель 

«нормативну грошову оцінку не проведено», спеціальна модель «платники 

єдиного податку четвертої групи», спеціальна модель «у складі рентної плати 

за спеціальне використання». Для загальних моделей характерний подальший 

розподіл на категорії земель за цільовим призначенням із застосуванням 

відповідних ставок земельного податку. 

Перша загальна модель «нормативну грошову оцінку проведено» 

ґрунтується на тому, що нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

проведено і вона буде слугувати базою для оподаткування. Ставка земельного 

податку за земельну ділянку встановлюється у межах від 1–3 %, а для земель 

сільськогосподарського призначення – 0,3–1 %. Друга загальна модель 

«нормативну грошову оцінку не проведено» базується на тому, що 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки не проведено, тому базою для 

оподаткування буде нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по області, ставку 

для якої встановлюють у розмірі до 5 %. Спеціальна модель «платники 
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єдиного податку четвертої групи» передбачає встановлення для 

сільськогосподарських товаровиробників спеціальних ставок земельного 

податку за сільськогосподарські угіддя та землі водного фонду (ст. 292 ПКУ) 

на базі проіндексованої нормативної грошової оцінки за 1 га 

сільськогосподарських угідь або 1 га ріллі по області. Ставки залежать від 

виду сільськогосподарських угідь та їх місцезнаходження (гірський район чи 

поліські території, умови закритого ґрунту) (ст. 293.9 ПКУ). Спеціальну 

модель «у складі рентної плати за спеціальне використання» застосовували 

для сплати податку за лісові землі до 15.08.2018 р. – земельний податок окремо 

не розраховували, а справляли у вигляді рентної плати за лісові землі. Проте 

відповідно до змін у Податковому кодексі від 10.07.2018 р. №2497-VІІІ лісові 

землі підлягають оподаткуванню земельним податком незалежно від їх 

місцезнаходження, а оскільки в багатьох випадках нормативну грошову 

оцінку їх не проведено, то вони будуть оподатковуватися за загальною 

моделлю «нормативну грошову оцінку не проведено». 

  На регіональному рівні у 2017 р. найбільший земельний податок 

сплачено у Київській – 3308,32 млн грн, Дніпровській – 960,77 млн грн, а 

найменший – у Луганській (68,54 млн грн) і Тернопільській (96,85 млн грн) 

областях. За досліджуваний період 2015–2017 рр. найбільше зростання 

податкових надходжень спостерігали в Чернігівській області (3,57 рази) і 

Закарпатській області (3,23 рази), а найменший показник збільшення росту 

земельного податку був у Луганській (1,31 рази), Донецькій (1,79 рази), 

Львівській (1,98 рази) областях [157]. Відзначимо, що в 19 областях України 

збільшилися надходження від земельного податку у діапазоні від 2 до 3 разів. 

У 2017 р. юридичні особи земельного податку сплатили  найбільше у 

Київській області – 3161,80 млн грн, Дніпровській області – 798,75 млн грн, 

Одеській області –  756,07 млн грн, а найменше у Луганській – 44,36 млн грн, 

Тернопільській – 63,41 млн грн, Херсонській – 73,99 млн грн, Кіровоградській 

– 87,14 млн грн, Чернівецькій – 87,35 млн грн областях. У 2017 р. земельного 

податку фізичними особами сплачено найменше у Чернігівській – 
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18,86 млн грн, Закарпатській – 22,08 млн грн, Івано-Франківській – 

22,14 млн грн, Сумській – 23,58 млн грн, Луганській – 24,18 млн грн, 

Житомирській – 25,06 млн грн, Волинській – 27,65 млн грн, Рівненській – 

28,16 млн грн, Хмельницькій – 28,69 млн грн областях (дод. Д.5). На 

державному рівні аналіз даних свідчить, що у 2017 р. земельний податок 

становив 9,65 млрд грн, з яких юридичні особи сплатили 8,26 млрд грн і 

фізичні особи – 1,39 млрд грн. Юридичні особи сплачують 85,6 % земельного 

податку, а фізичні особи – 14,4 %. У 2013 р. у структурі податкових 

надходжень плата від фізичних осіб становила 12,4 %, а у 2017 р. – 14,4 %, а 

юридичних – відповідно 87,6 % та 85,6 % (табл. 3.34). 

Таблиця 3.34 

Динаміка надходжень земельного податку до бюджету  

на державному рівні  

Назва платежу 
Роки 2017 р. до 

2013 р. 2013  2014  2015 2016 2017  
Земельний податок з 
юридичних осіб, млрд грн 2,950 2,776 3,559 7,061 8,262 280,1 

Земельний податок з 
фізичних осіб, млрд грн 0,416 0,385 0,501 1,032 1,387 333,4 

Загальна сума земельного 
податку, тис. грн 3,366 3,161 4,060 8,093 9,649 286,7 

Земельний податок з 
юридичних осіб, % 87,6 87,8 87,7 87,2 85,6 97,7 

Земельний податок з 
фізичних осіб, % 12,4 12,2 12,3 12,8 14,4 116,1 

   Джерело: розраховано автором на основі даних [385]. 

 

Аналіз показників регіонального рівня свідчить, що у Херсонській 

області у 2015 р. співвідношення земельного податку між надходженнями від 

юридичних та фізичних осіб становило відповідно 57 та 43 %, а у 2017 р. 

надходження від фізичних осіб були 55 %, або збільшилися на 12 %. У 2017 р. 

в Кіровоградській області надходження від сплати земельного податку 

фізичними особами дорівнювали 43 %, а юридичними – 57 %. У 2017 р. 

найнижчі показники сплати земельного податку фізичними особами були у 

Київській (3 %) та у Львівській (10 %) областях. В інших областях юридичні 

особи сплачують земельний податок в межах 65–90 % (дод. Д.5).  
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Оподаткування земель сільськогосподарського призначення 

відбувається за двома напрямами: 1) загальне оподаткування; 2) спеціальне 

оподаткування (єдиний податок)  [4]. Відповідно до Закону України «Про 

плату за землю» від 03.07.1992 р. № 2535-XII нормативну ціну землі 

встановлювали на рівні «стократного розміру за неї» [25]. Проте практика 

показала, що подібний методичний підхід не показує її дійсну вартість, тому 

його застосовували протягом нетривалого періоду. Сучасне оподаткування 

земель сільськогосподарського призначення відбувається на основі 

нормативної грошової оцінки, визначеної за Методикою нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення № 831 від 

16.11.2016 р., та Порядком нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення від 23.05.2017 р. № 262. До 01.01.2015 р.                                  

застосовували точні ставки податку, після – діапазон ставок.  

Для підтримання сільськогосподарських товаровиробників в Україні 

змінено систему їх оподаткування. Після прийняття в 1998 р. Закону України 

«Про фіксований сільськогосподарський податок», фіксований земельний 

податок справляли з одиниці земельної площі товаровиробників 

сільськогосподарської продукції. Платниками фіксованого сільськогосподар-

ського податку були сільськогосподарські підприємства, селянські 

господарства,  рибницькі,   рибальські  та  риболовецькі господарства, у яких 

75 % валового доходу отримували від реалізації сільськогосподарської 

продукції. Об’єкт оподаткування – площа сільськогосподарських  угідь, а 

також землі водного фонду. З прийняттям Податкового кодексу цей закон було 

скасовано. У період 01.01.2011–01.01.2015 рр. відповідно до Податкового 

кодексу функціонував фіксований податок. Після 01.01.2015 р. 

сільськогосподарські підприємства сплачували єдиний сільськогосподарський 

податок  (дод. Д.6).   

Загальна модель «нормативну грошову оцінку проведено». На 

державному рівні земельний податок за період 01.01.2011–01.01.2018 рр., що 
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стягується з 1 га ріллі, збільшився у 23,4 раза, а з 1 га багаторічних насаджень, 

сіножатей, пасовищ – у 15 разів (табл. 3.35).      

Таблиця 3.35 

Плата за 1 га сільськогосподарських угідь на державному рівні  

Показник 

Сільськогосподарські угіддя 

рілля 
багаторічні 

насадження 

сіно-

жаті 

пасо-

вища 

Нормативна грошова оцінка 1 га станом 

на 01.01.2011 р., грн  11754,78 35936,24 4830,04 3781,12 

Нормативна грошова оцінка 1 га станом 

на 01.01.2015 р., грн  25773,14 35936,24 4830,04 3781,12 

Нормативна грошова оцінка 1 га станом 

на 01.01.2018 р., грн  27520,38 53 861,39 7239,26 5667,17 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  2,3 1,5 1,5 1,5 

Ставка земельного податку  станом на 

01.01.2011 р., %* 0,1 0,03 0,1 0,1 

Ставка земельного податку станом на 

01.01.2015 р., %* 

міn 0,1 0,1 0,1 0,1 

мах 1 1 1 1 

Ставка земельного податку станом на 

01.01.2018 р., %* 

міn 0,3 0,3 0,3 0,3 

мах 1 1 1 1 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  10 33,3 10 10 

Земельний податок за 1 га станом на 

01.01.2011 р., грн  11,75 35,94 4,83 3,78 

Земельний податок за 1 га станом 

на 01.01.2015 р., грн  

міn 35,94 4,83 3,78 3,78 

мах 359,36 48,3 37,81 37,81 

Земельний податок за 1 га станом 

на 01.01.2018 р., грн  

міn 161,58 21,72 17 17 

мах 538,61 72,39 56,67 56,67 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  23,4 15 15 15 

Ставка орендної плати станом на 

01.01.2011 р., %** 3 3 3 3 

Ставка орендної плати станом на 

01.01.2015 р., %** 3 3 3 3 

Ставка орендної плати станом на 

01.01.2018 р., % 8 8 8 8 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  2,7 2,7 2,7 2,7 

Орендна плата станом на 01.01.2011 р., 

грн/га 352,64 1078,09 144,9 113,43 

Орендна плата станом на 01.01.2015 р., 

грн/га 773,19 1078,09 144,9 113,43 

Орендна плата станом на 01.01.2018 р., 

грн/га 2201,63 4308,91 579,14 453,37 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  6,2 4 4 4 

Джерело: розроблено автором на основі даних [4, 28]. 
*    Відповідно до Податкового кодексу України (ст. 274) [4]. 

** Відповідно до Указу Президента «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників 

земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 р. (зі змінами) № 92/2002 [28]. 
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На державному рівні в результаті проведення експертної грошової 

оцінки ріллі за умови, що ринкову вартість розраховують інвестиційним 

методом методичного підходу, який ґрунтується на капіталізації чистого 

операційного або рентного доходу [33], і ставка орендної плати за земельну 

частку (пай) дорівнює 8 %, ставка капіталізації – 6 %, а змінюватися буде лише 

ставка земельного податку, спостерігаємо тенденцію до зменшення ринкової 

вартості 1 га ріллі. Дата експертної грошової оцінки – 21.05.2019 р. Середній 

курс валют за ставкою НБУ станом на 21.05.2019 р. становить 26,20 грн за 1 

дол. США (узято на сайті: https://finance.i.ua) [406].  Ринкова вартість 1 га ріллі 

в доларовому еквіваленті за ставки земельного податку 0,3 % дорівнює 1347,00 

дол./га, за ставки 1 % – 1224,54 дол./га, що на 122,46 дол. менше (дод. Д.7).  

Спеціальна модель «платники єдиного податку четвертої групи». В 

Україні прийнято спрощену систему оподаткування, яка встановлює 

особливий механізм справляння податків і зборів. Вона замінила сплату 

окремих податків [47] на єдиний податок з одночасним веденням спрощеного 

обліку та звітності. Суб’єктів спрощеної системи оподаткування поділяють на 

чотири групи платників єдиного податку. Сільськогосподарські 

товаровиробники належать до 4-ї групи. Базу оподаткування становить НГО 1 

га сільськогосподарських угідь, проіндексована на коефіцієнт індексації. 

Базою оподаткування на землях водного фонду (внутрішні водойми, озера, 

ставки, водосховища) є НГО 1 га ріллі регіонального рівня (області), яка 

помножена на коефіцієнт індексації. Станом на 01.01.2011 р. за 1 га ріллі 

сплачували 5,51 грн/га фіксованого податку, а у 2018 р. – 261,44 грн/га єдиного 

податку, або в 47,4 раза більше. Збільшення розміру сплати єдиного податку у 

30 разів спостерігалося за 1 га  багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ. 

Інституціональний контроль визначається ст. 126 Податкового кодексу і 

складається із суми заборгованості й штрафу в такому розмірі: прострочення 

оплати до 30 днів – 10 % від суми боргу, прострочення понад 30 днів – 20 %. 

Якщо податковою перевіркою [4] буде встановлено, що підприємство 
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віднесено до платника єдиного податку неправомірно, то нарахують повний 

обсяг податків і зборів, від сплати яких воно було звільнене, і штрафи 

відповідно до глави 11 розділу II Податкового кодексу (табл. 3.36).  

Таблиця 3.36 

Єдиний податок платника четвертої групи на державному рівні   

Показник Рілля Багаторічні 
насадження 

Сіножаті Пасовища 

Нормативна грошова оцінка 1 га станом  

на 01.07.1995 р., грн** 
3675,63 11304,26 1512,50 1180,23 

Нормативна грошова оцінка 1 га станом  

на 01.01.2015 р., грн  
25773,14 35936,24 4830,04 3781,12 

Нормативна грошова оцінка 1 га станом  

на 01.01.2018 р., грн  
27520,38 53861,39 7239,26 5667,17 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  7,5 4,8 4,8 4,8 

Ставка фіксованого податку станом  

на 01.01.2011 р., %* 
0,15 0,09 0,15 0,15 

Ставка єдиного податку  станом на 01.01.2015 р., % 0,45 0,27 0,45 0,45 

Ставка єдиного податку  станом на 01.01.2018 р., % 0,95 0,57 0,95 0,95 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  6,33 6,33 6,33 6,33 

Фіксований податок з 1 га станом  

на 01.01.2011 р., грн* 
5,51 10,17 2,27 1,77 

Єдиний податок з 1 га станом на 01.01.2015 р., грн 115,98 97,03 21,74 17,02 

Єдиний податок з 1 га станом на 01.01.2018 р., грн 261,44 307,01 68,77 53,84 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  47,4 30,2 30,3 30,4 

Ставка фіксованого податку у гірських районах і на 

поліських територіях станом на 01.01.2011 р., %* 
0,09 0,03 0,09 0,09 

Ставка єдиного податку у гірських районах і на 

поліських територіях станом на 01.01.2015 р., % 
0,27 0,09 0,27 0,27 

Ставка єдиного податку  у гірських районах і на 

поліських територіях станом на 01.01.2018 р., % 
0,57 0,19 0,57 0,57 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  6,33 6,33 6,33 6,33 

Фіксований податок у гірських районах і на 

поліських територіях з 1 га станом  

на 01.01.2011 р., грн* 

3,31 3,39 1,36 1,06 

Єдиний податок у гірських районах і на поліських 

територіях з 1 га станом на 01.01.2015 р., грн 
69,59 32,34 13,04 10,21 

Єдиний податок у гірських районах і на поліських 

територіях з 1 га станом на 01.01.2018 р., грн 
156,87 102,34 41,26 32,3 

Відношення  01.01.2018/01.01.2011 рр., %  47,4 30,2 30,3 30,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних [4]. 
*   До 01.01.2015 р. фіксований сільськогосподарський податок. 

** Ст. 280.1 ПКУ  в редакції від 20.04.2011 р. база оподаткування НГО наведено станом  

      на 01.07.1995 р. (фіксований податок) [4]. 

 

Загальна модель «нормативну грошову оцінку не проведено». Якщо 

нормативну грошову оцінку визначених категорій земель за цільовим 

призначенням не проведено, то базою оподаткування є нормативна грошова 

оцінка 1 га ріллі по області [4]. До 01.01.2015 р. ставка податку за земельні 

ділянки промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, земель 
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природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення дорівнювала 5 % від НГО 1 га ріллі по області. Після 01.01.2015 р. 

встановлено ставку не більше 5 % (табл. 3.37).  

Таблиця 3.37 
Плата за земельні ділянки за межами населених пунктів  

станом на 01.01.2020 р. на державному та регіональному рівнях  
Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

НГО 1 га 

ріллі, грн/га 

Ставка земельного 

податку,%* 

Розмір земельного 

податку, грн/га 

АР Крим 26 005 5 1300 

Вінницька 27 184 5 1 359 

Волинська 21 806 5 1 090 

Дніпровська 30 251 5 1 513 

Донецька 31 111 5 1 556 

Житомирська 21 411 5 1 071 

Закарпатська 27 268 5 1 363 

Запорізька 24 984 5 1 249 

Івано-Франківська 26 087 5 1 304 

Київська 26 531 5 1 327 

Кіровоградська 31 888 5 1 594 

Луганська 27 125 5 1 356 

Львівська 21 492 5 1 075 

Миколаївська 27 038 5 1 352 

Одеська 31 017 5 1 551 

Полтавська 30 390 5 1 520 

Рівненська 21 938 5 1 097 

Сумська 26 793 5 1 340 

Тернопільська 29 035 5 1 452 

Харківська 32 237 5 1 612 

Херсонська 24 450 5 1 223 

Хмельницька 30 477 5 1 524 

Черкаська 33 646 5 1 682 

Чернівецька 33 264 5 1 663 

Чернігівська 24 065 5 1 203 

Україна 27 499,72 5 1 375 

            Джерело: розроблено автором на основі даних [4, 234]. 

*Нормативну грошову оцінку земельних ділянок не проведено. 

 

Спеціальна модель «у складі рентної плати за спеціальне використання 

ресурсів». За землі лісогосподарського призначення земельний податок 

справляється у складі рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів. За період 2015–2017 рр. надходження в цілому по Україні 

збільшилися на 10 %, з них до державного бюджету – зросли на 20 %, а до 

місцевого – знизилися на 6 %. Найбільша сплата рентної плати спостерігається 
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у Житомирській та Чернігівській областях (дод. Д.8). За землі водного фонду 

сплачується земельний податок і рентна плата за спеціальне використання 

води. На державному рівні за період 2015–2017 рр. надходження від ренти 

зросли в цілому по Україні на 35 % або від 1108,13 млн грн до 1500,97 млн грн. 

На регіональному рівні найбільше зростання відбулося в Донецькій та 

Луганській областях відповідно у 3,1 та 6,6 раза, а найменше – у Львівській – 

на 6 %. Сплата до державного та місцевого бюджетів – по 50 %. У 2017 р. 

найбільша сплата рентної плати за спеціальне використання води 

спостерігається у Запорізькій області – 223,75 млн грн, а найменша – у 

Волинській та Тернопільській – відповідно 6,72 та 9,86 млн грн – областях 

(дод. Д.9).  У 2015 р. в структурі надходження податків до бюджету плата за 

землю мала найбільший розмір – 88 %, рента плата за водокористування –              

7 %, а найменшою була рентна плата за лісокористування –  5 %. У 2017 р. 

найбільшою була плата за землю – 92 %, а найменшою за лісові і водні ресурси 

– відповідно 3 та 5 %. У 2017 р. плата за землю коливалася в межах від 72 до 

99 %, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – від 0 до                   

25 %, а рентна плата за спеціальне використання водних ресурсів – від 1 до               

17 % (дод. Д.10).  

Узагальнюючи вищевикладене, підкреслюємо, що земельний податок 

стає джерелом наповнення бюджету територіальних громад, які мають змогу 

визначати ставки податку на диференціальній основі шляхом відкритого 

голосування. Вони можуть самостійно вирішувати, оподатковувати землі 

лісогосподарського призначення чи надати їм пільги. Відкритість податкового 

управління полягає в оприлюдненні зведеної інформації про розмір і дату 

встановлення органами місцевого самоврядування ставок плати за землю на 

офіційному сайті Державної фіскальної служби. Якщо господарюючі суб’єкти 

використали інформацію з сайту, а вона не збігається зі ставками 

територіальної громади, то до них не будуть застосовувати штрафні санкції та 

пеню. Світовий досвід управління земельними ресурсами розглянемо в 

наступному підрозділі. 
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3.3. Аналіз залучення світового досвіду в розбудову управління 

земельними ресурсами 

 

У зарубіжних країнах земельна політика визначає розвиток управління 

земельними ресурсами, яке ґрунтується на традиціях інституту приватної 

власності на землю, що накопичувалися протягом століть і узаконювалися 

відповідними нормативно-правовими актами на державному рівні, та 

земельного ринку. Основним регулятором системи різних видів 

землекористування країн світу стає державне управління, специфічне  залежно 

від існуючих земельних відносин і переважаючих форм господарювання. 

Головні проблеми інституціоналізації управління земельними ресурсами 

згруповано в правовому інституті, інституті власності, кадастру та контролю, 

організаційно-адміністративному апараті управління, оцінки та ринку земель. 

Успішне вирішення поставлених питань можливе за умови вивчення та 

адаптації передового досвіду зарубіжних країн.   

З початку ХХ ст. уряди держав почали визначати інституціональні межі 

(права та обов’язки) землевласників та землекористувачів на законодавчому 

рівні. У конституціях Іспанії, Італії, Німеччини установлено граничні розміри 

землеволодінь, регламентовано упровадження меліорації, підтримку малих і 

середніх землеволодінь. Для доповнення конституційних положень 

розроблено сільськогосподарські та урбаністичні кодекси. Прийняті закони 

регулювали землеустрій і планування використання земель, оренду і продаж 

земельних ділянок, спадщину. Конституція гарантувала й захищала право 

приватної власності на землю. У країнах Західної Європи, США, Канаді 

управління земельними відносинами базується на пріоритеті приватної 

власності з одночасним утвердженням державної власності на землю. Держава 

встановлює систему оподаткування земель, вилучення для суспільних потреб 

земельних ділянок приватної власності (магістралі тощо), регулювання 

системи землеволодінь, вилучення державою невитребуваних та особливо 

цінних земель.  
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 При розвиненій ринковій економіці земельні ресурси знаходяться в 

постійному русі та розвитку. Змінюються власники, ділянки подрібнюють або 

об’єднують. За таких умов державне управління, поєднуючись з ринковими 

умовами, зосереджує увагу на державному контролі та оренді земель, 

соціально-економічних аспектах. Водночас, ринок диктує цінове 

позиціонування земель, придбання земельних ділянок успішнішими 

суб’єктами підприємницької діяльності. Для всіх країн спільним в інституті 

управління земельними ресурсами є: 1) створення державних, суспільних, 

приватних управлінських органів; 2) спеціалізація судів на земельних справах; 

3) державний контроль за використанням та управлінням земельними 

ресурсами. У розбудові інституціональної системи державного управління 

зарубіжних країн виділяють три підходи: управлінський, фіскальний, 

комплексний. У Західній Європі система державного управління 

характеризується централізацією та диктаторством, а в Японії – 

децентралізацією та демократичністю. В усіх державах визнано пріоритет 

земель сільськогосподарського призначення. В управлінні земельними 

ресурсами зарубіжних країн виділяють три рівні: 1) державний, на якому 

метою є збереження сільськогосподарських агроландшафтів і територій 

поселень; 2) регіональний, за якого в управлінні поєднують земельну політику 

з регіональною, упорядковуючи систему землекористування; 3) районний – 

зосередження управління на одержанні карт і планів місцевості, збереженні 

земель сільськогосподарського призначення.    

Роль кожного рівня у прийнятті управлінських рішень різниться за 

країнами. У більшості держав рішення районного рівня погоджують на 

вищому рівні (крім США, де їх приймають на рівні штату). Упровадження в 

практику підпорядкованої рівневої структури управління з розподілом 

повноважень забезпечує реалізацію земельної політики держави. Управління 

земельними ресурсами здійснюється за такими напрямами: земельний фонд і 

його характеристика, формування та регулювання земельних відносин, 

управління інформацією про землю. Для аналізу обрано 25 країн у різних 
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частинах світу, які відрізняються за загальною земельною площею, площею 

сільськогосподарських угідь, кількістю ріллі. Критеріями їх відбору були 

територіальні (найбільші країни за площею, сусідні держави, подібні за 

площею) та економічні фактори (країни Східної Європи з перехідною 

економікою, країни з розвиненою ринковою економікою, країни-світові 

лідери) (табл. 3.38).   

Таблиця 3.38 

Характеристика земельного фонду країн на світовому рівні  

Країна 

Загальна 

площа, 

 млн га 

У тому числі, % Рівень розораності, % 

с.-г. 

угіддя 
 ліси вода 2008 р. 2013 р. 2018 р. 

Австрія 8,4 38 46 2 48,7 49,8 50,0 

Аргентина 278,0 54 10 2 24,4 26,6 26,4 

Білорусь 20,8 42 42 2 61,9 63,8 67,6 

Болгарія 11,1 46 36 2 60,5 69,7 69,2 

Бразилія 851,6 32 60 2 21,8 22,8 23,5 

Великобританія 24,4 71 12 1 34,0 36,3 34,8 

Греція 13,2 62 30 2 33,4 35,1 35,0 

Данія 4,3 61 13 2 90,0 91,6 90,9 

Іспанія 50,6 53 37 1 44,4 45,6 45,4 

Італія 30,1 46 31 2 51,9 50,1 54,2 

Казахстан 272,5 76 1 1 13,5 13,6 13,8 

Канада 998,5 7 31 9 64,8 65,3 66,5 

Китай 960,0 54 22 2 23,1 22,7 22,6 

Нідерланди 4,2 44 9 19 55,3 56,2 56,0 

Німеччина 35,7 47 31 2 70,5 71,1 70,5 

Польща 31,3 46 30 2 77,2 74,9 75,9 

Росія 1709,8 13 47 4 56,5 56,5 56,5 

Румунія 23,8 58 28 4 64,0 62,9 64,8 

США 983,2 42 31 7 39,0 38,5 38,9 

Угорщина 9,3 57 22 3 79,2 82,1 81,7 

Україна 60,3 68 16 4 78,6 78,9 79,6 

Фінляндія 33,8 7 65 10 98,4 98,5 98,8 

Франція 54,9 53 29 0,3 62,8 63,6 63,3 

Швейцарія 4,1 37 30 4 26,4 26,4 26,4 

Швеція 44,7 7 63 9 85,0 85,3 84,8 

Усього 6518,6 31 36 4 54,6 55,5 55,9 

              Джерело: розроблено автором на основі даних [133, 431]. 

 

На світовому рівні Росія займає найбільшу загальну площу –                          

1709,8 млн га, Бразилія, Канада, Китай, США – майже 900 млн га. Площу, 

майже однакову з  Україною, мають Франція – 55 млн га та Іспанія –                            

51 млн га. За результатами досліджень, питома вага сільськогосподарських 
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угідь залежить від реальних потреб у виробництві сільськогосподарської 

продукції, природно-кліматичних умов (температури, кількості опадів), рівня 

сільськогосподарських технологій. Площа сільськогосподарських угідь у цих 

країнах становить 7–42 %, а ріллі – 5–16 %. У Канаді, Фінляндії та Швеції 

найменше земель сільськогосподарського призначення – 7 %, найбільше їх у 

Великобританії, Казахстані та Україні  – близько 70 %. У світі нагальною 

проблемою є екологізація земельних ресурсів у боротьбі з ерозійними 

процесами, застосування біотехнологій замість хімічного обробітку ґрунту, 

зменшення впливу комунально-побутового господарства і галузей 

промисловості на сільське господарство за допомогою відновлення 

порушених земель, оптимізації використання земель, консервації 

малопродуктивних земель, пошук нових придатних для сільського 

господарства територій і збереження існуючих. Світову тенденцію у 

використанні земельних ресурсів з одного боку спрямовано на розширення 

сільськогосподарських угідь (освоєння перелогів, меліорація, зрошення, 

осушення), а з іншого – їх виснаження (ерозійні процеси, засолювання, 

заболочування, опустелювання). Докорінні зміни в сільськогосподарському 

виробництві спричинила зелена революція з урахуванням досягнень 

агротехніки та агрохімії на базі виведення нових високоврожайних сортів 

сільськогосподарських культур, зрошення, сучасної техніки, системи добрив і 

захисту рослин. Вона привела до часткового вирішення проблеми голоду та 

недоїдання, збільшення урбанізації завдяки надходженню робочої сили на 

промислові підприємства у містах, збільшення мобільної спроможності 

сільського населення. 

На світовому рівні забудовані території становлять приблизно 3 % від 

загальної площі, серед них переважну більшість займають урбанізовані 

території і лише незначну частину – руральна забудова. Чисельність міського 

населення світу сягає майже 55 %, хоча в минулому столітті вона становила  

30 % від загальної кількості [431]. У 2007 р. відбувся переломний момент, коли 

чисельність сільського населення дорівнювала міському, яке почало зростати 
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випереджаючими темпами. Проблемним є питання розширення міських 

поселень за рахунок приміських населених пунктів і неорганізованих 

поселень, зниження рівня комунально-інфраструктурного забезпечення, 

дефіцитність земель у межах зростання міста і загострення соціальних 

проблем через внутрішню міграцію населення.      

На світовому рівні лісові землі займають 32 % від усіх земель, 

виконуючи регуляторну функцію над кліматом й водним балансом. Найбільша 

площа лісів у Росії – 766 млн га, Канаді – 494 млн га, Бразилії – 488 млн га, 

США – 296 млн га [431]. Поряд з корисністю лісів у сучасному 

лісокористуванні існують проблеми нераціонального використання лісових 

ресурсів, спричинені масштабним вирубуванням лісів, відсутністю 

лісовідновлювальних робіт, опаленням дровами в зимовий період, що 

призводить до скорочення їх площі та знеліснення території світу. У структурі 

земельних угідь Фінляндії, Швеції та Бразилії більше 60 % території держави 

займають лісовкриті площі. Найменше лісів у Казахстані – 1 %, в Україні 

лісистість сягає 16 % [431]. 

Аналіз використання водних ресурсів показує, що кількість технічно й 

економічно доступної води для задоволення потреб суспільства кожного року 

зменшується через погіршення екологічної ситуації, забруднення 

навколишнього середовища, надмірного споживання прісної та придатної для 

пиття води. За минуле століття водоспоживання населення у країнах світу 

зросло в 7 разів, а промислових підприємств – майже у 22 рази [431]. Серед 

досліджуваних країн, найбільша кількість площ під водою в Нідерландах                   

(19 %) та Фінляндії (10 %), а найменша – у Франції (0,3 %). Недостатньо 

забезпечена прісною водою Україна, бо водні ресурси формуються за рахунок 

транзитних річкових вод з інших країн, підземних вод та місцевого стоку. За 

галузевою структурою водокористування сільського господарства найменше 

– 18 %, комунального – 27 %, а промисловості найбільше – 50 % [431].   

Досвід закордонних держав в управлінні земельними ресурсами 

свідчить про співіснування різних форм власності на землю. Переважно 
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державна форма власності на землю розповсюджена в Ізраїлі, де 92 % земель 

належить Єврейському національному фонду, який передає її в обробіток на 

умовах оренди. Право користування на земельну ділянку продається. Тільки             

8 % земель перебуває в приватній власності [318]. Схожа ситуація в Канаді:      

90,2 % земель належить державі, а 9,8 % – у приватній власності. Провінції є 

власниками землі та управляють землекористуванням. Продаж здійснюють на 

аукціонах [452]. Державна форма власності на землю характерна для Білорусії 

– 99,65 %, а приватна розповсюджена на присадибні ділянки і займає 0,35 % 

земель [303]. Колективна форма власності на землю, поряд із державною, 

характерна для Китаю, де відсутня приватна власність і заборонено продаж 

землі [546]. Право користування є об’єктом ринкової угоди. Воно включає 

реальне право користування, право оренди та право застави. Основну частину 

угод на ринку, пов’язаних з переходом права користування, становлять землі 

державної форми власності. Формування первинного ринку земель у Китаї 

пояснюється тим, що держава періодично поступається правом користування. 

На ринок землі не може потрапити земля, яку надано безоплатно 

підприємствам в адміністративному порядку для урядових потреб [546].                      

У Великобританії законодавством передбачено, що вся земля є власністю 

корони і може перебувати лише у володінні чи користуванні приватних осіб. 

Існує поняття права «повного володіння» (фрихолд) і оренди на період  999 

років (лизголд). Права володіння продаються [529]. У США 40 % земель 

перебуває в державній власності [198]. Таким чином, усі закордонні країни 

мають запас земель державної власності в більшій або в меншій кількості, і 

поряд з цим, здійснюють державне управління орендою земель на 

конкурентних засадах. Перевагою є той факт, що їх земельна політика 

спрямована на стабілізацію орендної ставки та збільшення строку оренди.  

У світовій практиці існує два підходи до передачі земель в оренду: 

демократичний (США, Канада) та імперативний (Європа), що мають певні 

характерні ознаки. По-перше, встановлено рівневий характер оренди (США). 

У США існує багаторівнева структура оренди державних земель (перший – від 



251 

 

держави до держпідприємств або фермерів, другий – до інших колективів чи 

фермерів, третій – до фермерів). По-друге, установлено строки оренди 

(Франція, Австрія). У Франції залежно від строку виділяють такі види оренди: 

звичайна – до 9 років, довгострокова без переривання строку (18 років) та з 

правом припинення (25 років), щорічна (до 6 років). В Австрії строк оренди 

становить 5 років, але враховується домінуючий набір культур (для винограду 

– 15 років). У Білорусі, Великобританії, Іспанії, Ізраїлі, Франції, Швеції 

визначено мінімальні та максимальні обмеження у строках оренди.                                 

В Австралії, Данії, Китаї, Німеччині, Україні, Японії встановлено максимальні 

значення терміну оренди. У Німеччині максимальний строк для ферм 

становить 18 років, для земельних ділянок – 12 років. Бельгія, Норвегія, 

Греція, Ірландія, Швейцарія, Італія обмежуються мінімальними строками.                 

У США розрізняють такі види оренди: а) короткострокова (до 3 років залежно 

від законодавства штату); б) на більш тривалий термін (до 10 років);                              

в) довгострокова (до 15–20 років); г) періодично відновлювана; д) безстрокова. 

У Великобританії виділяють: а) оренду без терміну; б) оренду 

короткострокову; в) оренду довгострокову; г) оренду без згоди.  

По-третє, держава регулює розмір землекористування, яке 

складається із орендованих земель (Австрія, Франція, Іспанія). В Австрії при 

оренді земельної ділянки розміром більше 2 га необхідне погодження 

земельного комітету. Заборонено надавати в оренду земельну ділянку особі, 

яка не має аграрної освіти і не займається фермерством. У Франції встановлено 

середній мінімальний розмір ферми – 25 га. В Іспанії дозволено орендувати не 

більше 50 га зрошуваної ріллі, 500 га богарної ріллі й 1000 га екстенсивних 

пасовищ. По-четверте, упроваджується дозвільна система (Франція).                      

У Франції орендатор повинен мати дозвіл, який відповідає нормам ферми з 

особистою відповідальністю, а в штаті ферми має бути не менше двох осіб. 

По-п’яте, ураховують особливі умови землекористування. В Італії 

місцеположення земельної ділянки у низині зумовлює мінімальний строк 

оренди 15 років, а в гірських районах – 6 років. У Нідерландах та Швейцарії у 
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разі відсутності поліпшення (будівель) мінімальний строк становить 6 років, а 

для всієї ферми – 12 років. У Португалії при використанні найманої праці 

мінімальний строк оренди становить 10 років, без нього – 7 років. По-шосте, 

існує стимулювання викупу. У Данії після закінчення терміну оренди (30 років) 

його не подовжують,  передбачаючи, що орендар викупить земельну ділянку. 

По-сьоме, використовують метод визначення ставки орендної плати. У Данії, 

Ірландії, Ізраїлі, Німеччині ставка орендної плати визначається ринком; у 

Франції, Швейцарії, Нідерландах – законодавством; в Іспанії, Італії, Китаї її 

встановлюють державні органи за стандартною ставкою (табл. 3.39).    

Таблиця 3.39 

Управління орендними відносинами в окремих країнах на світовому рівні   

Країна 
Орендовані 

землі, % 

Строк оренди Орендна 

плата 

Подов-

ження   мін. макс. 

Австралія 40 Немає 99 Договір Існує 

Білорусь 1,7 5 99 Договір Існує 

Бельгія 67 9 Немає Договір Існує 

Великобританія 38,4 1 99 Договір Існує 

Греція 22,2 4 Немає Договір Існує 

Данія 34 Немає 30 Ринок Відсутнє 

Ірландія 11 3 Немає Ринок Існує 

Іспанія 19,9 6 15 Договір Існує 

Ізраїль 90 49 98 Ринок Існує 

Італія 18,4 6-15 Немає Договір Існує 

Норвегія 42 10 Немає Ринок Існує 

Китай 96 Немає 70 Договір Існує 

Нідерланди 41 6-12 Немає Договір Існує 

Німеччина 42 Немає 12-18 Ринок Існує 

Португалія 24,6 7-10 Немає Договір Існує 

США 48,2 1 Немає Ринок Існує 

Україна 36 7 50 Договір Існує 

Франція 74 9 25 Договір Існує 

Швейцарія 20 6-9 Немає Договір Існує 

Швеція 15 10 60 Договір Існує 

Японія 13,1 Немає 20 Договір Існує 

          Джерело: розроблено автором на основі даних [84, 198, 318, 323, 452]. 

     

Таким чином, зіставляючи українську практику оренди зі світовою, слід 

зауважити, що у вітчизняному законодавстві також закріплено мінімальний і 

максимальний строк оренди. Позитивними моментами, які потрібно 
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запозичити, є: встановлення строку оренди за домінуючими культурами не 

тільки на ріллі, а й інших угіддях; державне регулювання розмірів 

землекористування для орендованих сільськогосподарських підприємств та 

стимулювання викупу земельних ділянок після закінчення строку оренди. 

Ставку орендної плати можна визначати ринком, законодавством та за 

рішенням місцевої влади.    

 Орендні відносини у досліджуваних країнах світу є найпоширенішою 

формою в земельній сфері. Зокрема, у Канаді, Данії, Франції, Угорщині, 

Ірландії, Норвегії простежуємо тенденцію розвитку орендних відносин і 

збільшення площі орендованих земель на 17–110 %. Зворотна тенденція 

характерна для Бельгії, Нідерландів, Англії, Шотландії, у яких кількість 

орендованих земель зменшилася на 6–51 % [132]. У розвинених країнах 

спостерігається найвища орендна плата за 1 га: у Данії, Нідерландах, Новій 

Зеландії – більше 200 євро/га, а в країнах з початковим ринком (Польща та 

Угорщина) найменша – 80 євро/га. Орендні відносини є тим 

інституціональним регулятором держави, завдяки якому вона може 

стимулювати розширення інституту власності (викуп земельних ділянок після 

закінчення строку оренди) або інституту оренди (жорстко обмежувати викуп 

земельних ділянок і надавати пільги для оренди) (табл. 3.40).   

Таблиця 3.40 

Динаміка орендованих земель в окремих країнах на світовому рівні 

Країна 
Орендовані землі, % 2015 р. до  

1970 р., % 

Орендна плата, 

євро/га 1970 р. 1990 р. 2015 р. 

Бельгія 71 68 67 94 120 

Канада 35 37 41 117 20 – 130 

Данія 18 29 34 189 400 

Франція 51 57 74 145 30 – 125 

Угорщина - - 60 - 80 

Ірландія 6 10 11 183 160 

Нідерланди 48 33 41 85 300 – 675 

Нова Зеландія - - 20 - 200 – 500 

Норвегія 20 31 42 210 32 – 160 

Польща - - 20 - 80 

Англія 46 37 40 87 130 – 180 

Шотландія 49 36 24 49 75 – 230 

Джерело: розроблено автором на основі даних [431, 604]. 
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Альтернативою оренді земель є емфітевзис на землях 

сільськогосподарського призначення та суперфіцій на забудованих землях.              

У Європі сучасне законодавство відносить емфітевзис до групи обмежених 

речових прав стосовно землі, а не конкретної особи [585, с. 15].  

Законодавством Італії, Німеччини та інших європейських країн зазначено 

можливість обмеження права приватної власності (за умови вилучення 

земельної ділянки у власника з подальшою виплатою компенсації) для 

раціонального використання земельних ресурсів і забезпечення загального 

блага, справедливих соціальних відносин та мотивів суспільної корисності                         

[331, с. 208]. Однак у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Чехії, Угорщині право 

емфітевзису не поширене. У Франції  сільськогосподарським кодексом 

визначено мінімальні (18 років) та максимальні (99 років) межі емфітевзису, 

при цьому не повинна погіршуватися родючість земельної ділянки; вчасно має 

вноситися плата за її користування; власник не може вимагати компенсації 

вартості поліпшень і має змогу на вільне користування правом сервітуту та 

узуфрукту на видобування надр. Суперфіцій як право на зведення будівель на 

міській ділянці (з довгим терміном, спадкування та можливістю відчуження) в 

Італії регулюється Цивільним кодексом, згідно з яким суперфіціарій отримує 

справжнє право власності на будівлі, відокремлене від права власності на 

землю, яка належить іншому власнику» [186, c. 203]. Українська практика 

суперфіцію схожа з французькою та італійською тим, що землекористувач є 

власником будівель на земельній ділянці, наданій йому для забудови. В 

Естонії, Германії, Австрії та Швейцарії право власника земельної ділянки не 

поширюється на будівлю, що зведена на підставі права забудови і є його 

складовою частиною. У закордонних державах реформування земельних 

відносин мало свою специфіку та періодичність проведення, що узагальнено в 

трьох типах земельних реформ: 

1. Східноєвропейська модель. Поширена у Литві, Латвії, Естонії, 

Югославії, Чехії, Болгарії, Польщі та ін. Основні напрями: приватизація та 

перерозподіл державної власності на землю, приватна власність і ринкові 
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механізми, інтегрування в ЄС. У процесі реформування земельних відносин у 

східноєвропейських країнах уведено поняття реституції. У Чехії власникам 

повертали земельні ділянки, відібрані в 1947–1948 рр., з максимальним 

розміром 150 га (тільки громадянам країни). Повернуто 700 тис. га (16 % 

земель) із середнім розміром 3,5 га сільськогосподарських угідь [100].                            

У Болгарії повернули 49,8 % земель [100]. В Угорщині замість надання в 

натурі земельних ділянок видавали компенсаційні чеки на придбання нової 

земельної ділянки, але протягом п’яти років її слід обробляти самостійно 

(мораторій на її продаж – п’ять років). Приватизація земель відбувається через 

спеціально уповноважені заклади. У Чехії створено Земельний фонд, який 

продає на аукціоні землі державної власності (500 тис. га або 12 % усіх земель) 

[97]. В Угорщині виділено 639 тис. земельних паїв на 5,6 млн. га (62 % країни). 

Вартість сільськогосподарських земель тут визначають у золотих кронах. 

Кооперативні землі розподіляють так: робітникам –  30 золотих крон (1–3 га), 

службовцям – 20 (0,5–2 га) [577]. У Болгарії у власності може перебувати не 

більше 30 га, з інтенсивним землеробством – 20 га. Тут також уведено 10-річну 

заборону на продаж землі для селян, які отримали її з державної власності [76]. 

В Італії на початку реформи мінімальний розмір землекористування сягав 5 га, 

а нині – 50–100 га [323]. У Румунії максимальний розмір 

сільськогосподарського землеволодіння становить 100 га [606]. У Франції 

власника, який не обробляє земельну ділянку протягом п’яти років, її 

позбавляють.   

2. Китайська модель. Розповсюджена в Китаї, Лаосі, В’єтнамі та ін. 

Основні принципи: державна та колективна власність на землю, жорстке 

державне регулювання орендних відносин, оподаткування, кредитування.               

У Китаї земля може бути тільки в державній або колективній власності. Земля 

в містах належить державі, а в селах та приміських зонах (під житловими 

будинками, присадибними ділянками) знаходиться в колективній власності. 

Фізичним або юридичним особам заборонено купівлю-продаж, оренду, 

набуття або передачу землі. Держава має право реквізувати землю для 
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суспільних потреб. Право землекористування передається за законом. У країні 

переважає гориста місцевість, тому дуже мало сільськогосподарських угідь. 

Селяни працюють у колективних сільськогосподарських підприємствах. Їм 

дозволено вирощувати домашню худобу. Власністю громадян є будинки, 

заощадження, законні доходи [495].  

3. Латиноамериканська. Поширена в Мексиці, Аргентині, Бразилії, 

Болівії та інших країнах Латинської Америки. Ключові завдання: 

упровадження приватної форми власності замість колективної, регулювання 

мінімального та максимального розміру землекористування, самостійність 

аграрних підприємств. Кінцевим результатом упровадження приватної 

власності на землю в ході аграрних і земельних реформ у закордонних країнах 

є формування прозорого та відкритого ринку земель. Світовий досвід показує 

повне втручання держави в інститут земельного ринку: вона встановлює 

обмеження розміру ділянок, висуває вимоги до національності, професійної 

підготовки, залучення найманої праці тощо. 

Управління земельними ресурсами закордонних держав на сучасному 

етапі спрямовано на збільшення середніх розмірів господарств і консолідацію 

землеволодінь. У Європейському Союзі витрачають великі кошти на викуп 

дрібних господарств, ліквідацію черезсмужжя та землеустрій. Земельну 

політику стосовно збільшення розміру господарств спрямовано на економічну 

розбудову фермерських господарств, але не на формування 

латифундій. Законодавчі обмеження максимального розміру 

землекористування в Європі пов’язані з історичним перетворенням 

феодальних земельних маєтків. Правове регулювання західних держав 

спрямовано на запобігання зосередження земель у юридичних осіб, тому їм 

заборонено її придбання. За період 1980–2015 рр. розміри землекористування 

зросли в Бельгії та Данії – у 2,5 раза, Норвегії – у 2,75 раза, Канаді, Ірландії –  

у 1,5 раза. Тільки в Новій Зеландії середній розмір фермерських господарств 

скоротився на 20 %. У Норвегії майже 93 % ферм працюють на сімейному 

підряді, у Канаді найменший показник сімейної праці – 50 %. Лише невеликий 
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відсоток молоді працює у сільському господарстві. Власники віком до 35 років 

становлять 3–8 %, більше 55 років – 23–59 %  (табл. 3.41)    

Таблиця 3.41 

Управління розміром землекористування в окремих країнах світу 

Країна 

Чисель-

ність 

влас-

ників, % 

у т. ч. Середній розмір ферм, га 
2015 р. до 

1980 р., % % < 35 

років 

% > 55 

років 

% 

сімейна 

праця 

1980 р. 1990 р. 2015 р. 

Бельгія 92 6 53 79 12 18 30 250 

Канада 55 8 48 50 207 242 312 151 

Данія 98 6 44 61 24 37 60 250 

Франція 59 8 38 70 23 35 29 126 

Ірландія 97 4 44 60 22 27 33 150 

Нідерланди 93 4 44 60 14 17 25 179 

Нова 

Зеландія 
77 4 44 80 310 224 248 80 

Норвегія 94 8 23 93 8 11 22 275 

Англія 95 3 59 70 64 67 87 136 

Джерело: розроблено автором на основі даних [132, 431]. 

 

Особливо актуальним у процесі створення повноцінного ринку земель є 

дослідження управління землями сільськогосподарського призначення, 

універсальність яких відображають окремі напрями, та їх обігу.  Обмеження 

для юридичних осіб. У Японії юридична особа може отримати землю, якщо 

учасники внесли свою земельну ділянку або постійно працюють на ній.                         

У США (штат Міннесота) юридичним особам заборонено займати 

сільськогосподарські угіддя. У Франції кожний фермер може мати земельну 

ділянку максимального розміру; кооперуючись, вони складають юридичну 

особу, але управляти земельною ділянкою, більшою від визначеної норми, не 

мають права. У Данії тільки фізичні особи мають право купувати або 

орендувати землю [462]. Обмеження на зміну цільового призначення. У США 

в деяких штатах заборонено використовувати сільськогосподарські землі для 

несільськогосподарського призначення. У Німеччині органи влади мають 

переважне право викупити землю для несільськогосподарських потреб або 

отримати особливий дозвіл [462]. Вимоги до ведення господарства. В Австрії 

особам надають землі сільськогосподарського призначення із зобов’язанням 

ведення сільського господарства. У провінції Саскачеван (Канада) покупець 
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має право придбати сільськогосподарські угіддя за місцем проживання.                       

У Норвегії покупці повинні мати аграрну освіту, проживати в місці 

розташування земель та самостійно їх обробляти [462]. Стимулювання нових 

господарів. У Франції віддають перевагу початківцям та юним фермерам. Їх 

підтримує Агентство з регулювання ринку земель. У Польщі під час купівлі 

земельної ділянки молодим фермерам дозволено внести 5 % від вартості 

ділянки [78]. Мораторій на продаж земель. У Румунії, Угорщині, Чехії, 

Словаччині, Литві, Латвії, Естонії заборонено купівлю сільськогосподарських 

угідь іноземцям протягом 7 років, у Болгарії – 10 років, у Польщі – 12 років. 

Початковою точкою відліку періоду заборони є вступ країни до ЄС. У Канаді 

(провінція Саскачеван) мораторій на продаж сільськогосподарських земель діє 

для іноземців і корпорацій [462]. При створенні вітчизняного ринку необхідно 

також увести обмеження в землекористуванні юридичних осіб, підтримувати 

нових господарів, вимагати аграрної освіти в початківців, поступово 

запроваджувати продаж земель. 

Продовжуючи напрями ринкового обґрунтування виокремимо продаж 

земель іноземцям. Норвегія та Німеччина не обмежують право на придбання 

сільськогосподарських земель іноземцями за певних умов. Норвегія вимагає 

від покупців аграрної освіти, проживання за місцем розташування, особистої 

праці в господарстві. У Німеччині купівлю земель площею понад 1 га 

регулюють органи місцевої влади. Дозвіл надають особі, що має бізнес-план з 

використання землі в господарській діяльності й аграрну освіту. У Болгарії 

власниками земель сільськогосподарського призначення визнано державу, 

громадян, осіб із часткою іноземного капіталу не більше 50 % [462]. Оренда 

земель іноземцями. У Лівані обмежено передачу земель в оренду іноземцям на 

довгий строк. В Албанії, Білорусі, Естонії та Румунії заборонено продаж 

земель, а довгострокову оренду дозволено. У Китаї, Ізраїлі та В’єтнамі 

дозволено оренду іноземцям [323]. Заборона на купівлю земель іноземцями. У 

Болгарії спадкоємці-іноземці протягом тримісячного терміну продають 

ділянки за урядовими регіонально диференційованими цінами державі або 
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громадянам [462]. Обмеження земельних площ для іноземців. Багато країн 

обмежують площі придбання земель іноземцями, а в Канаді – місцевими 

корпораціями та громадянами з інших провінцій. У Канаді (провінція 

Саскачеван) місцеві корпорації не можуть бути власниками більше 130 га 

сільськогосподарських земель, а канадські корпорації – понад 40 га. Для 

громадян Канади, які мешкають поза межами провінції Саскачеван, площу 

обмежено до 130 га [462]. Для вітчизняного ринку влиття іноземного капіталу 

в розвиток галузі сільського господарства буде позитивним моментом, проте 

за допомогою обмежень щодо площ землекористувань іноземців, вимоги до їх 

освіти й проживання, інвестиційні проєкти мають стимулювати розвиток не 

тільки виробництва, але й сільських територій.  

Для запобігання спекуляції землею встановлюють строки перепродажу. 

У Японії та Угорщині цей термін становить три роки. У Франції, Данії зміна 

цільового призначення на несільськогосподарське використання для родючих 

земель неможлива або потребує спеціального погодження з органами місцевої 

влади та мешканцями [84, 462]. Антиспекулятивні заходи включають: 

обов’язкову публікацію нормативу цін за 2–3 роки, заборону на перепродаж 

щойно купленої землі на встановлений термін (Франція – 12 років, США –                

15 років), обмеження розмірів приватних землекористувань [462]. Нормування 

площ у власності. Земельна власність у Данії не може бути більшою ніж                        

130 га, Румунії – 200 га, Іспанії – 250 га, Угорщині – 300 га, Польщі – 500 га, 

Південній Кореї – 3 (для агрозони) і 10 га (за агрозоною), Японії – від                          

0,5 (2 – Хоккайдо) до 3 га [84]. У США й Канаді заборонено угоди з 

подрібнення земельної ділянки, але її мінімальний розмір не визначено [323].   

У Данії дотримуються ведення господарства на великих площах, тому 

найменше землеволодіння має становити 30 га. У Казахстані в приватну 

власність для ведення особистого підсобного господарства в сільській 

місцевості виділяють 0,25 га на незрошуваних і 0,15 га на зрошуваних землях; 

для індивідуального житлового будівництва – 0,10 га; садівництва і дачного 

будівництва – 0,12 га; користування селянських (фермерських) господарств – 
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не більше 15 середньо-районних земельних часток на кожного члена 

господарства [77]. У Франції мінімальний розмір установлюють раз на п’ять 

років (зараз 25 га), а максимальний дорівнює 125 га [462]; при більшій площі 

землі слід отримати  спеціальний дозвіл. У Новій Зеландії на купівлю 

земельної ділянки площею понад 2 га необхідно мати дозвіл. Корисним 

нововведенням у вітчизняну практику буде чітке державне регулювання 

перепродажу земель, якого можна  уникнути завдяки його забороні на 

встановлений термін з компенсацією вартості землі державі в тому розмірі, 

який унеможливить одержання неправомірної вигоди від відчуження 

земельної ділянки. Важливим у регулюванні земельних відносин є 

спадкування земель. Для запобігання парцеляції земель у Німеччині, Австрії, 

Швейцарії, Греції, Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії ділянку успадковує 

один власник, а інші одержують компенсацію.  

У Норвегії ділянка переходить до старшого спадкоємця, причому він 

повинен працювати в господарстві не менше п’яти років. У Швеції за 

відсутності в спадкоємців спеціального дозволу на ведення господарства 

ділянку здають в оренду або продають. У  Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, 

Італії, Іспанії, Португалії та Франції спадкоємці рівноправні. 

У Великобританії, Австралії, Канаді, Ірландії, Новій Зеландії і США існує 

вільне визначення спадкоємця без установлення виплат іншим 

[323]. Реєстраційній податок. Податки на продаж та купівлю земель 

сільськогосподарського призначення можуть вплинути на попит, пропозицію, 

ціну земель. З одного боку, це обмежує їх перехід з малопродуктивних до 

високопродуктивних ферм. З іншого, низькі ціни на землю перешкоджають 

спекуляції. У більшості країн під час купівлі землі сплачують реєстраційний 

податок. В Італії він дорівнює 18 %. У Японії при терміні користування 

сільськогосподарською ділянкою менше 10 років податок становить 52 %, а 

більше 10 років – 39 %. У Франції після 22 років користування ділянкою 

власника звільняють від податку. У США мінімальну ставку вводять після                  

10 років користування ділянкою [323, с. 417] (табл. 3.42).    
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Таблиця 3.42 

Реєстраційний податок при купівлі землі в ЄС, % від її вартості 
 Старі члени ЄС % Нові члени ЄС % 

Бельгія  10-12,5 Болгарія 0 

Фінляндія  4,0 Чехія  3,0 

Франція 5,1 Естонія  - 

Німеччина 3,5 Угорщина  0,5-1,0 

Греція 7,0-9,0 Латвія  0,5-3,0 

Ірландія  9,0 Литва  0,5-1,0 

Італія  11,0-18,0 Польща  2,0-5,0 

Нідерланди  0 Румунія  - 

Іспанія  6,0-7,0 Словаччина  0 

Швеція  
30% на 2/3 вартості 

продажу 

 Японія (не входить до 

ЄС) 39,0  

Великобританія  0-4,0     

  Джерело: розроблено автором на основі даних [323, 462]. 

  Інвестування. Європейську модель ведення сільського господарства 

засновано на малих і сімейних фермерських господарствах: 84 % ферм 

використовують сімейну працю, площа 69 % ферм менше ніж 5 га, в 

агрохолдингах дрібні господарства (менше 2 га) становлять 49 %. 

Географічний розподіл інвестування в аграрну сферу в ЄС нерівномірний.                        

У Румунії до 10 % припадає на інвесторів з країн, які не є членами ЄС, а               

20–30 % – з ЄС. Італія інвестує капітал у 150 тис. га сільськогосподарських 

угідь. В Угорщині іноземцями викуплено 700 га (0,2 % від усього обороту 

землі). У Польщі більше ніж 200 тис. га землі куплено іноземними компаніями 

з Голландії, Данії, Німеччини і Великобританії [610]. У Словаччині, де 

іноземцям дозволено купувати сільськогосподарські землі як юридичним 

особам, вони є власниками близько 20 тис. га (1 %). У Чехії іноземцям 

належить 90 тис. га сільськогосподарських земель (2,1 %); у Литві – 15 тис. га, 

з них 30 іноземним юридичним особам – 12 тис. га і 20 фізичним особам –                   

3 тис. га [610].   

        Ціни на землю. Аналіз проведено на основі високорозвинених країн 

Європи (Великобританія, Данія, Іспанія, Франція, Люксембург, Нідерланди) 

зі сталим ринком земель та країн Східної Європи з перехідною економікою 

(Болгарія, Польща), де ринок земель тільки формується. Динаміка цін 

купівлі-продажу ріллі збільшилася у 2018 р. порівняно з 2014 р., крім 
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Великобританії. У Данії максимальною ціною була у 2015 р. – 18752 євро/га, 

а згодом відбулося її зниження до 17690 євро/га у 2018 р. [132].  За період 

дослідження ціни в Болгарії та Польщі зросли відповідно на 38 та 34 % 

(табл. 3.43). 

Таблиця 3.43 

Динаміка цін на ріллю в окремих країнах на європейському рівні, 

євро/га  

Країна 
Роки 2018 р. до 

2014 р., % 2014 2015 2016 2017 2018 

Великобританія 26634 30292 25730 23450 23155 87 

Болгарія 3620 3891 4131 4622 5011 138 

Данія 17 209 18 752 17 584 17 328 17 690 103 

Іспанія 12192 12574 12522 12827 13023 107 

Франція 5940 6000 6070 6030 6020 101 

Люксембург 27438 27738 26030 35590 35110 128 

Нідерланди 56944 61400 62972 68197 70320 123 

Польща 7723 9220 9083 9699 10318 134 

  Джерело: розроблено автором на основі даних [604]. 

   

  За період 2014–2018 рр. ціни на пасовища знизилися в Великобританії, 

Болгарії та Іспанії відповідно на 16 %, 11 % та 2 %, а в  Люксембурзі, Польщі 

та Нідерландах – зросли на 60 %, 22 % та 16 % відповідно (табл. 3.44). 

Таблиця 3.44 

Динаміка цін на пасовища в окремих країнах на європейському рівні, 

євро/га  

Країна 
Роки 2018 р. до 

2014 р., %  2014 2015 2016 2017 2018 

Великобританія 21 162 21 797 18 595 17 736 17 736 84 

Болгарія 1 258 1 161 1 401 1 253 1 115 89 

Данія 8 689 9 468 8 878 8 749 8 932 103 

Іспанія 4 516 4 684 4 469 4 456 4 439 98 

Франція 5 940 6 000 6 070 6 030 6 020 101 

Люксембург 21 244 27 769 25 100 32 800 34 080 160 

Нідерланди 48 791 51 363 53 630 55 931 56 600 116 

Польща 5 280 5 878 5 794 6 032 6 448 122 

  Джерело: розроблено автором на основі даних [604]. 

  

Для аналізу цін на лісові землі обрано Фінляндію як об’єкт дослідження, 

адже у структурі її земельних угідь переважають ліси. У цій країні ціни на 

лісові землі залежать від розміру лісової ділянки. Лісові ділянки поділяють на 

три групи: перша включає земельні ділянки площею 2–5 га, до другої входять 
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земельні ділянки площею 5–10 га, третя – більше 10 га. За період                              

2011–2017 рр. у першій групі середні ціни підвищилися на 3,2 % і досягли 

4045,56 євро/га. У другій групі відбулося зниження цін на 1,5 % – до 

7930,82 євро/га. У третій – ціни знизилися на 3,7 % і становили 8096,21 євро/га. 

Найнижчими були ціни на земельні ділянки першої групи (табл. 3.45).  

  Таблиця 3.45 

Динаміка цін на лісові землі Фінляндії, євро/га  

Група лісової 

ділянки 

Роки 2017 р. до 

2011 р., % 2011 2014   2015 2016 2017 

2-5 га 3918,56 4136,33 3898,17 3787,50 4045,56 103,2 

5-10 га 8050,79 8507,67 8232,71 8611,21 7930,82 98,5 

Більше 10 га 8406,29 7806,44 7818,71 8427,87 8096,21 96,3 

  Джерело: розроблено автором на основі даних [491].  

    

  Фінляндія багата на водні ресурси, які продаються. Зокрема, за 

досліджуваний період середня ціна на земельні ділянки під водою знизилася 

на 42,8 % і досягла 4602,25 євро/га, а кількість проданих земельних ділянок 

під водними об’єктами зросла на 24 %, або з 25 до 31 од. (табл. 3.46). 

Таблиця 3.46 

Динаміка цін на землі під водою Фінляндії, євро/га  

Показник 
Роки 2017 р. до 

2011 р., % 2011 2014   2015 2016 2017 

Середня ціна 8039,67 4790,00 6943,67 5395,67 4602,25 57,2 

Кількість  25 31 34 36 31 124 

  Джерело: розроблено автором на основі даних [491].  

   

  За результатами аналізу, закордонні країни залишають собі земельний 

запас державної власності, формують спеціальні органи управління землями 

сільськогосподарського призначення. Найпоширенішими є орендні відносини, 

альтернативними – емфітевзис та суперфіцій. У країнах Східної Європи 

відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення зацікавило 

закордонних інвесторів, які його активізували і стимулюють розвиток галузі 

сільського господарства. Держава має регулювати розмір землекористувань, 

строки перепродажу, парцеляцію та консолідацію земель, що сприятиме 

розвитку господарської діяльності у всіх галузях економіки, аналіз яких 

розглянемо в наступному підрозділі. 
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3.4. Аналіз функціонування галузей економіки як результат 

управління земельними ресурсами 

 

 Глобалізація світової економіки змінює співвідношення галузей 

економік окремих держав з визначенням національних пріоритетів. Галузева 

структура суспільного виробництва України диспропорційна через низьку 

конкурентоспроможність на галузевих ринках, відсутність наукоємної 

продукції промисловості, застарілість технічного обладнання, імпортування 

комп’ютерної техніки, низьку привабливість туристичної бази на фоні потреби 

розвитку високотехнологічних та знаннєво-інтелектуальних галузей, 

застосування нанотехнологій. У період модернізації економіки відбуваються 

структурні трансформації, що потребує виявлення основних галузей 

національної економіки держави з визначенням прогнозної ролі та ефективних 

шляхів їх розвитку. Для успішного вирішення окреслених питань необхідно 

виявити існуючі проблеми провідних галузей національної економіки в 

післякризовий період.     

 Стратегія розвитку України до 2020 р. основною ідеєю визначила гідно-

вільне майбутнє. Для виходу України на провідні позиції світу з 

європейськими стандартами життя одними з основних стали вектори розвитку 

держави із сильною економікою і передовими інноваціями та вектор безпеки 

в напрямі соціальних гарантій, екології довкілля, якісної питної води, 

харчових продуктів та промислових товарів [30]. Основний зміст стратегії 

зосереджений на проведенні реформ у сфері оподаткування, 

антимонопольності, фінансів, транспорту, телекомунікацій, державного 

управління тощо, але без виокремлення основних галузей економіки. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 14 серпня 2013 р. № 843-р [30]  

пріоритетними галузями економіки вважають: агропромисловий комплекс, 

житлово-комунальний комплекс (будівництво та інфраструктуру), 

машинобудівний комплекс, транспортну інфраструктуру, курортно-

рекреаційну сферу і туризм, переробну промисловість. В управлінні 
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земельними ресурсами необхідно аналізувати всі галузі з урахуванням 

відведених під них категорій земель за цільовим призначенням. 

Аналіз динаміки площ земельного фонду України за період 1990 р. – 

2015 рр. показує значний перерозподіл земель за основними земельними 

угіддями. Площа сільськогосподарських земель зменшилась на 908,10 тис. га, 

або на 1,51 %. У 1990 р. площа цих земель дорівнювала 43634,5 тис. га, або                     

72,3 %, станом на 01.01.2016 р. становила 42726,4 тис. га, або на 70,79 %. 

Забудовані землі збільшились на 1986,3 га, або на 3,29 %. На початку періоду 

дослідження їх площа становила 566,6 тис. га, або 0,94 %, а у 2015 р. –                      

2552,9 тис. га, або 4,23 %. Землі під лісами та іншими лісовкритими площами 

у 1990 р. займали 10221,5 тис. га, або 16,94 %, а у 2015 р. – 10633,1 тис. га або              

17,62 %. Ця площа збільшилася на 411,6 тис. га, або на 0,68 %, що показує 

позитивну тенденцію. Площі під водою зменшились на 8,7 тис. га, або на                

0,01 %. У 1990 р. останні займали 2435,1 тис. га, або 4,03 %, у 2015 р. –                           

2426,4 тис. га, або 4,02 % (табл. 3.47).      

 Таблиця 3.47 

Динаміка площ земельного фонду на державному рівні 

Земельне угіддя 
01.11.1990 р. 01.01.2005 р. 01.01.2016 р. 

тис. га % тис. га % тис. га % 

Сільськогосподарські 

землі 
43634,5 72,30 41763,8 69,20 42726,4 70,79 

Забудовані землі 566,6 0,94 2458,3 4,07 2552,9 4,23 

Ліси та інші лісовкриті 

площі 
10221,5 16,94 10475,9 17,36 10633,1 17,62 

Води 2435,1 4,03 2421,1 4,01 2426,4 4,02 

Відкриті заболочені 

землі 
916,1 1,52 957,1 1,59 982,6 1,63 

Відкриті землі 1524,8 2,53 1039 1,72 1020,6 1,69 

Інші 1056,3 1,74 1239,7 2,05 12,9 0,02 

Усього 60354,9 100,00 60354,9 100,00 60354,9 100,00 

Джерело: розроблено автором на основі даних [272, 274]. 

 

Площа під відкритими заболоченими землями у 1990 р. досягла                   

916,1 тис. га, або 1,52 %, у 2015 р. – 982,6 тис. га, або 1,63 %. Заболоченість 

територій збільшилася на 66,5 тис. га, або на 0,11 %. Площа відкритих земель 

зменшилася на 504,2 тис. га, або на 0,84 % [272, 274]. У 1990 р. вона становила 
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1524,8 тис. га, або 2,53 %, а у 2015 р. – 1020,6 тис. га, або 1,69 %. Площа інших 

земель скоротилася на 1043,4 тис. га, або на 1,72 %. На початку періоду 

дослідження інші землі займали територію 1056,3 тис. га, або 1,74 %, а в кінці– 

12,9 тис. га, або 0,02 % (рис. 3.3).  

 
Рис. 3.3. Структура площ земельних угідь України, %  

Джерело: розроблено автором на основі даних [274]. 

  

Ринкова економіка передбачала введення інституту приватної власності 

на землю. Рушійним механізмом перетворень стала економічна реформа, у 

складі якої проводилася земельна реформа. Якщо у 1990 р. всі землі – 60354,9 

тис. га, або 100 %, – перебували в державній власності, то у 2015 р. їх 

залишилось 28824,6 тис. га, або 47,7 % (табл. 3.48).  

Таблиця 3.48 

Земельний фонд на державному рівні за формами власності за період                             

01.01.1991–01.01.2016 рр. станом на 1 січня відповідного року 

Рік 

Загальна 

площа, 

тис. га 

Власність 

державна приватна колективна комунальна 

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % 

1991  60354,9 60354,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

1996  60354,9 36310,6 60,2 1925,4 3,2 22118,9 36,6 0 0 

2001 60354,9 30166,6 50,0 29109,2 48,2 1079,1 1,8 0 0 

2006 60354,9 29595,7 49,0 30642,1 50,8 117,1 0,2 0 0 

2011 60354,9 29151,3 48,3 31140,2 51,6 63,4 0,1 0 0 

2016  60354,9 28824,6 47,7 31442,7 52,1 55,3 0,1 32,3 0,1 

Джерело: розроблено автором на основі даних [269–271]. 

 

Станом на 01.01.2015 р. структура категорій земель була така: землі 

сільськогосподарського призначення становили – 70,03 %, землі житлової та 

громадської забудови – 2,56 %, землі природно-заповідного та іншого 

Сільськогосподарські землі, 70,79

Забудовані землі, 4,23

Ліси та інші лісовкриті площі, 17,62Води, 4,02Відкриті заболочені землі, 1,63

Відкриті землі, 1,69

Інші, 0,02
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природоохоронного призначення – 4,80 %, землі оздоровчого призначення – 

0,05 %, землі рекреаційного призначення – 0,18 %, землі історико-культурного 

призначення – 0,09 %, землі лісогосподарського призначення – 14,97 %, землі 

водного фонду – 5,42 %, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення – 1,90 % (дод. Е.1). Частка земель у приватній 

власності постійно зростає. У 1990 р. земель приватної власності не було, у 

2005 р. вони становили  30642,1 тис. га, або  50,8 %, а у 2015 р. їх площа 

збільшилася до 31442,7 тис. га, або до 52,1 %. Структуру земельного фонду за 

категоріями земель за цільовим призначенням наведено в дод. Е.2.   

Землі сільськогосподарського призначення. Земельна реформа змінила 

земельні відносини, які мали сформувати ефективні землеволодіння та 

землекористування в ринкових умовах. За період 2012–2016 рр. кількість 

підприємств зменшилася на 1718 од., або 3,5 % (табл. 3.49).    

Таблиця 3.49 

Кількість підприємств за організаційно-правовими формами 

господарювання на державному рівні, од. 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Роки 2016 р./ 

2012 р., 

% 
2012 2013 2014 2015 2016 

Господарські товариства 8235 8245 7750 7721 8700 105,6 

Приватні підприємства 4220 4095 3772 3627 3752 88,9 

Кооперативи 848 809 674 596 738 87 

Фермерські господарства 34035 34168 33084 32303 33682 99 

Державні підприємства 296 269 228 241 222 75 

Підприємства інших форм    

господарювання 
1781 1460 691 891 603 33,9 

Усього 49415 49046 46199 45379 47697 96,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних [475, с. 171]. 

  

Останніми роками в обробіток залучають малопродуктивні та еродовані 

землі. Це підтверджує екстенсивний тип ведення господарства. На сьогодні 

більша половина ріллі піддається ерозії. Урожайність тут низька, але витрати 

високі. Ерозія ґрунту руйнує не тільки ріллю, але й водойми та луки. Світова 

практика показує, що лише інтенсивне використання ґрунтів з високою 

родючістю сприяє зростанню ефективності виробництва в сільському 

господарстві поряд зі зменшенням  капіталовкладень у деградовані та 
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малопродуктивні землі. На родючість впливає рівень унесення добрив, тому 

що у разі правильного використання земля може покращувати свої природні 

властивості. За період 2000–2016 рр. площа, удобрена мінеральними 

добривами, зросла у шість разів,  органічними – зменшилася на 68,4 %. Значне 

зменшення внесення органічних добрив спричинено занепадом тваринницької 

галузі та скороченням поголів’я худоби. У 2000 р. поголів’я великої рогатої 

худоби в сільськогосподарських підприємствах становило 9423,7 тис. голів, а 

у  2016 р. – 3682,3 тис. голів, або 39 % до початку періоду [475, с. 133]. 

Щорічно з 1 га орних земель виноситься 0,5–0,7 т гумусу. Для його поповнення 

необхідно вносити за нормативами 11–12 т/га на рік, що забезпечить 

бездефіцитний баланс гумусу [117] (табл. 3.50). 

Таблиця 3.50 

Динаміка внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах  

на державному рівні 

Показник 

Роки 2016 р./ 

 2000 р.,  

% 
2000 2005 2010 2015 2016 

Мінеральні добрива, тис. т 281,9 560,5 1064,2 1415,0 1728,9 613,3 
Частка удобреної площі, % 22 45 70 81 87 395,5 
Унесено на 1 га посівної 
площі, кг 13 32 58 79 96 738,5 
Органічні добрива,  
тис. т 28964,1 13387,3 9963,6 9662,7 9162,9 31,6 
Частка удобреної площі, % 3,3 2,7 2,2 2,5 2,6 78,8 
Унесено на 1 га посівної 
площі, кг 1,3 0,8 0,5 0,5 0,5 38,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних [475, с. 128]. 

   

Виробництво зернових та зернобобових має головне значення в 

сільськогосподарському виробництві. Зернове господарство – це базис галузі 

сільського господарства. Рівень розвитку зернового господарства 

характеризує стан економіки країни, продовольчу безпеку та добробут народу. 

У 2016 р. цукрових буряків виростили в обсязі 14 млн т, що перевищило 

показники 2015 р. на 3,7 млн т. У 2016 р. вироблено 13,6 млн т соняшнику, що 

на 2,4 млн т більше, ніж у 2015 р., при майже однаковій урожайності (різниця 

становила 0,5 ц/га). Порівняно з 1990 р. виробництво соняшнику збільшилося 

у 5,3 раза. У 2016 р. порівняно з 1990 р. помітно скоротилося й виробництво 
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льону (майже у 83,2 рази) і становило 1,3 тис. т. Водночас у 43 рази 

збільшилось виробництво сої і становило 4,28 млн т, що на 0,35 млн т більше 

від 2015 р. Обсяг вирощеного ріпака у 2016 р. становив  1153,9 тис. т, що на  

583,7 тис. т менше, ніж у 2015 р., а порівняно з 1990 р. обсяг виробництва став 

більшим у 8,86 раза [181, 474, с. 78; 475, с. 110]. 

На державному рівні за період 2000–2016 рр. урожайність зернових 

культур мала найвищий показник у 2016 р. – 50 ц/га, а найнижчий – у 2000 р. 

– 18,3 ц/га. Найважливішою технічною культурою в Україні є цукрові буряки. 

В їх коренеплодах зосереджено до 18,5 % цукру. Найбільшою їх урожайність 

була у 2016 р. – 494 ц/га, а найнижчою у 2000 р. – відповідно 171 ц/га. За період 

дослідження урожайність цукрових буряків зросла до 2,9 раза. Як відомо, 

соняшникова олія містить 55 % ліноленової кислоти і використовується у 

медицині, харчовій, текстильній та інших галузях національної економіки.                  

У цілому по Україні урожайність соняшнику мала тенденцію до збільшення з 

11,8 ц/га у 2000 р. до 23,5 ц/га у 2016 р. (табл. 3.51).  

Таблиця 3.51 

Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур 

у сільськогосподарських підприємствах на державному рівні, ц/га 

Культура 
Роки 2016 р./ 

2000 р., % 2000 2005 2010 2015 2016 

Зернові та 

зернобобові  
18,3 25,9 27,6 43,8 50,0 273,2 

Буряки цукрові  

(фабричні) 
171,0 255,4 281,5 448,2 494,0 288,9 

Соняшник 11,8 12,8 15,4 23,0 23,5 199,2 

Картопля 109,1 147,8 171,0 198,6 212,1 194,4 

Овочі 88,3 154,5 207,0 363,4 382,7 433,4 

Плоди та ягоди 10,9 16,0 38,2 70,8 72,5 665,1 

Джерело: розроблено автором на основі даних [475]. 

 

За період 2000–2016 рр. показники врожайності соняшнику зросли на 

99,2 %. Важливою продовольчою, технічною та кормовою культурою є 

картопля. В Україні її урожайність коливається від 109,1 до 256,4 ц/га, а за 

досліджуваний період зростання становило 94,4 %. Середня врожайність 

овочів в Україні зросла у 4,3 раза. Найбільшою вона була у 2016 р. – 382,7 ц/га, 

а найменшою у 2000 р. – 88,3 ц/га. В Україні також зростає урожайність 
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плодових та ягідних культур – майже в 6,7 раза. Найбільшу врожайність 

відзначено у 2016 р. – 72,5 ц/га, а найменшу у 2000 р. – 10,9 ц/га.  

За останні роки провідною галуззю у формуванні бюджету країни стало 

сільське господарство, тому що 40,7 % загальнонаціонального експорту 

становить саме сільськогосподарська продукція [525]. Можливості 

експортування продукції спонукають до розвитку галузі рослинництва і 

збільшення обсягів виробництва її продукції. Підвищення ефективності 

використання сільськогосподарських угідь стало джерелом дослідження 

багатьох учених, таких як В.Г. Андрійчук [80], О.І. Гуторов [201],                               

Л.О. Ломовських [201],  І.І. Лукінов [352], О.В. Олійник [400], Т.І. Олійник 

[401], О.М. Онищенко [402], Г.П. Пасемко [414], Б.Й. Пасхавер [416],                       

П.Т. Саблук [463], А.Е. Сагайдак [466], О.В. Ульянченко [528], О.В. Харченко 

[551], Г.І. Шарий [572], Д.В. Шиян [401] та ін.  

Співвідношення між залученими ресурсами і результатами виробництва 

виражає економічна ефективність, яка відображує взаємопов’язані та 

взаємодіючі результативні сторони діяльності сільськогосподарських 

підприємств у площині раціональності використання земельних ресурсів через 

приведення до одиниці площі сільськогосподарських угідь показників 

загального ефекту й економічності виробничого процесу, показники якого 

характеризують витрати на досягнення цього ефекту (табл. 3.52).  

Таблиця 3.52 

Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва у 2018 р. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [115, с. 13; 476, с. 92]. 

Показник 
Культури 
зернові та 

зернобобові 

Буряки 
цукрові 

Соняш-
ник 

Картопля Овочі 
Плоди 

та 
ягоди 

Урожайність, ц/га 52,2 518,8 24,1 252,0 427,4 106,2 

Собівартість на             

1 га посіву, грн 13157,4 36545,6 11463,5 55141,4 111963,5 29958,3 

Валовий дохід на  

1 га посіву, грн 16407,3 32379,4 15189,1 58891,0 126854,6 31875,6 

Прибуток на 1 га 

посіву, грн 3249,9 -4166,2 3725,6 3749,6 14891,1 1917,3 

Рентабельність, % 24,7 -11,4 32,5 6,8 13,3 6,4 
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Основними завданнями аграрної галузі є зростання обсягів 

сільськогосподарського виробництва, забезпечення населення продуктами 

харчування та продукцією сільського господарства, досягнення високих 

економічних показників і зростання конкурентоспроможності на світовому 

ринку. Серед головних напрямів функціонування галузі сільського 

господарства виділяють: 1) позитивні результати розвитку виробництва 

сільськогосподарської продукції; 2) збільшення виробництва основної 

продукції рослинництва; 3) загальне зростання показників галузі сільського 

господарства [477].   

Сучасними проблемами сільського господарства є високі темпи 

зростання витрат на вирощування сільськогосподарських культур, скорочення 

робочих місць, низька забезпеченість висококваліфікованими кадрами, 

недоступність програм довгострокового фінансування, відмова від науково 

обґрунтованих сівозмін (вирощування товарних культур, що призводить до 

деградації земель і втрати родючості). Для їх вирішення необхідно 

експортувати не сировину, а виготовлені продукти з високою доданою 

вартістю, упроваджувати ефективні методи ведення сільського господарства 

(моніторинг посівів за допомогою GPS-технологій, точне землеробство, 

електронна карта полів, технології з мінімальним обробітком ґрунту), 

виробництво екологічно чистої продукції, розвиток альтернативних джерел 

енергії, шукати нові ринки збуту продукції по всьому світу, поліпшувати 

інфраструктурне забезпечення через скорочення витрат на первинну 

переробку і транспортування вирощеної продукції, застосовувати сучасні 

управлінські системи для сільськогосподарських підприємств.  

Землі житлової та громадської забудови. На невеликий площі 

населених пунктів (близько 3 % від території держави) зосереджені майже всі 

забудови, проживає населення та розвинені комунікації. Пріоритетною 

галуззю економіки на цій категорії земель є житлово-комунальний комплекс і 

будівельна галузь. Остання розвивається помірними темпами, які 

відображуються у невеликому зростанні обсягів будівельних робіт – на 4,4 % 
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у 2018 р. порівняно з  26,3 % у 2017 р. та 17,4 % у 2016 р. Фінансово стабільні 

підприємства переробної промисловості й електроенергетики активно 

інвестують у будівництво інженерних споруд, нежитлових приміщень, а 

державні та місцеві органи влади так само активно фінансують будівництво 

об’єктів транспортної інфраструктури. У сфері житлового будівництва 

спостерігається незначне зниження обсягів робіт на 8,8 % через перенасичення 

пропозицій на ринку новобудов при низькій купівельній спроможності 

населення проти приросту до 18 % у 2015–2017 рр. У 2018 р. зростання індексу 

будівельної продукції спостерігалося у 14 регіонах (22 регіони у 2017 р.). 

Найбільше зростання відбулося у Вінницькій (на 42,6 %), Донецькій                          

(на 32,6 %) та Черкаській (на 18,2 %) областях – і за рахунок високих темпів 

проведення будівництва інженерних споруд та комунальних об’єктів, і за 

рахунок житлового будівництва. Найбільше скорочення відзначено в  

Кіровоградській (– 16,7 %) та Луганській (– 16,3 %) областях – тут 

спостерігали значне падіння обсягів робіт у всіх видах будівництва [96].  

Найактуальнішими проблемами цієї галузі української економіки є: 

1) зростання боргів населення за одержані послуги. Рівень сплати населенням 

за житлово-комунальні послуги у 2018 р. становив 80,6 %, причому було 

сплачено лише 10,7 млрд грн, або 58,3 % від нарахувань [526]; 

2) неефективність управління, закрита система формування цін і тарифів на 

діяльність та послуги житлово-комунального господарства; 3) низька якість 

послуг, які надають житлово-комунальні підприємства; 4) застарілість 

технологій і зношеність основних фондів галузі (перевищує 60 %), що 

призводить до втрат (води, тепла тощо) і збільшення кількості аварій на                

100 км трубопроводу від 30 до 180 од. [526]; 5) зростання потреб населення в 

сучасній інфраструктурі при низьких потужностях застарілих технологій;                

6) відсутність конкуренції та монополізація діяльності у сфері надання 

житлово-комунальних послуг; 7) низькі темпи формування об’єднань 

співвласників багатоквартирних житлових будинків. Базовим рішенням 

досліджуваної проблематики житлово-комунального комплексу є ліквідація 
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монопольності державних та комунальних підприємств на ринку послуг і 

розвиток ринкових відносин, оновлення технологій та основних засобів. 

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. 

Унікальні й типові природні ландшафти з біорізноманіттям природно-

заповідного фонду є основним елементом екологічно збалансованого 

соціально-економічного розвитку держави з формування екологічної мережі 

як новітньої форми сучасної організації охорони природних територій, які 

піддаються інтенсивному антропогенному навантаженню. Згідно з Програмою 

перспективного розвитку заповідної справи в Україні від 22 вересня 1994 р. [8] 

площа природно-заповідного фонду поступово зростає, але не досягаються 

параметри міжнародних стандартів у контексті частки заповідних територій у 

загальній площі держави, різноманітних природних ландшафтів і рослинних 

угруповань, територіальної структури природоохоронних територій 

(табл. 3.53).  

Таблиця 3.53 

Динаміка наявності об’єктів природно-заповідного фонду 

Показник 
Роки 2017 р. до 

2012 р., % 2012 2014  2015  2016  2017  

Кількість, од. 8028 8154 8184 8245 8296 103 

Площа, млн га 3,65 3,72 3,80 3,99 3,99 109 

Джерело: розроблено автором на основі даних [237, с. 24]. 

 

Станом на 01.01.2018 р. природно-заповідний фонд налічує 8296 

об’єктів загальною площею 3,99 млн га, або 6,6 % від території України, але 

законодавчо встановлена норма розширення земель природно-заповідного 

фонду до 2020 р. дорівнює 15 % [22]. Основними напрямами вирішення 

проблемних питань у природно-заповідній галузі є: 1) розширення площі лісів 

за рахунок створення лісонасаджень по заплавах річок і тавельгах балок, що 

характеризуються швидким формуванням деревостану і його стійкістю. Проте 

найчастіше лісонасадження закладають у степових рівнинах, а це потребує 

спеціального догляду під час зростання і знищує степ; 2) урахування того 

фактора, що видовий склад лісонасаджень, де переважає сухостійна та 

швидкоросла акація, не сприяє підтриманню природного біорізноманіття;               
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3) підтримання ідеї абсолютної заповідності, згідно з якою профілактичний та 

руйнівний вплив людини на екосистему виключено. У сучасних умовах, 

зокрема пропонують виключити сінокосіння, випасання худоби, рубання та 

бджолярство, браконьєрство як види незаконної діяльності на цих землях, 

адже відсутня охорона від них; 4) охорона унікальних рослинних угруповань.                  

За рекомендаціями В.В. Докучаєва, співвідношення між ріллею та 

природними екосистемами має бути 1:4, тобто необхідно розробляти 

регіональні програми природовідтворення [268]; 5) ліквідація 

поліцентричності управління землями природно-заповідного фонду зі 

створенням єдиного Державного органу  з  охорони  та  захисту  природної  

спадщини. Таким чином, близько 70 % території ПЗФ загальнодержавного 

значення перебуває у підпорядкуванні або під охороною зазначених 

центральних органів виконавчої влади та наукових установ, а майже 16 % – 

розташовані на землях, які не надані землекористувачам у постійне 

користування і тому перебувають у віданні органів місцевої влади та органів 

місцевого самоврядування [240, с. 206]. Відтак основними напрямами 

ефективного управління землями природно-заповідного фонду є стабільне 

фінансування, єдина система державного управління та повне законодавче 

забезпечення.  

Землі оздоровчого призначення. Курортна галузь національної економіки 

в останні п’ять років характеризується: постійним зменшенням кількості 

санітарно-курортних та оздоровчих закладів через фінансову нестабільність у 

державі і кількості осіб, що відпочивали в санаторіях та базах відпочинку, 

через збільшення вартості послуг на ринку санітарно-курортного комплексу, 

низьку платоспроможність населення; обмеженим фінансуванням держави та 

профспілок. За період 1990–2017 рр. кількість санаторіїв зменшилася на 44 %, 

профілакторіїв – на 90 %, пансіонатів – на 80 %, баз відпочинку – на 44 %, 

дитячих таборів на 38 %.  Основними проблемами розвитку курортної галузі 

є: неконкурентоспроможність вітчизняних курортів на світовому ринку через 

негативний імідж; відсутність реклами лікувальних можливостей вітчизняних 
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курортів; застарілі медичні форми обслуговування і технології, знос і 

моральне застаріння основних будівель і обладнання, інфраструктури; 

низький рівень обслуговування та надання послуг, що не задовольняє потреби 

сучасних споживачів; низький рівень інвестиційної привабливості галузі і 

державної підтримки, що призводить до внутрішньої конкуренції між 

державними та приватними закладами. До основних джерел фінансового 

забезпечення санаторно-курортних закладів належать: кошти державного 

бюджету; кошти місцевих бюджетів; кошти Фонду соціального страхування; 

благодійні внески; кошти від продажу путівок юридичним і фізичним особам; 

кошти власників санаторно-курортних закладів; позикові кошти у вигляді 

кредитів та різних позик; кредиторська заборгованість за товари, послуги, 

роботи; кредиторська заборгованість за розрахунками; інші джерела 

фінансового забезпечення [123] (табл. 3.54). 

Таблиця 3.54 

Динаміка санаторно-курортних та оздоровчих закладів 

 Рік 

Санаторії та 

пансіонати з 

лікуванням 2 

Санаторії-

профілакторії  

Будинки і 

пансіонати 

відпочинку 

Бази та інші 

заклади 

відпочинку  

Дитячі заклади 

оздоровлення та 

відпочинку 3   

усього 

у них 

ліжок, 

тис. 

шт. 

усього 

у них 

ліжок, 

тис.  

шт. 

усього 

у них 

місць, 

тис.  

шт. 

усього 

у них 

місць, 

тис.  

шт. 

усього 

у них 

місць, 

тис.  

шт. 

1990  505  154  556  55  332  115  2213  302  15687  467 

1995  551  159  517  43  294  83  1862  263  5884  256 

2000  549  151  377  31  266  63  2010  238  7615  227 

2005  524  145  291  23  321  65  2016  233  18366  236 

2010 510 141 234 19 290 60 1920 217 17342 196 

2015 309 78 79 12 76 15 1399 165 9743 113 

2016 291 70 63 10 73 14 1295 146 9669 112 

2017 284 71 55 10 67 12 1235 133 9745 106 

2017/ 

1990, % 56 46 10 18 20 10 56 44 62 23 

Джерело: розроблено автором на основі даних [468]. 

 

Для вирішення визначених проблем необхідно ураховувати 

ціноутворення на ринку санітарно-курортних послуг, залучення інвестицій, 

стимулювання яких держава здійснюватиме податковими методами та 
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відстроченням погашення податкових зобов’язань; проводити рекламні 

компанії і спеціалізацію з надання різноманітних послуг.       

Землі рекреаційного призначення. Розвиток туристичної галузі є 

пріоритетним напрямом національної економіки, адже охоплює важливі 

складові – транспорт, зв’язок, харчування, розваги тощо. Тому успішний 

розвиток цієї галузі не тільки створює додаткові робочі місця, але й впливає 

на розвиток суміжних галузей і збільшення податкових надходжень до 

місцевого бюджету, на експорт продукції та сувенірів місцевих виробників і 

народних промислів. У цих умовах за період 2000–2017 рр. кількість громадян, 

які відпочивають за кордоном, збільшилася на 97 %; кількість іноземців, які 

відвідали Україну, була максимальною у 2010 р., а на кінець періоду 

дослідження відбулося її зростання у 2,2 раза (табл. 3.55).       

Таблиця 3.55 

Динаміка туристичних потоків, млн осіб 

Рік  

Кількість 

громадян 

України, 

які 

виїжджали 

за кордон 

Кількість 

іноземців, 

які 

відвідали 

Україну  

Кількість 

туристів, 

обслугованих 

туроператорами 

і турагентами  

У тому числі 

іноземні 

туристи 

туристи-

громадяни 

України, 

які 

виїжджали 

за кордон 

внутрішні 

туристи 

2000 13,4 6,4 2,0 0,38 0,3 1,4 

2005 16,5 17,6 1,8 0,33 0,6 0,9 

2010 17,2 21,2  2,3  0,33  1,3  0,6 

2015 23,1 12,4 2,0 0,02 1,6 0,3 

2016 24,7 13,3 2,5 0,04 2,0 0,5 

2017  26,4 14,2 2,8 0,04 2,3 0,5 

2017/2000, 

% 197 222 140 11 766 36 

Джерело: розроблено автором на основі даних [121–122, 523]. 

 

Однак, при всій важливості цієї галузі її сучасний стан можна назвати 

критичним, бо у світовому туристичному потоці Україна не досягає навіть 

1 %. Проблеми зосереджені на відсутності: належної законодавчої бази, 

податкового стимулювання, сприятливої інвестиційної політики, створення 

належних умов для іноземних та вітчизняних туристів у регіонах, рекламних 
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компаній про туристичні маршрути регіонів на міжнародних та вітчизняних 

ринках туристичних послуг, стимулювання туристичної активності населення 

та розвитку зеленого туризму. Сьогодні для 38 % країн світу туризм – головне 

джерело доходу, а для 83 % – одне з п’яти основних джерел доходу. Особливих 

успіхів світовий туризм досяг за останні 30 років, коли кількість міжнародних 

туристів зросла в чотири рази, а валютні доходи збільшилися в 25 разів. На цю 

сферу припадає понад 10 % світового валового національного продукту, понад 

6 % світових інвестицій, кожне 10-те робоче місце, 12 % світових споживчих 

витрат [199]. На  Міжнародному конгресі офіційних туристичних асоціацій у 

1925 р. у Гаазі вперше було створено Всесвітню туристичну організацію 

(ЮНВТО), що пропагує новий вектор розвитку – відповідальний туризм, який 

має на меті сумістити подорож з реальним вкладом у розвиток туристичної 

місцевості, що відображається на соціальному та екологічному розвитку 

регіону, забезпечуючи повагу до культурної спадщини, довкілля і місцевих 

традицій. Отже, особливу увагу необхідно приділити розвитку зеленого 

туризму, який забезпечуватиме комфортабельні умови проживання 

майбутнього туриста у приватних оселях сільської місцевості, модернізувати 

транспортну інфраструктуру, підвищити якість послуг, кваліфікацію 

персоналу, збільшити кількість готельних садиб, кількість освітніх закладів, 

систему оподаткування, удосконалити управління у формі єдиного органу, 

сформувати законодавче забезпечення, створити прозорі умови для надання 

земельних ділянок під туристично-інвестиційні проєкти. 

Землі історико-культурного призначення. У структурі площ землі цієї 

категорії займають менше 0,1 %, або 53,1 тис. га. Охорона історико-культурної 

спадщини відбувається, якщо вона має суспільну цінність і може розглядатися 

як туристичний продукт, просування якого на зовнішньому та внутрішньому 

ринках туристичних послуг можливе за безпосередньої участі держави та 

програм фінансової та організаційної підтримки [75]. Нашій державі  

притаманна позитивна ситуація щодо зростання кількості музеїв на 268 %, але 

кількість відвідувачів зменшилася на 48 %. Інститути національної пам’яті 
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створюють на основі музейної галузі, у якій експонують і зберігають культурні 

цінності з подальшою розбудовою освітньо-інформаційного простору та 

знань. Музейна справа України охоплює 574 національних і комунальних 

музеїв, 497 музеїв і музейних кабінетів, які діють у складі вищих навчальних 

закладів, понад 4000 музейних класів і кімнат у загальноосвітніх школах та 

близько 800 музеїв у розпорядженні підприємств і організацій [75] (табл. 3.56).       

Таблиця 3.56 

Динаміка кількості музеїв та відвідувачів 

Рік 
Кількість  

музеїв, од. 

Індекс Кількість відвідувачів 

музеїв, млн осіб 

Індекс 

1990 214  31,8  

1995 314 1,467 17,4 0,547 

2000 378 1,204 16,0 0,920 

2005 437 1,156 18,9 1,181 

2010 546 1,249 21,7 1,148 

2015 564 1,033 15,1 0,696 

2016 576 1,021 15,8 1,046 

2017 574 0,997 16,4 1,038 

2017/1990, % 268  52  

Джерело: розроблено автором на основі даних [336]. 

 

Проте історико-культурна галузь має певні проблеми, а саме: 1) брак 

законодавчого та науково-методичного забезпечення; 2) відсутність захисту 

майнових комплексів і модернізації матеріально-технічної бази; 

3)  пропагандистський характер дискусійного напряму, який потребує зміни 

науково-культурного типу; 4)  необхідність від’єднання музеїв від держави та 

зміцнення зв’язків між ними та громадськістю. Для їх вирішення необхідним 

є: 1) створення єдиного управлінського органу, який здійснюватиме аналітику 

теорії та практики музейної справи, пам’ятків, спадщини; 2) удосконалення 

обліку пам’яток і розбудова реєстраційної справи; 3) децентралізація 

управління музеями та прозорість їх фінансування; 4) підвищення кваліфікації 

музейних працівників. 

Землі лісогосподарського призначення. Сучасну стратегію сталого 

лісокористування спрямовано на збільшення заповідних лісів, але є й такі, що 

ростуть на землях запасу і не використовуються [141]. Питома вага продукції 

галузі лісівництва у структурі ВВП мала – близько 6 %, що свідчить про низьку 



279 

 

конкурентоспроможність серед інших галузей національної економіки. На 

державному рівні у 2016 р. питома вага продукції лісозаготівель становила 

95,6 % від загального обсягу виробленої продукції лісового господарства. 

Лісогосподарські підприємства у 2016 р. виробили продукції на суму 12 млрд 

838,8 млн грн, що на 2 млрд 060,6 млн грн більше, ніж у 2015 р. За період 2010–

2016 рр. обсяг реалізованої продукції збільшився в 3,1 раза. Заготівля ліквідної 

деревини збільшилася в 3,5 раза, а виробництво круглих лісоматеріалів – на 

10,3 %. Територія під лісовідновленням скоротилася на 9,8 % з 70,1 тис. га у 

2010 р. і до 63,2 тис. га у 2016 р. Зменшилася площа садіння та висіву лісу з 

56,1 тис. га у 2010 р. до 42,3 тис. га у 2016 р., або на 24,6 %. Природне 

поновлення лісу збільшилося з 14 тис. га на початку періоду дослідження до 

20,9 тис. га у кінці періоду дослідження або на 49,3 % (табл. 3.57).  

Таблиця 3.57 

Основні показники ведення лісового господарства в Україні  

Показник 
Роки 2016 до 

2010 р., 
% 2010   2013   2016   

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) 

лісового господарства, млн грн 
4097,7 6363,9 12838,8 313,3 

У т. ч. продукції лісозаготівель 3530,2 4095,8 12274,3 347,7 

Питома вага лісозаготівель, % 86,2 64,4 95,6 110,9 

Заготівля ліквідної деревини, тис. м3 16146,6 18021,9 19605,7 121,4 

У т. ч: від рубок головного користування 7239 7840 8425 116,4 

від рубок формування                    й 

оздоровлення лісів та інших заходів 
8843,4 10182,0 11103,7 125,6 

Лісоматеріали круглі, тис. м3 7536,0 8102,1 8311,3 110,3 

Площа рубок, тис. га 402,2 415,4 386,4 96,1 

У т. ч: головного користування 29,1 31,8 34,7 119,2 

від рубок формування та оздоровлення лісів та 

інших заходів 
371,3 383,6 350,0 94,3 

Лісовідновлення, тис. га 70,1 67,7 63,2 90,2 

Садіння та висів лісу, тис. га 56,1 48,9 42,3 75,4 

Природне поновлення, тис. га 14,0 18,8 20,9 149,3 

Переведено лісових культур у вкриті лісом 

землі, тис. га 
40,0 48,6 42,1 105,3 

Кількість лісових пожеж 3240 1113 1249 38,5 

Вартість згорілого лісу на пні, млн грн 4,8 0,3 1,5 31,3 

Збитки від лісових пожеж,  млн грн 26,7 1,4 8,6 32,2 

Джерело: розроблено автором на основі даних [235, 237, 448, 534]. 

 

Для вирішення проблем у галузі лісового господарства необхідно: 

зменшити експорт необроблюваної деревини, урегулювати ринок деревини, 
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увести відповідальність за переробку краденої деревини, створити лісову 

охорону, законодавче забезпечення, оновити правила рубки, упровадити 

сучасні технології, збільшити фінансування професійним кадрам.   

Землі водного фонду. Рибальство – це галузь національної економіки, яка 

включає виробничу діяльність людей, що виловлюють рибу з водних об’єктів 

(океанів, морів, озер, річок, водосховищ). Вилов риби Україною поділяють на 

океанічний (200 миль від берега інших держав та у відкритих просторах), 

морський (Азовське, Чорне море) та у внутрішніх водоймах. На державному 

рівні промисел риби та морепродуктів Україною за період 2000–2016 рр. 

скоротився на 75 %, що свідчить стрімке падіння вилову риби. Але у 

внутрішніх водоймах він збільшився на 7 %. Водночас промисел в Азово-

чорноморському басейні зменшився на 29 %, а океанічний – на 97 %, 

залишившись на рівні 4 % лише у  200-мильній зоні від інших держав, і зовсім 

зникнувши у відкритому океані (табл. 3.58).   

Таблиця 3.58   

Динаміка розвитку рибного промислу, тис. т  

Показник  
Роки 2016 р. до 

2000 р., % 2000 2005 2010 2015 2016 

Промисел у внутрішніх  

водоймах 38,2 37,4 38,4 38,5 40,8 107 

Промисел в Азово-

чорноморському басейні 56,9 61,2 69,7 34,2 40,3 71 

Океанічний промисел 254,9 167,0 110,6 15,8 7,4 3 

у 200-мильній зоні 175,0 149,6 110,6 15,8 7,4 4 

у відкритому океані 79,9 17,4 0,0 0,0 0,0 0 

Усього 350,0 265,6 218,7 88,5 88,4 25 

Джерело: розроблено автором на основі даних [228–230]. 

 

Суб’єктами господарювання в рибній галузі є державні, 

сільськогосподарські та інші підприємства. На регіональному рівні площа 

водного дзеркала в сільськогосподарських підприємствах, які займаються 

рибництвом, за період 2010–2016 рр. скоротилася на 39 % (дод. Е.3).  Зовсім 

зникли водні об’єкти, які знаходяться у рибогосподарському використанні 

сільськогосподарських підприємств, у Волинській та Закарпатській областях. 

Збільшилися площі водойм у Житомирській (у 6,7 разів),  Херсонській                        
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(у 2,6 раза), Запорізькій (у 2,0 раза), Харківській (у 1,6 раза) областях. У 2016 р. 

майже 48 % сільськогосподарських підприємств, що займаються рибництвом, 

були збитковими. У 2016 р. прибутковими були підприємства в Рівненській 

(130,4 %), Луганській (38,2 %), Житомирській (29,5 %), Тернопільській                    

(14,7 %), Миколаївській (12,7 %) Сумській (8,2 %), Хмельницькій (3,5 %), 

Вінницькій (3,3 %) областях. У 2016 р. найбільшою продуктивність риби була 

в Одеській – 10,79 ц/га, Чернівецькій – 4,86 ц/га, Київській – 3,38 ц/га областях. 

Низька продуктивність у Херсонській та Дніпровській областях – відповідно 

0,26 та 0,29 ц/га. Ціни реалізації продукції за сім років зросли у 1,9 раза і 

становили 1607,43 грн/ц, а на початку періоду дослідження – 850,23 грн/ц. 

Найвища ціна реалізації продукції рибництва у 2016 р. 

сільськогосподарськими підприємствами була у Львівській області –                 

3706,67 грн/ц, Чернігівській області – 3666,67 грн/ц, Рівненській області – 

3265,38 грн/ц, а найнижча у Херсонській області – 938,58 грн/ц [536, с. 72]. 

Отже, для покращення стану водогосподарської галузі необхідно вирішити 

проблеми зі зменшення споживання води галузями національної економіки, 

запобігати втратам води під час її транспортування, зменшити вплив на водні 

об’єкти та біогеоценози, знизити рівень забруднення стічними 

нефільтрованими водами водних  екосистем, упровадити державні програми 

та підтримку рибництва.  

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення [2]. На цій категорії земель, яка займає лише 2 % території 

держави, пріоритетною галуззю є промисловість. У 2018 р. спостерігалося 

зростання всіх агрегованих видів промислової діяльності, підтримане 

інвестиційним, зовнішнім та споживчим попитом, а також нарощуванням 

пропозиції сировини для переробки з боку сільськогосподарської та добувної 

промисловості [435, с. 2]. У 2018 р. 15 регіонів отримали позитивний 

результат. У Донецькій області виробництво зросло на 2,6 % при збільшенні 

видобування вугілля, а в Луганській області – скоротилося на 17 % [435, с. 2]. 

Для розвитку промислового виробництва необхідно сформувати сприятливий 
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інвестиційно-фінансовий клімат, сприяти оновленню матеріально-технічної 

бази та застосуванню сучасних технологій, удосконалити законодавче 

підґрунтя, що забезпечить сталий економічний розвиток, зростання рівня 

життя населення, соціальну стабільність, підвищить рівень національної 

безпеки. Протягом 2018 р. діяльність транспортної сфери формувалася під 

дією негативного впливу стримуючих факторів: у залізничному – заборона на 

переміщення вантажів через лінію зіткнення, дефіцит рухомого складу 

«Укрзалізниці»; трубопровідному – часткова переорієнтація транзиту 

природного газу до країн ЄС газопроводом «Північний потік»; морському –  

обмеження переміщення великотоннажних суден через Керченський міст і 

блокування діяльності морських портів Азовського моря [510, с. 1]. Водночас, 

інвестиційна активність вітчизняних підприємств, сприятлива зовнішня 

кон’юнктура, рекордний урожай зернових, соняшнику та сої, покращення 

купівельної спроможності населення, а також активний розвиток авіаційних 

перевезень частково нівелювали дію негативних факторів транспортної сфери 

[510, с. 1]. За таких умов у 2018 р. зростання обсягу випуску ВЕД «Транспорт» 

становило 1,1 % з урахуванням зменшення обсягу вантажообороту на 3,4 % і 

збільшення пасажирообороту на 4,4 % [510, с. 1]. Для вирішення проблем 

транспортної сфери необхідним є виконання завдань, поставлених у 

Національній транспортній стратегії України на період до 2030 р. від 30.05.2018 

№ 430-р, стосовно створення ефективної та конкурентоспроможної 

транспортної системи; інноваційний розвиток транспортної галузі та 

глобальних інвестиційних проєктів; безпечний для суспільства, екологічно 

чистий та енергоефективний транспорт; безперешкодна мобільність і 

міжрегіональна інтеграція [57, с. 2].  

Результати аналізу та порівняння економічних показників за 

територіально-галузевим розподілом наведено в дод. Е.4–Е.7. За 

досліджуваний період серед усіх галузей поліпшення показників притаманне 

сільському господарству [146]. Ключовими ознаками, що підтверджують 

економічні результати територіально-галузевого розподілу, на державному 
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рівні є такі: обсяг реалізованої продукції, чистий прибуток (збиток) 

підприємств, вартість основних засобів, розмір капітальних інвестицій. 

Зокрема, у 2010–2018 рр. обсяг реалізованої продукції та прибутковість 

сільського господарства збільшилися відповідно у 5 і 4 рази, лісового 

господарства – у 4 і 35 разів, промисловості – у 3 і 9 разів [146].  

Автором запропоновано методичне обґрунтування комплексного 

аналізу інвестиційного стану управління земельними ресурсами регіонального 

рівня, який складається з двох етапів. 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 [146] (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Рейтинг інвестиційного управління земельними ресурсами  

на регіональному рівні 
Джерело: розроблено автором. 
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Луганської (дод. Е.8). За підсумками комплексного оцінювання стану 

управління земельними ресурсами складено рейтинг регіонів. На другому 

етапі детальне вивчення інвестиційної складової управління земельними 

ресурсами проведено за темпами повернення капіталу, капітальними 

інвестиціями та чистим прибутком (збитком) (дод. Е.9). Розрахунки дали 

змогу встановити рівень інвестиційного управління: високий (0,0–0,5) мають 

Дніпровська, Запорізька, Київська області; середній (0,5–1,0) – Вінницька, 

Одеська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернігівська області; 

задовільний (1,0–1,5) – Волинська, Донецька,  Житомирська, Львівська, 

Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька області; низький (1,5–2,0) 

– Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, 

Тернопільська, Чернівецька області (табл. 3.59). 

Таблиця 3.59 

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. 

 

Таким чином, аналіз функціонування основних галузей національної 

економіки на різних категоріях земель за цільовим призначенням виявив не 

тільки їх сучасний стан, але й проблеми їхнього розвитку з визначенням 

шляхів вирішення для підвищення галузевої дохідності, можливості 

розширення земельного банку, підвищення вартості землі на земельному 

ринку, диференціації при створенні землекористувань різного типу 

господарського використання й інтегрованим землеустроєм у процесі 

регулювання земельних відносин при територіально-галузевому розподілі.    
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Висновки до Розділу 3 

 

1. 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 та динамічністю землекористування і висвітлюють нові 

методики оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського 

призначення. Позитивною рисою нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення стало використання фактичних 

показників діяльності сільськогосподарських підприємств і створення 

електронного порталу. Єдиний методичний підхід до нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення вивів 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. 

2. 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 з коефіцієнта 

вмісту гумусу, коефіцієнта балу бонітету, коефіцієнта гідротермічності і 

коефіцієнта інфраструктури. Аналіз показав вищий рівень установлення 

відмінностей при невеликій розбіжності між середньою вартістю по Україні 

на державному рівні та однаковими балами бонітету в різних адміністративно-

територіальних областях на регіональному рівні, 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 і 
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Степова), тому саме завдяки запропонованим коефіцієнтам ураховують 

відмінності природно-кліматичних та якісних умов оціночної території. 

 3. Здійснено оцінку сучасного стану економічної сторони земельних 

відносин у контексті орендної плати і земельного податку. Порівняння 

показників надходжень до бюджету від орендної плати і земельного податку 

показує зростання останнього за рахунок удосконалення адміністрування та 

збільшення площ з проведеною нормативною грошовою оцінкою в умовах 

децентралізації влади, проведення інвентаризації земель та розробки 

генеральних планів населених пунктів, визначення ставок податку і пільг 

територіальними громадами, установленням зв’язку між розміром земельного 

податку та фактичною величиною рентних доходів від землекористування.  

4. Досліджено стан використання земель різного цільового призначення 

та 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). Акцент зроблено на розвиток 

орендних відносин та ринку земель сільськогосподарського призначення в 

процесі становлення інституту власності під час проведення економічних 

реформ у країнах з перехідною економікою, які зорієнтовані на фермерські 

господарства і невеликі за розміром землекористування.       

5. Аналіз функціонування галузей національної економіки свідчить про 

те, що за досліджуваний період сільське господарство поступово підвищує 

свої показники. Ключовими ознаками, які характеризують економічні 

результати територіально-галузевого розподілу на державному рівні, є: обсяг 

реалізованої продукції, чистий прибуток (збиток) підприємств, вартість 

основних засобів, розмір капітальних інвестицій. Зокрема, у 2010–2018 рр. 

обсяг реалізованої продукції та прибутковість сільського господарства 

збільшилися відповідно у 5 і 4 рази, лісового господарства – у 4 і 35 разів, 

промисловості – у 3 і 9 разів. За підсумками першого етапу комплексного 

аналізу інвестиційного стану управління земельними ресурсами складено 
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рейтинг регіонів, серед яких у 2017 р. найвищий показник Кз=28,30 

притаманний Київській області. На другому етапі відбулося групування 

областей. До групи з високим рівнем інвестиційного управління включено 

Дніпровську, Запорізьку, Київську області.   

6. Доведено, що в різних країнах світу управління земельними 

ресурсами здійснюється у рамках чітко сформованої земельної політики, тому 

державному регулюванню тут відведено основну роль поряд з існуванням 

приватної власності на землю і динамічним розвитком приватного сектора 

економіки. Установлено, що державне управління здійснюється на основі 

управлінського, фіскального або комплексного підходів, які, відповідно, 

передбачають централізацію, диктаторство або, навпаки, децентралізацію та 

демократичність. 

7. 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) і оптимальних 

розмірів орендованого землекористування, а після закінчення строку оренди 

держава спонукає до подальшого викупу земельної ділянки або її продовження 

(Швеція).  

Результати досліджень із цього розділу опубліковано в наукових працях 

[132–133, 139, 141, 157, 159, 163, 165, 167–169, 181–182].    

У розділі 3 застосовано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [1, 4, 8, 22, 24–25, 28, 30, 35–36, 39, 47, 

49, 52, 57, 60–62, 68–69, 71–72, 75–78, 80, 84, 88, 96–97, 100, 115, 117, 121–123, 

132–133, 139, 141, 157, 159, 163, 165, 167–169, 181–182, 186, 198–199, 201–202, 

225, 228–230, 232, 234–235, 237, 240, 244, 268–269, 271–274, 295, 303, 318, 323, 

331, 333, 336, 346, 348, 352, 361, 366, 385, 390–391, 394, 400–402, 404, 406, 414, 

416, 424, 431, 435, 437–438, 448, 452, 454, 462–463, 466, 468–470, 474–477, 481, 

491, 495, 510, 516, 523, 525–526, 528–529, 533–536, 546, 551, 559–560, 565, 572, 

577, 581, 585, 604, 606, 610]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО РОЗПОДІЛУ 

 

4.1. Модернізація організаційно-правової основи управління 

земельними ресурсами 

 

Ураховуючи суперечності в управлінні земельними ресурсами, виявлені 

в процесі інституціонального забезпечення національної економіки та 

конфліктів інтересів суб’єктів господарювання, зазначимо, що перспективи 

постійного поглиблення правового впливу нині перебувають у площині 

вирішення проблем взаємодії державного та підприємницького сектора з 

галузевим і територіальним середовищем на засадах створення системного 

законодавчого забезпечення, уникнення суперечностей між новими 

відносинами і діючою системою управління, що стає вагомою перешкодою  

розвитку соціально-економічного прогресу. Сучасна ринкова система 

управління має формувати нормативно-законодавчу базу з урахуванням 

територіально-галузевих особливостей, завершити процес створення ринкової 

інфраструктури, готувати висококваліфіковані кадри, охоплювати всебічне 

інформаційне забезпечення та встановлювати ринковий світогляд населення, 

ефективно поєднавши напрями державного управління сфер економіки 

(інвестиційна діяльність, фінансова політика та її стабілізація, 

зовнішньоекономічна діяльність, грошово-кредитна політика і зміцнення 

банківської системи, створення робочих місць) та управління в галузі 

використання й охорони земель, оцінки земель, ведення державного 

земельного кадастру і землеустрою, розподілу та перерозподілу земель, ринку 

земель, вирішенні земельних спорів та відновленні земель.  
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Землі сільськогосподарського призначення. Законодавче регулювання 

суспільних відносин у сфері виробництва, переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції має відбуватися незалежно і забезпечуватися 

аграрним законодавством, яке дозволить ефективно функціонувати аграрному 

сектору й агропромисловому виробництву і створить сталий розвиток 

сільських територій. Актуальним є питання щодо розробки Аграрного кодексу 

України, який характеризувався б високим ступенем стабільності, тому що 

різного рівня нормативно-правові акти кількістю понад 20 тис. документів 

мають багато суперечностей [328]. Аграрний кодекс повинен урегулювати 

структуру сільськогосподарської нерухомості й власності, орендні відносини, 

ринок земель, ініціювати створення сільськогосподарських об’єднань та 

регламентувати повноваження органів управління сільським господарством 

[328]. Інституціоналізація аграрних відносин дозволить упровадити механізми 

примусу щодо галузевого і окремого виробництва продукції сільського 

господарства (зернове, м’ясне, молочне виробництво), урегулювати збут 

виробленої продукції, стандартизувати ціни. Реалізація механізмів примусу 

для покращення аграрних відносин відбуватиметься під адміністративним 

тиском за допомогою встановлення термінів і ставок оренди, рекомендованих 

розмірів сільськогосподарських підприємств, запровадження меліорації та 

ліквідації черезсмужжя і консолідації земель, економічних важелів на основі 

пільгових умов кредитування, оподаткування, впорядкування ринкових 

відносин і контролювання цін у процесі євроінтеграції та входження у світову 

торгівлю з розширенням експорту й залученням інвестицій і новітніх 

ефективних технологій. Їх упровадженню має передувати розроблення Законів 

України «Про сільське господарство України» і «Про аграрну політику». 

Сільськогосподарські галузеві відносини імплементовані в земельні, адже 

земля в сільському господарстві є основним засобом виробництва. Чинний 

Земельний кодекс України заклав правову базу для приватизації, створення 

ринку земель. Земельна правова база, яка складається із Законів України «Про 

землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», 
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«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

«Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель», зміцнила інституціоналізацію земельних відносин 

ринкового типу [152]. Водночас багато нагальних проблем щодо подальшої 

розбудови земельних відносин у галузі сільського господарства потребують 

негайного вирішення. 

Запобігання рейдерству землі. Рейдерство – це «захоплення активів», 

яке в сільському господарстві відбувається за підробленими документами чи 

будь-яким тиском на діючого користувача. У національній економіці галузь 

сільського господарства поступово досягла прибуткових показників, що 

привабило увагу багатьох підприємців в умовах обмеженості земель 

сільськогосподарського призначення. Між орендарями виникла конкуренція, 

яка орендодавцям надала можливість вибору найвигідніших орендних умов. 

Проте якщо не вдається залучити на свою сторону орендодавця або існує 

формальний договір оренди, застосовують тіньові схеми. Дехто підробляє 

печатки, підписи, таким чином ініціюючи перехід земельної частки (паю) до 

іншого орендаря, який в кінці сезону одержує прибуток від збирання врожаю 

господаря-орендаря, який витратився на його вирощування. Така схема 

відноситься до силового захвату, а прибуток розділяють загарбники та 

псевдогосподар.  

Цю проблему частково вирішує прийнятий Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні» (№ 2498) [11], який сприяє цілісності 

масивів земель сільськогосподарського призначення (особливо зрошуваних), 

де раніше виникали труднощі через шантаж та неправомірну матеріальну 

вигоду недобросовісними землекористувачами. Чинний акт усуває 

багатоцільове використання земельних ділянок в одному масиві, передачу на 

безконкурентних засадах проєктних доріг орендарям з можливістю 
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використання для сільськогосподарського виробництва, надає перевагу 

використанню земельного масиву основним користувачем (наявність інших 

користувачів та використаних земельних ділянок сприяло рейдерству), обміну 

земельними ділянками без згоди орендодавця на умовах консолідації, передачі 

до комунальної власності земель колективної власності. Для повного усунення 

рейдерства необхідним є постійне удосконалення системи реєстрації прав 

користування землею (сьогодні реєстратор не може перевірити справжність 

підпису, а також можливість перереєстрації договорів оренди через відміну 

минулої реєстрації з присвоєнням нового реєстраційного номеру на підставі 

рішень Комісії); створення інформаційного обміну на автоматичних засадах 

між Держгеокадастром і Реєстром речових прав на нерухоме майно (усуне 

реєстрацію подвійних договорів оренди землі); співпраця з антирейдерськими 

штабами як неформальною інституцією, яка систематизує інформацію та 

виявляє виконавців і замовників для прискорення розгляду судової справи 

постраждалих сторін; уведення двох видів договорів з пролонгацією та без 

пролонгації, заборона реєстрації договору оренди без нотаріального 

посвідчення, цифрування документів до 2004 р. за державні кошти. Ці заходи 

зменшать рівень рейдерства і розбіжностей у правовому полі. 

Організаційною структурою, яка реалізовує державну політику в 

аграрній сфері, є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. У кожній області  функціонують департаменти 

агропромислового розвитку при обласних державних адміністраціях. До 

складу Мінекономрозвитку входить Державна служба України з питань 

геодезії, картографії та кадастру. До інших органів управління відносять 

державне підприємство «Харківський проєктний інститут 

«Промзернопроєкт»», державне підприємство «Державний інститут по 

проєктуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості 

«Полтавадіпром’ясомолпром»», Український державний фонд підтримки 

фермерських господарств. Наукові дослідження проводять 26 науково-

дослідних установ, серед яких державне підприємство «Головний науково–
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дослідний та проєктний інститут землеустрою», а підготовкою кадрів 

займаються більше дев'ятнадцяти аграрних вишів. Управління землями 

сільськогосподарського призначення передано територіальним громадам. На 

цій категорії земель склалася відповідна організаційна структура з чіткою 

територіальною підпорядкованістю, яка потребує удосконалення внутрішньої 

роботи, а не зовнішнього розширення штату.  

Землі житлової та громадської забудови мають відповідну правову базу, 

пов’язану з Господарським кодексом України (гл. 33 «Капітальне 

будівництво»), Цивільним кодексом, Кодексом про адміністративні порушення, 

Земельним кодексом України [172]. Проте доопрацювання та затвердження 

потребує Містобудівний кодекс, який зведе в одне ціле 7 законів та 43 норми в 

інших законах стосовно регулювання містобудівної діяльності. Це покращить 

інвестиційний клімат у будівельній галузі, сформує прозорі процедури надання 

дозволів і умови сталості та розбудови територій і населених пунктів всіх 

категорій; поліпшить довкілля; урівноважить інтереси різних груп населення 

(державних, громадських та приватних) у процесі  планування територій.  

Проблема незаконного будівництва нині сягає загальнодержавних 

масштабів, адже воно ведеться без дотримання будівельних норм, а отже,  

відбувається дискредитація будівельної галузі в цілому. Причиною цього став 

поділ об’єктів будівництва на п’ять категорій складності і встановлення різного 

дозвільного порядку їх набуття. Причому в ринковій економіці дозволи на 

об’єкти з високим доходом середнього класу (торгівельні, розважальні, офісні, 

багатоповерхові будинки) оформлюють за декларативним і дозвільним 

правилами, серед яких першому надають перевагу. До того ж до 

декларативного типу дозволів уносять недостовірні дані про права власності на 

землю, категорію складності, містобудівні умови та обмеження. У подальшому 

порушуються земельні відносини стосовно визначення прибудинкових 

територій, протипожежних під’їздів, паркувальних місць. Найчастіше 

забудовник швидко починає або навіть закінчує будівництво на час 

переведення його у незаконне Держархінспецією, тому інвестори стають 
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заручниками подібної афери. Ця ситуація спричиняє конфлікти та соціальну 

напругу, тому для її вирішення необхідно впорядкувати дозвільну систему з 

розумним балансом між інтересами бізнесу та приватними інтересами окремих 

громадян. Спробу вирішення цієї проблеми закладено в Законі України № 1817 

від 17.01.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення містобудівної діяльності», де визначено три класи об’єктів 

складності, причому незначні класи (приватні й дачні будинки, господарські 

будівлі) мають повідомний принцип, а середній і значний клас об’єктів 

оформлюють за дозвільним типом. Тенденція спрощення дозвільної системи 

має продовжуватися, тому необхідно: відмінити практику сплати пайової участі 

в розвиток інфраструктури населених пунктів; дозволити проєктувати будинки 

без сміттєпроводів і майданчиків для вигулу собак; уводити енергоефективність 

будинків (фасади та вікна, капітальний ремонт інженерних систем); робити 

будинки доступними для маломобільних груп населення; замінити експертизи 

державними організаціями на приватних експертів і створити конкуренцію на 

експертному ринку; сформувати «прозорий офіс» проведення експертиз. 

Зазначені заходи зменшать рівень незаконного будівництва і самовільної 

забудови. 

Оновлення генеральних планів населених пунктів. Більшість генеральних 

планів населених пунктів не відображують сучасну дійсність, адже 

розроблялися у 70–80-х рр. минулого століття при державній формі власності 

на землю. Вони характеризувалися типовими видами забудови, перелік 

необхідних об’єктів громадського призначення потребував значних коштів на 

будівництво, які мали переважно виробничо-розважальне спрямування за 

відсутності національно-духовних мотивів. У приватній забудові сільських 

населених пунктів відбувалось ущільнення забудови через будівництво 

підсобних приміщень, тому розроблені проєкти реконструкції з відрізання 

частини земельної ділянки одного власника і передачі її іншому не було втілено 

в реальність. Всім сільським населеним пунктам притаманна завищена площа 

вуличної мережі (13–21 % від території населеного пункту), що безпосередньо 
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підвищує вартість їх інфраструктурно-транспортного забезпечення. У процесі 

роздержавлення до населених пунктів було приєднано нові квартали під 

житлові забудови, що не ввійшли до генеральних планів. Вони є 

довгостроковими стратегічними документами перспективного розвитку села, 

селища або міста, до яких рекомендовано вносити зміни раз на п’ять років. 

Цей термін застарілий, тому при розробці планів рекомендованими є 

гнучкість, динамічність, краудсорсинг, урахування відкритого прозорого 

планування.  Під час їх розробки необхідно враховувати форми власності, 

особливо приватної, межі якої не підлягають змінам, а також планування 

будівництва об’єктів, фінансово здійснених для конкретної територіальної 

громади. Організаційна структура управління на землях цієї категорії 

представлена Міністерством розвитку громад та територій України, якому 

підпорядковані науково-дослідні та проєктні інститути (Діпромісто), приватні, 

комунальні й державні будівельні організації і територіальні розгалуження у 

складі облдержадміністрацій (департаменти житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури). Існуюча система управління добре 

розвинута і потребує внутрішнього упорядкування, тобто наділення 

повноваженнями, а не утворення додаткових управлінських структур.    

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.  

Сучасне законодавство включає модельний Екологічний кодекс (№ 997 від 

16.11. 2006 р.), Земельний кодекс, Закони України  «Про природно-заповідний 

фонд України», «Про екологічну мережу», «Про Генеральну схему планування 

території України», розпорядження Кабінету Міністрів України «Концепція 

Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до                   

2020 р.», Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (частина про природні території та об'єкти, які потребують 

особливої охорони). Пріоритетність екологічної мережі. Інституціонально 

не врегулюваним залишається питання стосовно формування екологічної 

мережі, об’єктами якої є особливі природоохоронні землі на різних категоріях 

за цільовим призначенням (землі рекреаційного, лісогосподарського, 
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оздоровчого та сільськогосподарського призначення, водний фонд тощо). 

Відтак, ідентифікації потребують не тільки конкретні земельні ділянки, а й 

підтримання відповідного режиму їх використання; забезпечення  

пріоритетності (сполучні, ключові, буферні та відновлювальні території) або 

можливість виокремлення їх в окрему категорію. 

В організаційній структурі залишились недоліки. Основним органом 

управління є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.                               

У Мінприроді у 2001 р. створено Державну службу заповідної справи, яка 

проіснувала майже 10 років – з 2001 по 2011 рр. Натомість у Мінприроди 

створили департамент заповідної справи, основне призначення якого полягало 

у забезпеченні охорони і використання земель природно-заповідного фонду зі 

штатом  23 особи. Скорочення штату почалося у 2011 р. і досягло 69 %, тобто 

із 78 до 23 осіб. У 2019 р. Мінприроди перейменували на Міненергодовкілля 

відповідно до Постанови КМУ від 02 вересня 2019 р. № 829, а від 27 травня 

2020 р. № 425 – на Міндовкілля. На локальному рівні управлінська діяльність 

стосовно природно-заповідних об’єктів і територій покладена на спеціальні 

адміністрації, що складаються із служби охорони, екологічно-освітніх 

підрозділів, наукових відділів, господарського обслуговування тощо [155]. 

Управління відбувається згідно з положеннями про території та об’єкти 

природно-заповідного фонду і проєктами їх організації. Якщо не створено 

спеціальну адміністрацію, то керівництво здійснюють підприємства, установи 

та організації, у підпорядкуванні яких вони перебувають. Наприклад, 

мисливські та лісові заказники – у розпорядженні Державного комітету 

лісового господарства, болотні заказники – фермерів, сільськогосподарських 

підприємств. Управління в цій сфері можуть здійснювати також громадські 

організації. Для цього у їхніх статутах має бути передбачено таку діяльність. 

Однією з актуальних проблем управління землями природно-заповідного 

фонду є розосереджена підпорядкованість об’єктів різним суб’єктам 

управлінської діяльності. Близько 65 % об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення підпорядковано Міндовкіллю України, у 
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розпорядженні Державного агентства лісових ресурсів перебуває 13 % (серед 

яких шість природних заповідників: Ялтинський гірсько-лісовий, Черемський, 

Дніпровсько-Орільський, Поліський, Рівненський, Медобори та п’ять 

національних природних парків: Шацький, Зачарований край, Галицький, 

Сколівські Бескиди, Гомільшанські ліси), Національної академії наук України  

– 11 % (Карадазький, Український степовий та Луганський природні 

заповідники, Дунайський і Чорноморський біосферні заповідники), 

Державного управління справами Президента України  – 8 % (Кримський 

природний заповідник і національні природні парки Залісся, Азово-

Сиваський, Синьогора, Білоозерський), Міністерства освіти і науки України   

1 % – (природні заповідники Розточчя та Канівський), Національної академії 

аграрних наук України – 2 % (природний заповідник Мис Мартьян і 

біосферний заповідник Асканія-Нова) (табл. 4.1).      

 Таблиця 4.1  

Розподіл територій та об`єктів природно-заповідного фонду України 

загальнодержавного значення за їх підпорядкуванням  
Орган управління Кількість, од. Площа, тис. га Структура, % 

Міндовкілля 45 1069,0 65 

НАН України 5 172,2 11 

НААН України 2 33,5 2 

Державне управління справами 

Президента України 5 129,1 8 

Державне агентство лісових 

ресурсів 11 218,7 13 

Міністерство освіти і науки 

України 2 10,7 1 

Усього  1633,2 100 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [217]. 
 

До адміністративної реформи управління у сфері заповідної справи та 

природоохоронної діяльності здійснювали територіальні органи Мінприроди, 

після ліквідації яких їхні функції не передано в процесі децентралізації 

органам місцевого самоврядування і не закріплено за Міністерством. Це 

управлінське упущення намагалися виправити, прийнявши Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі 

охорони навколишнього природного середовища» [10], відповідно до якого 
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повноваження в галузі охорони довкілля передано обласним державним 

адміністраціям. Для вирішення управлінських проблем необхідними є такі 

заходи: створення прозорого і спрощеного використання природних ресурсів 

природно-заповідного фонду на місцевому рівні з поєднанням місцевої 

економіки та бізнесу; зменшення соціальної напруги серед місцевого 

населення; активізація діяльності з формування нових природоохоронних 

територій і об’єктів; призначення суб’єктів, відповідальних за природно-

заповідні об’єкти на місцевому рівні.  

Землі оздоровчого призначення. Основним напрямом розвитку курортів 

є їхнє перетворення на високоефективну галузь, яка щільно з’єднана з 

світовим ринком. Це положення закріплено у Законі України «Про курорти», 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, а використання 

земель оздоровчого призначення регулює Земельний кодекс [2]. Підвищення 

конкурентоспроможності курортів. Впровадження світових стандартів у 

практичну діяльність вітчизняних курортів можливе за умов: розбудови 

відповідного законодавчого забезпечення, інвестиційної привабливості,  

будівництва нових закладів, відновлення та модернізації існуючої 

інфраструктури, розширення асортименту послуг, збільшення випуску 

курортної продукції, застосування новітніх способів маркетингу і 

менеджменту, організації реклами курортних регіонів не лише в Україні, а й 

за кордоном; створення курортних об’єднань; підтримки курортного 

підприємництва, розбудови діяльності у фінансово-інвестиційній сфері, 

підвищення результативності управління. Аналіз стану курортного об’єкта та 

умови його функціонування повинні визначати  майбутню повну або 

вибіркову трансформацію та модернізацію, спрямовану на зростання або 

підтримання досягнутого рівня, економічні показники якого є задовільними. 

Для вітчизняних споживачів ринку курортних послуг одним із важливих 

показників є доступність цінового сегменту оздоровчого продукту [130]. 

Покращення моніторингу. Слід посилити спостереження за існуючими та 

новими природними лікувальними ресурсами для їх збереження і охорони. 
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Сьогодні контроль за ринком оздоровчо-лікувальних послуг ведеться 

окремими частинами. Тому потрібно створити єдиний державний орган, який 

здійснюватиме моніторинг за всіма ринковими послугами санітарно-

курортної галузі. Він має обґрунтовувати навантаження на природні 

лікувальні ресурси для їх теперішнього раціонального та ефективного 

використання і збереження для майбутніх поколінь їхніх  цілющих 

властивостей. Це дозволить розкрити потужний курортний потенціал 

природних лікувальних ресурсів і створити сучасну інфраструктуру для 

ефективного їх використання.   

Органи управління землями цієї категорії представлено двома 

Міністерствами: Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (Департамент туризму та курортів з 2017 р.) і 

Міністерством охорони здоров’я України. На регіональному рівні керівництво 

забезпечують обласні адміністрації, на місцевому – органи місцевого 

самоврядування, на локальному – дирекції (адміністрації) курортів. До 2001 р. 

курортна галузь підпорядковувалася профспілковому і курортному 

управлінню Міністерства охорони здоров’я України. У 2001 р. організовано 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, де здійснюється розподіл путівок, їх облік та 

надання, звітність і контроль. Отже, стан організаційної системи управління 

землями оздоровчого призначення задовільний.   

Землі рекреаційного призначення. Рекреаційні послуги регулюють 

Закони України «Про туризм», «Про фізичну культуру і спорт», 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія розвитку  

туризму та курортів на період до 2026 року» від 16 березня 2017 р. № 168-р 

[131]. Потрібно запроєктувати нормативно-правові акти із формування  

Національної туристичної мережі, що буде саморегулятивним інститутом 

туристичного бізнесу; заходи фінансового й інвестиційного забезпечення 

розбудови галузі туризму; привести статистичні спостереження стосовно 

відповідності туризму міжнародним стандартам, упровадити міжнародні 
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системи якості послуг та сателітні рахунки; спростити візовий режим. Для 

цього запропоновано розробити і прийняти Туристичний кодекс як 

законодавчий акт регулювання відносин у пріоритетній галузі економіки. 

Використання земель регламентовано Земельним кодексом, Законом України 

«Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок 

рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах». Важливим 

для покращення управління рекреаційними землями і цілою рекреаційною 

галуззю стане прийняття Закону України «Про землі рекреаційного 

призначення», який знаходиться у стадії проєктної розробки. 

Інституціоналізація законодавчої бази цих земель має сформувати правові 

засади їх використання, надати класифікацію залежно від місця розташування, 

тривалості відпочинку, визначити обмеження прав та сервітути, забезпечити 

охорону та відповідальність за порушення їх режиму. Загальне користування 

землями (парками, скверами, бульварами, спортивними майданчиками) має 

бути безкоштовним під час проведення спортивних і культурно-розважальних 

заходів відпочинку, туризму, а за спеціальне використання (пансіонати, 

санаторії, яхт-клуби, стаціонарні і наметові табори) необхідно стягувати 

плату.  

Збереження рекреаційних земель. Сьогодні відбувається масова зміна 

цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення в межах 

населених пунктів. Знищення зелених зон і насаджень, об’єктів фізичної 

культури та спорту призводить до санітарно-гігієнічних, рекреаційних і 

спортивно-оздоровчих ускладнень життєвих умов населення. Відтак слід 

ужити заходів для протидії знищення рекреаційних земель й продовжити 

мораторій на зміну їх цільового призначення. Розвиток туристичного 

потенціалу. Україна має найбільший туристичний потенціал, який зараз 

використовується не повною мірою. Для покращання розвитку туристичної 

галузі необхідно залучати кошти інвесторів (приватні, індивідуальні, 

державні), розробити загальнодержавну та регіональну підтримку туризму, 

розвивати туристичну інфраструктуру, цінову доступність для вітчизняних 
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туристів і пріоритетну привабливість для іноземних, поширювати 

інформаційно-рекламну і маркетингову діяльність, сформувати 

високопрофесійне кадрове забезпечення.  

Органи управління. Загальне керівництво здійснюють Президент 

України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, обласні, районні 

органи державної виконавчої влади, місцеві органи самоврядування. Протягом 

2011–2015 рр. – Державне агентство України з туризму та курортів при 

Міністерстві інфраструктури. З 2019 р. спеціальним органом у галузі 

управління землями рекреаційного призначення є департамент туризму та 

курортів при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України й територіальні департаменти у складі обласних 

державних адміністрацій. Додаткове управління здійснюють Державна 

служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерство  

захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони 

здоров’я, Державне агентство лісових ресурсів, Державна служба геології та 

надр, Державне агентство водних ресурсів. Одним з методів удосконалення 

керівництва землями рекреаційного призначення є формування Управління 

фондом рекреаційних земель. Отже, організаційна структура управління 

землями рекреаційного призначення має міцну базу і дозволяє впроваджувати 

ефективне державне регулювання. 

 Землі історико-культурного призначення. Галузеву інституціоналізацію 

складають Земельний кодекс, Закони України «Про культуру», «Про охорону 

культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про перелік 

пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», «Про музеї 

та музейну справу», «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей», Державний реєстр нерухомих пам’яток культурної спадщини, 

Державний реєстр національного культурного надбання, Список історичних 

населених місць України, Список охоронюваних археологічних територій 

України, Загальнодержавна програма збереження та використання об’єктів 

культурної спадщини, регіональні та місцеві програми охорони культурної 
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спадщини та Програма охорони земель історико-культурного призначення 

[129]. Ряд законодавчих актів створюють відокремлене регулювання об’єктів 

історико-культурного призначення, що сприяє розбалансуванню в управлінні 

цією категорією земель. Тому необхідним є створення єдиного закону 

(Історико-культурного кодексу), що врегулює багатоаспектність охорони 

культурної спадщини відповідно до сучасного міжнародного права.                       

В умовах децентралізації влади новий закон повинен надати частину 

відповідальності та повноважень органам на регіональному рівні і 

удосконалити охорону культурної спадщини. Слід спростити погодження 

проєктної документації та скасувати розробку історико-містобудівного 

обґрунтування, а зміст проєкту має відповідати історико-культурним опорним 

планам.  

Органи управління. Кабінет Міністрів України є найвищим державним 

органом виконавчої влади в Україні у сфері охорони культурної спадщини. 

Спеціальними органами в галузі управління землями історико-культурного 

призначення є Міністерство культури, молоді та спорту України з управлінням 

охорони культурної спадщини і відділом з питань музейної справи, а також 

Міністерство розвитку громад та територій України щодо пам’яток 

архітектури, містобудування; Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України над пам’ятками садово-паркового мистецтва, ландшафтними 

пам’ятками; Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України щодо здійснення контролю за використанням земель 

історико-культурного призначення, а з 2011 р. – Державна прикордонна 

служба України щодо охорони підводних об’єктів. На регіональному і 

районному рівнях управління землями історико-культурного призначення 

здійснюють органи охорони культурної спадщини місцевих державних 

адміністрацій, на місцевому – органи місцевого самоврядування (виконавчий 

орган сільської, селищної, міської ради). На локальному рівні для управління 

історико-культурним заповідником або територією створюють адміністрації. 

Вони проводять культурно-освітню, науково-дослідну, туристичну і охоронну 
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діяльність. Адміністрацію території історико-культурного призначення 

створюють за рішенням Кабінету Міністрів України. Сучасна організаційно-

управлінська система не дозволяє здійснювати ефективне загальнодержавне 

управління, тому необхідним є створення чіткої вертикалі урядового органу та 

відповідних територіальних підрозділів в обласних, районних, міських 

державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування для 

пам’яткоохоронного контролю на місцевому рівні. Також слід передбачити 

централізоване фінансування для усунення відмінностей в організації 

управлінських органів на місцях, що призведе до створення в обласних 

державних адміністраціях великого штату й необхідної кількості підрозділів, 

підвищення кваліфікації виконавців і службовців. Потребують детального 

спостереження пам’ятки археології, їх технічний стан, уникнення руйнування 

при виконанні будівельних робіт; залучення місцевих мешканців до 

охоронних заходів об’єктів культурної спадщини на рівні об’єднаних 

територіальних громад;  відродження діяльності громадської спільноти з 

охорони пам’яток культури та історії. Зазначені заходи сприятимуть усуненню 

упущень правового та організаційного характеру на цих землях.     

Землі лісогосподарського призначення. Правовою основою є Лісовий 

кодекс (21.01.1994 р. № 3852-XII), Порядок ведення державного лісового 

кадастру та обліку лісів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

(20.06.2007 р. № 848), Інструкція про порядок ведення державного лісового 

кадастру і первинного обліку лісів (01.10.2010 р. № 298), Інструкція з 

упорядкування лісового фонду України (2014 р.) та ін. Розвиток законодавчого 

забезпечення пропонується спрямувати на узгодження лісових взаємовідносин 

між органами виконавчої влади та організаційними структурами у сфері 

контролю за лісокористуванням різних форм власності. Органи управління 

землями лісогосподарського призначення за час незалежності України були 

змінені за схемою, яка спростила міністерство до агентства за такими ланками: 

1990–1997 рр. – Міністерство лісового господарства України; 1997–2010 рр. – 

Державний комітет лісового господарства України;  2010–2015 рр. – Державне 
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агентство лісових ресурсів України [153]. Спрощення лісового міністерства 

спричинило передачу повноважень іншим міністерствам. Державне агентство 

лісових ресурсів України входить до складу  Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, яке визначає лісову політику. А 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України має 

повноваження з державного управління і регулювання землями цієї категорії. 

Завдання Держлісагентства – уносити пропозиції щодо державної лісової 

політики і забезпечувати їх реалізацію. На регіональному рівні – цим 

займаються обласні управління лісового та мисливського господарства, на 

локальному – лісогосподарські підприємства, лісівництво. До складу 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України входить 

Державна екологічна інспекція України, яка має повноваження державного 

контролю за лісами всіх форм власності й дотримання лісового законодавства. 

Структура відомчої підпорядкованості земель лісогосподарського 

призначення дуже різноманітна: Держлісагентству належать 73 % земель, 

органам місцевого самоврядування – 12 %, Міндовкіллю – 2 %, ДАЗВ України 

– 2 %, Мінінфраструктури – 1 %, іншим організаціям – 2 %, землі державної 

власності, не надані в користування становлять – 8 %. За Українським 

товариством мисливців і рибалок закріплено 23,5 млн га (25,3 %) мисливських 

угідь, за Держлісагентством – 4,4 млн га (62,8 %), за користувачами інших 

форм власності – 9,5 млн га (11,9 %). У процесі децентралізації влади буде 

розвиватися комунальна форма власності на ліси, але особливості й традиції 

ведення приватного лісогосподарювання в Україні втрачено, і натомість 

відсутня інституція партнерства між державними та приватними секторами. 

Така ситуація не дає можливості приватизувати землі лісогосподарського 

призначення з метою протидії негативним процесам. На сучасному етапі 

неможливо відмовитися від державного управління лісами, але можна 

залучити приватних господарюючих суб’єктів для виконання конкретних 

видів робіт з передачею частки повноважень. Пропонується створити 

Лісогосподарську корпорацію як юридичну особу, що поєднає державні 
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підприємства з територіальною мережею і спрямує діяльність на державні 

ліси. Державне лісове агентство управлятиме діяльністю комунальних та 

приватних лісів.   

Землі водного фонду. Правову базу складають Водний кодекс (1995 р.), 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»               

(1991 р.), Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів» (2011 р.), Закон України «Про аквакультуру», 

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них (1996 р.), Порядок розробки паспорта водного 

об'єкта (2013 р.), Порядок розробки паспорта рибогосподарської технологічної 

водойми (2013 р.), Порядок користування земельними ділянками на землях 

водного фонду (1996 р.), Методика визначення розміру плати за надані в 

оренду водні об'єкти (2013 р.) та ін. [128]. Слід зазначити, що управління 

землями водного фонду має міцну законодавчу базу, основне завдання якої 

спрямовано на децентралізацію та розбудову різних форм власності на водні 

об’єкти.  

Спеціальним органом у галузі управління землями водного фонду є 

Державне агентство водних ресурсів України – щодо водних об’єктів 

(координується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України), 

а також Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру – 

стосовно земельних ділянок водних об'єктів, Державне агентство рибного 

господарства України (координується Мінекономрозвитком), Державна служба 

з надзвичайних ситуацій (координується МВС). Держводагентство має в 

областях самостійний структурний підрозділ – сектор у відповідній сфері 

Держводагентства. На регіональному рівні створено водогосподарські 

організації: обласне управління водних ресурсів, басейнове управління водних 

ресурсів, управління каналів і державні підприємства (ДП «Прикарпатська 

РДВС», ДП «Львівська ОДПЗ», ДП «Одеська ОДСВО», ДП «Укрводсервіс», 

Державні регіональні проєктно-вишукувальні інститути). Басейновий підхід в 

управлінні землями водного фонду найпоширеніший у світі. Його включено і у 

вітчизняну систему водного управління. Проблемами залишилися: зони 
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діяльності; повноваження земельних, водних та природоохоронних органів;  

важелі управління водно-земельними відносинами; басейнове районування; 

басейнові ради. Регіональні органи Держрибагентства України складають 

управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та 

регулювання рибальства у конкретній області. Контроль за використанням та 

охороною вод ділиться на державний і громадський. Державний контроль 

здійснюють КМУ, Держекологічна інспекція, екологічна експертиза та ін.; 

громадський – громадські інспектори охорони навколишнього природного 

середовища. 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. Законодавчу базу складають міжнародні, європейські й 

національні акти; Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к / 96-ВР, 

Земельний кодекс України 25.10.2001 р. № 2768-III, Кодекс України про надра 

від 27.07.1994 р. № 132 / 94- ВР, Закон України «Про індустріальні парки» від 

21.06.2012 р.  № 5018-VI, Концепція загальнодержавної цільової економічної 

програми розвитку промисловості на період до 2020 р. (2013 р.) та ін.                                

У законодавчій базі необхідно розробити кодекс і закони, які впорядковують 

промислову галузь у цілому та її відгалуження. Промисловий інститут 

забезпечує значення промислового об’єкта у національній економіці та 

зумовлює підстави його функціонування. Промисловість ділиться на групи 

галузей – видобувну і обробну, а також на важку, легку і харчову. Галузеве 

розподілення складається з галузей, підгалузей, виробництв. Виробництво 

сировини, палива, знарядь праці належить до галузі важкої промисловості.                

До групи «А» належать галузі, у яких виготовляють засоби виробництва, а до 

групи «Б» – товари споживання. Виділяють такі режими земель цієї категорії: 

правовий, промисловий, режим санітарно-захисних зон, використання і 

нормування. Склад органів управління: на державному рівні – Верховна Рада 

України (визначає політику в галузі промисловості); Кабінет Міністрів 

України (загальне управління промисловістю); Міністерство енергетики 

України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (галузеве управління); на регіональному рівні – 
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управління промисловості місцевих державних адміністрацій; місцеві ради та 

їх виконавчі комітети; на локальному рівні – адміністрації промислових 

об'єднань і підприємств. Розподіл на промислові відомства дуже умовний, 

тому що до їх складу входять також інші міністерства і недержавні утворення 

(товариства, профкоми). Управління галузями і підгалузями промисловості 

відбувається переважно за триступеневою системою: міністерство – обласне 

управління – підприємство. Промисловим підприємством, яке входить до 

складу об'єднання, керує адміністрація об'єднання, а важливими або 

казенними підприємствами – міністерство. На кожному окремому 

підприємстві безпосереднє управління здійснює адміністрація або дирекція. 

Періоди реорганізації органів управління галуззю промисловості: 

29.04.1992 р. – Міністерство машинобудування, військово-промислового 

комплексу і конверсії України; 01.12.1997 р. – Міністерство промислової 

політики України; 26.04.2000 р. – Державний комітет промислової політики 

України; 21.09.2001 р. – Міністерство промислової політики України; 

09.12.2010 р. – Державне агентство України з управління державними 

корпоративними правами та майном; 31.05.2011 р. – Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України; 24.12.2012 р. – Міністерство 

промислової політики України; 23.03.2014 р. – Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України; 02.09.2019 р. – Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України [156].  

Правову основу земель транспорту утворюють Повітряний кодекс 

України,  Кодекс торговельного мореплавства України, Закони України «Про 

транспорт», «Про трубопровідний транспорт», «Про залізничний транспорт», 

«Про автомобільний транспорт», «Про функціонування єдиної транспортної 

системи України в особливий період», «Про транспортно-експедиторську 

діяльність», Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в 

Україні, Положення про порядок підготовки та надання інформації про 

вантаж для його безпечного морського перевезення та ін. Управління 

здійснює Міністерство інфраструктури України. Правову базу земель 

електроенергетики формують Закони України «Про електроенергетику»,                                                       
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«Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії»,                               

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження 

з радіоактивними відходами», «Про видобування і переробку уранових руд», 

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»,                                

«Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ін. 

Управління здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України. Правові засади управління землями оборони складають Закони 

України «Про Збройні Сили України», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про оборону України»,                         

«Про альтернативну (невійськову) службу», «Про використання земель 

оборони», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про Військову 

службу правопорядку у Збройних Силах України», «Про господарську 

діяльність у Збройних Силах України», ін. [154]. Управління здійснює 

Міністерство оборони України.  

Згідно з аналізом, управління землями промисловості спрямовано на 

розвиток законодавчої бази для поліпшення підприємницької діяльності й 

розбудови приватного сектора економіки, в енергетиці активно 

впроваджуються альтернативні джерела енергії, у транспортній галузі 

особливого регулювання потребує покращання дорожнього покриття, 

зниження собівартості перевезення вантажів та пасажирів, законодавчого 

врегулювання потребує упорядкування земель оборони та об’єктів, 

розміщених на них. Органи управління цією категорією земель гарно 

сформовані й складаються з окремих вагомих міністерств з багатьма 

підпорядкованими їм галузевими управліннями та департаментами. Слід 

зазначити, що за час незалежності України та існування інституту приватної 

власності на землю управління земельними ресурсами сформувалося завдяки 

оновленій організаційно-правовій основі, але процеси глобалізації економіки 

та євроінтеграції потребують постійного її удосконалення, розвитку і 

гнучкості в адаптації до європейських стандартів та вимог, ґрунтуючись на 

успішному досвіді ринкової економіки закордонних держав (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

Аналіз та пропозиції щодо модернізації організаційно-правової основи 

управління земельними ресурсами за територіально-галузевими рівнями 
Правова основа Організаційна основа 

Землі сільськогосподарського призначення 
Аграрний кодекс (проєкт) Мінекономрозвитку, департаменти агропромис-

лового розвитку облдержадміністрацій (чинні) 
Землі житлової та громадської забудови 

Містобудівний кодекс (проєкт) Міністерство розвитку громад та територій 
України, департаменти регіонального розвитку 
та житлово-комунального господарства в складі 
облдержадміністрацій (чинні) 

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 
Екологічний кодекс, ЗУ «Про природ- 
но-заповідний фонд України» (чинні) 

Міндовкілля (чинні), територіальні органи 
(проєкт), відповідальні особи у ОТГ (проєкт) 

Землі оздоровчого призначення 
ЗУ «Про курорти» (чинний) Мінекономрозвитку (Департамент туризму та 

курортів з 2017 р.) і МОЗ (чинні),  департаменти 
охорони здоров’я облдержадміністрацій (чинні) 

Землі рекреаційного призначення 
ЗУ «Про туризм» (чинний), Туристи-
чний кодекс (проєкт), ЗУ «Про землі 
рекреаційного призначення» (проєкт) 

Мінекономрозвитку (Департамент туризму та 
курортів з 2017 р.), Департамент культури, 
туризму та курортів (чинні), Управління фондом 
рекреаційних земель (проєкт) 

Землі історико-культурного призначення 
ЗУ «Про культуру», «Про музеї та 
музейну справу» (чинні), Історико-
культурний кодекс (проєкт) 

Мінмолодьспорт (управління охорони культур-
ної спадщини), Міністерство розвитку громад та 
територій України, Міндовкілля, Мін-
економрозвитку (чинні). Створення  департаме-
нтів охорони культурної спадщини з фінансуван-
ням із центру у держадміністраціях, ОТГ (проєкт) 

Землі лісогосподарського призначення 
Лісовий кодекс (чинний) Мінекономрозвитку, Державне агентство 

лісових ресурсів України (чинні), Лісогос-
подарська корпорація (проєкт) 

Землі водного фонду 
Водний кодекс (чинний) Міндовкілля (Державне агентство водних 

ресурсів), Мінекономрозвитку (Державне агент-
ство рибного господарства, МВС (Державна 
служба з надзвичайних ситуацій) (чинні) 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
Кодекс про надра, ЗУ «Про інду-
стріальні парки» (чинні) 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 

Повітряний кодекс,  Кодекс торго-
вельного мореплавства, ЗУ «Про тра-
нспорт» (чинні) 

Міністерство інфраструктури України  

ЗУ «Про електроенергетику», «Про 
енергозбереження» (чинні) 

Міністерство енергетики України 

ЗУ «Про оборону України», «Про 
використання земель оборони» (чинні) 

Міністерство оборони України 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таким чином, для ефективного управління необхідна не тільки чітко 

сформована організаційно-правова база, але й економічні методи розподілу 

земель між власниками та землекористувачами, що буде розглянуто в 

наступному підрозділі. 
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4.2. Економічні методи перерозподілу земель між їхніми власниками 

та користувачами  

 

 Розвиток національної економіки спирається на ефективну діяльність 

ринків ресурсів. Провідну позицію серед них займає земельний ринок як 

конструкт нових земельних відносин, що ґрунтується на інституті власності на 

землю, здорової конкуренції, попиту і пропозиції. Наукові дискусії 

зосереджено навколо проблеми реформування економічних відносин у 

площині створення ефективної моделі ринку землі зі збалансуванням інтересів 

держави, суспільства і окремих індивідів. В умовах існування інституту 

приватної власності на землю відбувається постійний рух земельних ділянок і 

територіальних ресурсів у зв’язку з укладанням різнотипних угод. 

Економічними методами перерозподілу земель визнано угоди щодо купівлі-

продажу земель, оренди, застави, концесії, суперфіцію, емфітевзису, 

дарування, спадкування, обміну, пожертви, кондомініуму. З них самим 

ринковим методом перерозподілу земель вважають купівлю-продаж, 

забезпечену економічною мотивацією та інтересами покупця і власника 

земельної ділянки. Земельний фонд нашої держави складається з різних 

категорій земель за цільовим призначенням, на яких неоднаково проявляються 

економічні інтереси потенційних власників землі не лише через галузеву 

прибутковість майбутнього виробництва, а й існування певних 

інституціональних обмежень, що не дають розвиватися повноцінному і 

прозорому ринку. Це спонукає до глибокого дослідження актуальної 

проблематики. 

  Ринок земель – це засіб перерозподілу земельних ділянок між 

власниками і користувачами за допомогою економічних методів на основі 

конкурентного попиту і пропозиції, який забезпечує: купівлю-продаж, оренду, 

заставу тощо земельних ділянок або права на них; визначення вартості землі й 

визнання її капіталом і товаром; розподіл простору між конкуруючими 

варіантами використання земель та суб’єктами ринку [250, с. 64]. Він 
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реалізується за допомогою механізму «руки невидимки» (об’єктивного 

ринкового механізму, що координує рішення покупців та продавців) і 

державного регулювання;  передачі прав на земельну ділянку від однієї особи 

іншій; установлення  рівноважних цін на земельні ділянки; зв’язку між 

власниками і покупцями на основі економічної мотивації та інтересів                      

[250, с. 64]. Земельна ділянка має конкретну корисність для потенційного 

покупця, зумовлену її цінністю і виражену в грошовій формі на ринку, який 

існує за наявності охочих купити і продати, законодавчої дозволеності 

правовстановлюючих документів. Сучасні вчені поділяють ринок земель на 

сільськогосподарський та несільськогосподарський сегмент, і два підвиди: 

ринок купівлі-продажу та ринок оренди. З активізацією економічної діяльності 

господарюючих суб’єктів і висвітлення перспектив розвитку земельного 

ринку аналіз слід проводити залежно від категорії земель за цільовим 

призначенням, на яких його функціонування має різний рівень 

інституціоналізації, цінової політики, розвиненості інфраструктури.   

     Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. 

Ринок земель (оренди, купівлі-продажу) відсутній [179, c. 53]. Специфічне 

використання земель цієї категорії, що зумовлює їх високу суспільну цінність 

для майбутніх поколінь, не узгоджується з корисністю для підприємницької 

діяльності, тому що має широкі інституціональні обмеження і жорстке 

державне регулювання, і навіть не сприяє його започаткуванню [179, c. 53]. 

Землі історико-культурного призначення. Ринок земель (оренди, купівлі-

продажу) відсутній [179, c. 53]. У державній власності перебуває 7,5 тис. га 

[179, c. 53]. Хоча ці землі можуть бути в приватній власності, вони знаходяться 

під особливим контролем та захистом держави. Формування ринку земель має 

відбуватись у напрямі оренди та концесії для поширення історично-

культурних знань і реконструкції та реставрації історичних об'єктів за рахунок 

коштів інвесторів [179, c. 53]. Землі лісогосподарського призначення. Ринок 

земель відсутній [179, c. 53]. Усі землі перебувають у державній власності і 

передані лісогосподарським підприємствам в постійне користування                       
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[179, c. 53]. Землі водного фонду. Ринок земель відсутній [179, c. 53]. У 

державній власності перебуває 99,1 %, а 0,9 % – у комунальній [179, c. 53]. 

Лише 0,9 % передано на умовах оренди користувачам. Слід активізувати 

ринок оренди земель водного фонду [179, c. 53]. 

 Землі оздоровчого призначення. Землі курортів мають унікальність і 

невідтворність природних лікувальних ресурсів та перебувають у державній 

(6,3 тис. га) і приватній власності (0,3 тис. га). Держава забороняє навіть 

передачу у власність і оренду земельних ділянок у зоні гірничо-санітарної 

охорони для діяльності, відмінної від відпочинку населення або не пов’язану 

з охороною природних лікувальних властивостей території [179, c. 53].  

Фінансування санаторно-курортних закладів відбувається за рахунок держави 

в малих розмірах, які не забезпечують їх належного розвитку, що відповідає 

сучасному європейському рівню [179, c. 53]. Для формування сприятливого 

інвестиційного середовища необхідно розвивати ринок земель у напрямі 

довгострокової оренди, концесії [179, c. 53]. Землі рекреаційного призначення. 

Ринок цих земель характеризується низькою активністю, слаборозвиненістю і 

високими цінами продажу (у 2018 р. середньозважена ціна купівлі–продажу 1 

сотки земельної ділянки, наданої для будівництва й обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення, дорівнювала 18362,92 грн/сотку) [438, с. 27]. Нині 

стан рекреаційної галузі незадовільний, одним із напрямів її відродження є 

створення прозорого ринку земель як купівлі-продажу, так і оренди                         

[179, c. 53].  

  Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення [2]. Ринок земель транспорту і зв’язку слаборозвинений, 

оборони – відсутній. Ринок земель промисловості характеризується середнім 

рівнем розвиненості. Землі житлової та громадської забудови. У нашій 

державі цей ринок вважають найбільш розвиненим і активним у сфері оренди 

і купівлі-продажу. У структурі трансакцій переважає купівля-продаж – 36,8 % 

та спадкування – 26,8 %, середній рівень займають оренда – 19,2 % та міна-

дарування – 15,4 %, а найменший – іпотека – 1,8 % та емфітевзис – 0,03 %               
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[390, с. 4]. Землі сільськогосподарського призначення. Офіційно ринок земель 

відсутній. В Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 01.01.2020 р. [179, c. 54]. До відкриття ринку земель необхідно 

розробити та ухвалити Закон України «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення», який земельній комісії Верховної Ради 

України доручено розробити до 01.03.2019 р. [74].  Не допускається купівля-

продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та 

комунальної власності й земельних ділянок, які перебувають у власності 

громадян і юридичних осіб, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, а також земельних часток (паїв) [2]. Під мораторій потрапляє               

41 млн га (96 % усіх сільськогосподарських земель), серед яких 68 % – 

земельні частки (паї) приватної власності, 26 % – державні та комунальні 

сільськогосподарські угіддя [378, с. 3]. Власниками земельних часток (паїв) є 

6,9 млн осіб (16,2 %), які мешкають у сільській місцевості [215, с. 2; 353, с. 7]. 

Середній вік нинішнього пайовика – 60 років, серед них 3 млн чоловіків і 3,9 

млн жінок. Уже через 10 років з числа нинішніх землевласників залишиться 

1,3 млн чоловіків та 2,3 млн жінок, тобто половина їх кількості [208, с. 1]. Зараз 

понад 1,6 млн га сільськогосподарських земель, розпайованих 25 років тому, 

лишилися безхазяйними. Ознакою ринку є наявність трансакцій.  За два роки 

в Україні здійснено 3,6 млн трансакцій землі, з них 89,5 % – операції з 

аграрними землями. Домінує оренда – 76,1 %, на спадщину припадає 18,3 %, 

купівлю-продаж – 3,1 %, міну-дарування – 1,6 %, емфітевзис – 0,8 %, іпотеку 

– лише 0,05 % [390, с. 4]. На ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, підсобного господарства, садівництва й городництва (6 % 

сільськогосподарських земель) не діє мораторій на землю, тому їх офіційно 

куплено, продано або передано в іпотеку.  

В.Є. Данкевич, І.Б. Лукомська вважають, що ринок аграрних земель в 

Україні вже є, але через мораторій на ньому переважають орендні відносини. 

Його туди «перекосив» мораторій. Іншими його рисами є напівлегальні схеми  

купівлі-продажу та дистрофічна іпотека [209, с. 2–6]. В Україні основною 
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формою перерозподілу земель сільськогосподарського призначення є оренда, 

що набула негативних ознак монополізованості, через яку в межах одного поля 

власник земельної ділянки не може мати гідний вибір серед орендарів, бо їх 

усього декілька на території умовної сільської ради. Тому й орендна плата 

занижується, а власник не впливає на способи використання земельної ділянки 

і не зацікавлений у підвищенні її родючості. Щорічно трансакційні витрати 

виробників на обслуговування договору оренди становлять 107 грн/га, або 80 

млн грн у всій державі [209, с. 4]. До цього додаються ще й кошти на 

утримання штатних працівників, які займаються їх обслуговуванням                

[179, c. 54]. Схемою ринку є заключення договору оренди на 49 років або 

договору на спільний обробіток [179, c. 54]. До 2015 р. передача відбувалася 

на безконкурентних засадах, а після – на аукціонах [179, c. 54]. Наступною 

тіньовою схемою є заключення договорів емфітевзису, у яких не прописано 

часові обмеження (з 01.01.2019 р. визначено 50 років) і передано право 

користування, яке можна продавати чи успадкувати [179, c. 53]. Іншою схемою 

є укладання договорів дарування, міни, договорів «минулою датою», боргу за 

фіктивністю, іпотека. Нині в політичних, громадських, наукових колах 

обговорюють питання про відміну мораторію. Невизначеність стосовно ринку 

сільськогосподарських земель спричинила появу механізмів переходу прав на 

земельні ділянки в обхід мораторію, що призвело до активізації такого 

інституту як емфітевзис і викликало масові обурення серед фермерів та 

дрібних землекористувачів [179, c. 55]. Багато фахівців різного спрямування 

висловлюють діаметрально протилежні думки щодо доцільності 

запровадження ринку земель, механізмів його регулювання та можливих 

наслідків [353, с. 5].  

Для визначення поглядів фахівців, спеціалістів, державних службовців 

органів виконавчої влади, земельних ресурсів, лісових ресурсів, водних 

ресурсів, представників органів місцевого самоврядування Центрального та 

Східного регіонів України стосовно стану та перспектив управління 

земельними ресурсами на основі територіально-галузевого поділу 
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впроваджено соціологічне опитування. Воно складається з трьох рівнів: 

методологічного (загальні теоретичні положення та принципи), методичного 

(конкретні прийоми збору й обробки даних), процедурного (організація 

проведення опитування). Соціологічне дослідження проводять у три етапи 

(підготовчий, основний і завершальний). На підготовчому етапі визначали 

завдання, гіпотези, формулювання проблеми, об’єкта і предмета, основні 

процедури збору, аналізу даних. На основному – проводили опитування, 

спостереження і документування. На завершальному етапі відбувалася 

обробка, аналіз, інтерпретація даних (побудова шкал), написання висновків та 

розробка рекомендацій.  

 Необхідність проведення соціологічного дослідження полягає в тому, 

що сучасне управління характеризується відповідною теоретико-правовою 

базою, але визначення прогалин його практичної сторони залишається 

недостатньо вивченим. Соціологічне опитування було проведено серед 307 

респондентів Дніпровської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. 

Вони були відібрані, тому що: 1) мають в наявності всі категорії земель; 2) 

налагоджена робота службовців органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 3) мають середні економічні показники по країні. 

Специфічними ознаками для Центральних та Східних регіонів є велика частка 

валового регіонального продукту в загальному підсумку (відповідно 15,1 та 

8,4 %), рентабельність аграрного виробництва (46 і 40 %), поступове 

збільшення вартості будівельної (на 36,7 і 22,9 %) та промислової продукції 

(на 0,1 і 7,8 %). Водночас ці регіони мають унікальні природно-заповідні, 

історико-культурні, оздоровчі та рекреаційні ресурси, що забезпечують 

послугами не тільки їх населення, але й країну в цілому. Гіпотеза ґрунтується 

на тому, що рівень законодавчого забезпечення ширший за практичне 

управління. Прозоре управління земельними ресурсами в контексті логічного 

завершення земельної реформи стосовно створення повноцінного земельного 

ринку стає можливим при висвітленні найактуальніших проблем, які склалися 

на цей час у різних галузевих землекористуваннях. 
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 Репрезентативну інформацію представлено в дев’яти групах категорій 

земель за цільовим призначенням і пріоритетних галузях обсягом                               

26–43 опитуваних респондентів. Їх було поділено на чотири групи: перша – 

працівники державної обласної та районної адміністрацій за галузевими 

відділами, які відповідають певній категорії земель; друга – працівники 

Держгеокадастру; третя – працівники у сфері земельних відносин органів 

місцевого самоврядування; четверта – працівники Держлісагентства і РОВР 

(дод. Ж.1–Ж.2). У практиці емпіричних досліджень з великою кількістю 

учасників соціальних процесів удаються до вибіркового методу як 

альтернативи суцільному обстеженню [120, с. 2]. Щоб показати ймовірність 

потрапляння відповіді в довірчий інтервал, установлюють точність вибірки у 

вигляді довірчої ймовірності на рівні, не меншому 85 %, а довірчий інтервал 

беруть на рівні 5 % [120, с. 1]. Сукупність проведених вибірок нараховує                   

307 респондентів [162], для яких надійність вибірки становить 95 % і довірчий 

інтервал коливається у межах 2,9–3,73 % (дод. Ж.3). Отже, проведення 

соціологічного опитування забезпечує надійний рівень даних, які може бути 

покладено у визначення перспектив і подальшого розвитку управління 

земельними ресурсами на заключному етапі реформаторських дій.  

Досліджуючи оцінку респондентів раціонального використання земель 

різних категорій за цільовим призначенням, установлено, що переважна 

більшість визначає його ступінь задовільним (17–71 %) або низьким (7–44 %) 

через надмірне розорювання сільськогосподарських земель, відсутність 

сівозмін і внесення органічних добрив при занепаді тваринництва; слабкий 

розвиток інженерно-транспортної інфраструктури та відсутність орендарів на 

господарські двори в сільських населених пунктах; невизначеність у натурі 

меж екологічної мережі; відсутність межового закріплення об’єктів і територій 

природо-заповідного фонду; занедбаність унікальних лікувальних джерел і 

територій; відсутність залучення інвестицій і фінансування; низький рівень 

туристичної привабливості місць відпочинку; несанкціонована забудова 

котеджами та будівництво в історичних місцях; безвідповідальне проведення 
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недозволених археологічних розкопок; вирубки лісу в заборонених місцях; 

хижацькі видобутки бурштину; викиди брудних стічних виробничих і 

побутових вод у природні джерела, що спричиняє забруднення річок, озер та 

інших водойм; знецінення основних засобів промислових підприємств і 

відсталі технології, які призводять до надмірного використання земельних 

ресурсів, накопичення штучних насипів з порожніх порід (рис. 4.1).    

Рис. 4.1. Ступінь раціонального використання земель, % 
Джерело: власні дослідження. Залежно від категорії земель за цільовим 

призначенням: 1. землі сільськогосподарського призначення; 2. землі житлової та 

громадської забудови; 3. землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення; 4. землі оздоровчого призначення; 5. землі рекреаційного призначення; 6. 

землі історико-культурного призначення; 7. землі лісогосподарського призначення; 8. землі 

водного фонду; 9. землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення [2]. 

 

Опитувані респонденти вважають недостатнім рівень державної 

підтримки, характеризуючи його задовільним (17–51 %) і низьким (9–58 %), 

хоча заохочення щодо раціонального використання та охорони земель 

зосереджено на механізмах ціноутворення, кредитування, пільгового 

оподаткування та надання бюджетних коштів для створення сприятливих умов 

навколишнього середовища, життєдіяльності людини, галузевого 

виробництва, відтворення і збереження ґрунтового покриву. Однак 
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стимулювання землевласників та землекористувачів, які витратили на 

природоохоронні заходи кошти на відновлення пошкодженого поверхневого 

шару ґрунту, передбачено державою за допомогою пільгового оподаткування 

або відшкодування з бюджету. Такі аспекти вказують на неповне вирішення 

цієї складної, різносторонньої проблеми і потребують створення екологічної 

сітки заходів з охорони та використання земель різних категорій з різним 

галузевим виробництвом (рис. 4.2).                                             

   

Рис. 4.2. Рівень державної підтримки раціонального використання та 

охорони земель, % 
Джерело: власні дослідження. 

  

Значною проблемою не тільки Східно-Центрального регіону, але й усієї 

України є те, що з кожним роком поширюється забруднення територій і 

погіршується їх екологічний стан, який за результатами опитування сягає 

низького (9–69 %) та задовільного (14–44 %) рівнів. Нераціональне 

використання земельних ресурсів призводить не лише до втрат родючого шару 

ґрунту, а й до посилення вітрової, водної, хімічної ерозії, зменшення 

концентрації гумусу та якісних властивостей через обвали, зсуви, селі, 

просідання ґрунту, руйнування берегів водойм, надмірної зволоженості, 

кам’янистості, кислотності, засоленості, солонцюватості. Водночас низький 
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коефіцієнт лісистості території знижує стійкість ґрунтів до наявної вологи і 

посилює ерозійні процеси, хімічне забруднення, отруєння навколишнього 

середовища пестицидами, фунгіцидами, сполуками важких металів. До цієї 

ситуації додається щорічне збільшення антропогенного навантаження, 

зростання міських агломерацій, промислово-транспортних вузлів, територій 

гірничо-добувної промисловості, несанкціонованих звалищ і смітників, 

пересихання та зневоднення водних об'єктів і водно-болотних угідь (рис. 4.3).        

Рис. 4.3. Оцінка екологічного стану земель, % 
            Джерело: власні дослідження. 

 

Проведені дослідження свідчать про недоліки сучасного 

землекористування, серед яких відсутність установлених меж усіх галузевих 

землеволодінь та землекористувань становить – 3–30 %, документації із 

землеустрою – 3–31 %, обґрунтованого розміру землекористування – 6–42 %, 

галузевої документації – 5–65 %. Для підвищення ефективності 

землекористування необхідно усунути побічні ефекти земельної реформи – 

фрагментацію та роздрібненість земель за допомогою проведення їх 

консолідації, запобігання безсистемної приватно-котеджної та комерційної 

забудови в межах природно-заповідного, оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного, лісового, водного фондів; захоплення та забудови 
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особливо цінних земель; забезпечення місцевому населенню доступу до місць 

масового відпочинку (пляжів, озер, ставків, прибережних смуг). Під час 

проведення дослідження респонденти вказали на значні зміни форм власності, 

організаційно-територіальних і правових видів регіонального 

землекористування, земельних відносин в усіх галузях національної 

економіки та необхідність ліквідації черезсмужжя, украплення, нерівності 

меж, далекоземелля, уклинювання шляхом інтегрального землеустрою у 

поєднанні з галузевою документацією (рис. 4.4).     

Рис. 4.4. Недоліки сучасного землекористування, % 
            Джерело: власні дослідження. 
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розмірами набуття природних водойм площею до 3 га та лісових ділянок до           

5 га у приватну власність, але не згодна з повною передачею цих угідь у 

приватні руки; водночас допускається, що окремі території оздоровчого (6 %) 

та рекреаційного призначення (29 %) можуть перебувати в приватній 

власності. Розбіжності думок респондентів виникли стосовно останньої 

категорії щодо земель оборони, залізниць, об'єктів повітряного і 

трубопровідного транспорту, які мають залишатись у комунальній (23 %) або 

державній (58 %) власності, на відміну від земель промисловості, які можуть 

набуватись у приватну власність (15 %)  (рис. 4.5).      

 
Рис. 4.5. Пріоритетні форми власності на землю, % 

            Джерело: власні дослідження. 
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державних та комунальних підприємств (заповідників, санаторіїв, музеїв, баз 

відпочинку, лісогосподарських та водогосподарських), громадських 

організацій інвалідів, релігійних організацій, публічних акціонерних 

товариств залізничного транспорту, закладів освіти, співвласників 

багатоквартирних будинків у постійному користуванні (29–94 %), 

адаптованому для умов ринкової економіки, за допомогою визначення 

вузького кола суб’єктів набуття права та державно-комунальної сфери з 

пріоритетом публічних інтересів. Як наслідок, фермерські господарства з 

правом постійного користування землею (19 %), які мали б цілісним майновим 

комплексом успадковуватися, переходять до держави через законодавчі 

упущення, що забороняють успадкування після постійного користування, 

ліквідуючи дрібних товаровиробників (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Переважні види набуття прав на землю, % 
            Джерело: власні дослідження. 
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публічної кадастрової карти, карт у мережі Інтернет, пілотних містобудівних 

та інших кадастрів (17–41 %) опитуваних вважають задовільним рівень 

прозорості управління земельними ресурсами. На думку респондентів, 

наявний портал нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та довідник показників нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів [232] підвищують рівень прозорості до середнього                       

(9–40 %). Вони хотіли б бачити аналог подібного інформаційного порталу 

стосовно інших земель несільськогосподарського призначення. Лише 

незначна частина опитуваних оцінює показник як високий (3–35 %), 

мотивуючи свою думку наявністю статистичного щорічника «Моніторинг 

земельних відносин в Україні: 2016–2017» [377] (рис. 4.7). 

  

 

Рис. 4.7. Ступінь прозорості управління земельними ресурсами, % 
        Джерело: власні дослідження. 
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документальне підтвердження місцерозташування, меж, площ, правового 

режиму, умов використання, відповідності цільовому призначенню 

(раціональності), кількості і якості земель є ключовим фактором розвитку й 

успішного функціонування, який сприятиме наповненню місцевого бюджету, 

стане основою для встановлення об’єктивних ставок орендної плати за землю, 

її продажу й ефективного управління через залучення інвестицій, 

використання невитребуваних паїв, виділення землі, консервацію 

деградованих сільськогосподарських угідь, забруднених та засмічених земель. 

Оновлені дані отримають Державний земельний кадастр, державні органи 

контролю за використанням та охороною земель. Але незначна кількість 

респондентів (9–25 %) дотримувалася протилежної точки зору і не вбачала 

необхідності в інвентаризаційних заходах. Лише  9–19 % опитуваних 

утрималися, а  3–17 % – не мали певної думки (рис. 4.8).     

Рис. 4.8. Необхідність проведення інвентаризації земель, % 
Джерело: власні дослідження. 
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продажу земель різних категорій за цільовим призначенням, виховання 

почуття власника і поваги до приватної власності, утворення ринкового образу 

мислення та свідомості ринкових переваг, які ґрунтуються на інформаційному 

забезпеченні через мережі Інтернет, засоби масової інформації, землевпорядні 

журнали та газети, пропаганду на телебаченні, рекламу в результаті прозорого 

управління земельними ресурсами. Серед опитуваних 44 % позитивно 

налаштовані на відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, 

хоча, за їх словами, 20–25 років тому були категорично проти; підтримують 

розвиток ринку земель на категорії громадської та житлової забудови майже 

88 % респондентів, а продаж земельних ділянок промисловості й 

автотранспорту – 38 %; купити об’єкти на землях рекреаційного призначення 

бажали б 26 %. Водночас на землях оздоровчого, лісового та водного фондів 

підтримка ринку земель коливається в діапазоні 3–7 %, вказуючи на те, що 

основна маса респондентів проти їх купівлі-продажу (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Доцільність упровадження та функціонування ринку земель, % 
            Джерело: власні дослідження. 
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Найбільша кількість опитуваних – 10 % – сподівається здійснити 

перепродаж купленої земельної ділянки протягом 1–5 років на землях 

громадської та житлової забудови, 8–9 % – на землях промисловості та 

рекреації, 2–6 % – на інших категоріях, що свідчить про виключення 

можливості спекуляції землею респондентами, ключовим аргументом яких 

стає подорожчання землі у часі. При цьому 21–66 % опитуваних не планують 

продавати придбані земельні ділянки, ґрунтуючись на різних способах 

господарювання, веденні власного бізнесу, вигідних умовах надання їх у 

довгострокову оренду чи інших видах правовідносин. Не виключають 

можливості продати власну земельну ділянку після 6–10 років використання 

17–34 % опитуваних і більше 10 років – 14–48 % респондентів за умови 

існування високих цін на земельному ринку, попиту й обмеженої пропозиції, 

життєвих потреб та виключення можливості її застави у банку (рис. 4.10).  

 

Рис. 4.10. Період перепродажу купленої земельної ділянки, % 
            Джерело: власні дослідження. 
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У процесі дослідження виявилося, що 16 % опитуваних підтримують 

покупців, мешкаючих у районі місця розташування земельної ділянки, яку 

планується продати, що сприятиме забезпеченню робочими місцями 

сільського населення, підтримці дрібного та середнього сільськогосподар-

ського товаровиробника, вирішенню гострих соціально-економічних питань 

сільської місцевості. Водночас 49 % респондентів проти адресного закріп-

лення потенційного покупця, якому не обов’язково жити в районі 

місцезнаходження земельної ділянки, адже серед них можуть бути не тільки 

селяни, але й міські мешканці. На інших категоріях за продаж земель місцевим 

мешканцям виступають лише 2–28 %, а решта вважають, що місце 

проживання не має особливого значення 19–41 % або утримуються від 

конкретної відповіді 6–39 %. У зв’язку зі швидкими темпами урбанізації 

країни населення прагне жити у культурно-побутово-інфрастуктурно-забез-

печених місцях, не виключаючи можливості працювати або мати земельну 

власність у сільській місцевості, залишаючись міським мешканцем (рис. 4.11).     

 

Рис. 4.11. Обов’язкове місце проживання покупця в районі 
місцезнаходження земельної ділянки, яку планується продати, % 

            Джерело: власні дослідження. 
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Серед опитуваних 34–86 % позитивно реагують на встановлення 

максимальної земельної площі, яка може набуватися у власність однієї 

людини. Зокрема, 51 % респондентів підтримують установлення максимальної 

площі на землях сільськогосподарського призначення, причому з наданням 

фермерам до 200 га, агрохолдингам – до 10 тис га [74]; на землях громадської 

та житлової забудови – у межах норм безоплатної передачі (ст. 121 Земельного 

кодексу) 0,1–0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

0,12 га – для садівництва, 0,1 га – для дачі, 0,01 га – для гаражного будівництва, 

2,0 га – для ведення особистого підсобного господарства (за це виступають         

86 % опитуваних); до 5 га – на землях природно-заповідного фонду (34 % 

респондентів) та лісогосподарського призначення (44 % респондентів); у 

межах норм, необхідних для обслуговування об’єкта на землях оздоровчого 

(39 %), рекреаційного (41 %), історико-культурного призначення (44 %) та 

промисловості (46 % опитуваних); на землях водного фонду – до 3 га водних 

об’єктів (38 % респондентів) (рис. 4.12).  

 

Рис. 4.12. Встановлення граничних розмірів земельної ділянки, яка 

продається у власність однієї людини, % 
             Джерело: власні дослідження. 
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Серед опитуваних респондентів  10–53 % позитивно ставляться до 

набуття землевласником фахової освіти відповідно до галузі економіки, 

упровадження якої здійснюється на земельній ділянці за чинними видами 

економічної діяльності, бо це гарантуватиме господарське ставлення до землі, 

підвищення її родючості і якісних показників, захист від негативних впливів 

та охорону її природних об’єктів, дотримання науково обґрунтованих умов 

використання відповідно до галузевої (водогосподарської, лісогосподарської, 

медичної, туристичної, історичної, заповідної тощо) та землевпорядної 

документації. Тобто відбуватиметься дотримання санітарно-охоронних, 

водоохоронних зон навколо об'єктів культурної спадщини, особливо цінних 

природних об'єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній 

електропередачі та зв'язку, земель транспорту, навколо промислових об'єктів 

з метою створення сприятливого режиму їх використання, запобігання 

спотворенню й пошкодженню, послаблення негативних наслідків їхнього 

впливу на населення та навколишнє середовище, сусідні земельні ділянки та 

прилеглі земельні ресурси (рис. 4.13).   

   

Рис. 4.13. Фахова освіта покупця земельної ділянки,  % 
            Джерело: власні дослідження. 
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Злободенним питанням, яке хвилює більшість респондентів як 

потенційних власників земельних ділянок різного цільового використання, 

стає їх придбання на основі пільгового кредитування державою в процесі 

створення та функціонування повноцінного земельного ринку, у тому числі 

після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення. Зокрема, 31–50 % опитуваних бажають одержувати кредити за 

2–3 % ставкою, що впроваджується у розвинених країнах Європейського 

Союзу. Водночас, оцінюючи економічний стан держави, 4–15 % 

погоджуються на ставку 4–5 %, яка полегшить розвиток фермерського 

господарства, зробить його стійким, конкурентно- та платоспроможним. 

Водночас вливання інвестицій у галузі економіки  через залучення достатньої 

кількості капіталу, сучасних новітніх технологій, висококваліфікованих кадрів 

та передових управлінських ресурсів забезпечить не тільки прибутковість 

підприємств, розвиток територій, але й підвищить прибутковість земельних 

ресурсів, їх вартість на земельному ринку, вплине на формування попиту і 

пропозиції через привабливість для потенційних покупців та користувачів 

(рис. 4.14).   

     

Рис. 4.14. Пільговий відсоток кредиту покупцю ділянки від держави, % 
            Джерело: власні дослідження. 
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Результати соціологічного дослідження показують, що в Харківській, 

Дніпровській, Полтавській та Сумській областях не сформовано ринкового 

образу мислення у населення через недостатнє інформування щодо переваг 

ринкових земельних відносин на всіх категоріях земель за цільовим 

призначенням, тому існує високий рівень противників його відкриття. Іншим 

негативним чинником є відсутність законодавчих напрацювань для належного 

фінансування зацікавлених осіб у придбанні землі, механізмів іпотечного 

кредитування, застави земель. Серед опитуваних респондентів відчувається 

хвилювання стосовно захисту їх прав, спекулювання землею, викупу земель 

іноземцями через високу їх купівельну спроможність, відсутності розвиненої 

ринкової інфраструктури, інвентаризації земель.  За показниками кореляцій-

ного аналізу було встановлено залежність на: 1) землях сільськогосподарського 

призначення – між заходами з усунення недоліків сучасного землекористування 

та ступенем прозорості управління землями (r=0,80); ступенем раціонального 

використання земель та заходами з усунення недоліків сучасного 

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

впровадженням, функціонуванням ринку земель та встановленням максимальної 

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

раціонального використання земель та обов’язковим місцем проживання 

покупця в районі місцезнаходження земельної ділянки, яку планується продати  

(r=0,41); пріоритетною формою власності на землю та ступенем прозорості 

управління землями (r=0,32); 3) землях природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення  –  між рівнем державної підтримки раціонал-

ьного використання та охорони земель й екологічним станом (r=0,53); між рівнем 

державної підтримки раціонального використання та охорони земель й 

проведенням інвентаризації земель (r=0,43); 4) землях оздоровчого призначення – 

між рівнем державної підтримки раціонального використання та охорони земель 

й заходами з усунення недоліків сучасного землекористування (r=0,44); ступенем 

раціонального використання земель та обов’язковим місцем проживання 

покупця в районі місцезнаходження земельної ділянки, яку планується продати  
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(r=0,52); заходами з усунення недоліків сучасного землекористування та 

пільговим відсотком кредиту держави для покупців (r=0,48); 5) землях 

рекреаційного призначення  –  між ступенем раціонального використання земель 

та необхідністю проведення інвентаризації земель (r=0,48); заходами з усунення 

недоліків сучасного землекористування та інвентаризацією земель (r=0,44); 

6) землях історико-культурного призначення  –  між ступенем раціонального 

використання земель та переважним видом набуття прав на земельну ділянку 

(r=0,33); рівнем державної підтримки раціонального використання та охорони 

земель й встановленням максимальної площі ділянки, яка продається (r=0,34); 

7) землях лісогосподарського призначення  –  між рівнем державної підтримки 

раціонального використання та охорони земель й заходами з усунення недоліків 

сучасного землекористування (r=0,36); ступенем прозорості управління землями 

та доцільністю впровадження, функціонування ринку земель (r=0,38); 8) землях 

водного фонду  –  між екологічним станом та переваж-ним видом набуття прав 

на земельну ділянку (r=0,60); рівнем державної підтримки раціонального 

використання та охорони земель й екологічним станом (r=0,33); 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); екологічним 

станом та ступенем прозорості управління (r=0,39).  

Результати дослідження економічних методів перерозподілу земель між 

власниками та землекористувачами окреслили сучасні напрями розвитку 

земельних відносин щодо завершальних реформаторських дій зі створення 

повноцінної реалізації права приватної власності на землю в аграрній галузі, 

де діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. При 

цьому державі необхідно забезпечити не тільки повноту даних земельного 

кадастру, землеустрою, моніторингу, проведення електронних аукціонів, але 

й розвиток законодавчої бази. Зокрема, шляхи формування інфраструктури 

прозорого управління ринком земель розглянуто в наступному підрозділі. 
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4.3. Розвиток інфраструктури прозорого управління ринком земель  

 

У сучасному розумінні національної економіки як сукупності 

відтворювальних процесів динамічного та ефективного функціонування 

державної системи важливого значення набуває управління земельними 

ресурсами, інфраструктура якого складає невід’ємну частину. З одного боку, 

інфраструктура управління земельними ресурсами представляє комплекс 

системи обслуговування, спрямованого на забезпечення земельними 

ресурсами виробництв галузей національної економіки та надання населенню 

послуг з регулювання земельних відносин. З другого боку, під 

інфраструктурою розуміємо комплекс елементів, що функціонують заради 

забезпечення нормальної діяльності національної економіки. На відміну від 

структури управління земельними ресурсами, яка показує склад і 

співвідношення внутрішніх компонентів (відділів, управлінь) цілісної системи 

управління, інфраструктура включає в себе стандартний набір елементів, без 

яких процес функціонування управління унеможливлюється або 

ускладнюється. У прозорому управлінні земельними ресурсами увагу 

зосереджено на проблемі виробництва й використання якісних інформаційних 

та інтелектуальних продуктів, маркетинговому забезпеченні. Успішне 

вирішення цієї проблеми можливе за умови створення доступної до розуміння 

звичайними громадянами земельної інформації і маркетингу. 

 Інфраструктура прозорого управління земельними ресурсами 

складається із підсистем, які містять відповідний набір компонентів. 

Законодавчо-правова підсистема визначає інституціональні рамки прозорого 

управління та регулює земельні відносини у напрямах управління земельним 

об’єктом. Організаційно-структурна підсистема спрямована на проведення в 

електронних платформах трансакцій із земельними ділянками (торгові доми, 

спеціальні організації); формування картографічної основи (містобудівний 

кадастр), земельний кадастр (публічна кадастрова карта), упровадження 

національної інфраструктури геопросторових даних, он-лайн реєстрації та 
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видачі довідок з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

(Держгеокадастр), маркетингове забезпечення. Апробативно-пілотна 

підсистема передбачає відпрацювання новітніх моделей управління 

земельними ресурсами на територіях однієї або декількох областей, виявлення 

й усунення недоліків, доповнення слушними пропозиціями та впровадження в 

суцільне використання.  Консалтингово-рекламна підсистема має формувати 

ринкову свідомість населення та інформувати про зміни у сфері управління 

земельними ресурсами (табл. 4.3).     

Таблиця 4.3 

Підсистеми інфраструктури прозорого управління земельними 

ресурсами 
Підсистема Складові компоненти 

Законодавчо-правова Нормативно-правове забезпечення ринку земель, 
електронних земельних торгів, електронних державних 
закупівель, електронних запитів, моніторингу земельних 
відносин, реєстрація прав, дані про земельні ділянки, тощо 

Організаційно-структурна Біржі та торгові доми, урядові платформи Прозоро, 
електронна платформа Сетам, електронна платформа 
Національна інфраструктура геопросторових даних, 
публічна кадастрова карта, галузеві кадастри 
(містобудівний), центри надання адміністративних послуг, 
автоматизація проведення нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок та отримання довідок, он-лайн 
реєстрація земельних ділянок, маркетингова 
інфраструктура 

Апробативно-пілотна Упровадження пілотних проєктів з застосування 
електронних платформ, адаптація світового досвіду  

Консалтингово-рекламна Телебачення, засоби масової інформації, джерела Інтернет, 
юридичні організації, консультації, навчальні центри, 
економічні школи, освітні короткочасні програми, 
громадські організації 

Джерело: власні дослідження. 

  

В Україні добре розвинений ринок земель несільськогосподарського 

призначення, але кількість трансакцій на ньому не така велика, на відміну від 

кількості трансакцій, що виникнуть у разі відкриття ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Фінансування купівлі земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення відбувається переважно за 

рахунок власних коштів підприємців або організацій. У сучасних умовах 

банки неохоче надають кредити навіть під земельні ділянки, що мають вигідне 

місце розташування у великому місті. В.М. Заяць вказує на те, що інституційні 
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обмеження щодо реалізації та ринкового обороту прав на землю здатні 

негативно впливати на дохідність землі й зумовити відносне падіння інтересу 

учасників ринку до її передбаченого використання [263, с. 55]. Відтак, 

завершальним етапом земельної реформи в Україні стає питання формування 

цілісного ринку земель, де можлива реалізація всіх прав власності 

(користування, володіння, розпорядження) щодо земельної ділянки. 

Проаналізувавши умови створення ринку відповідно до кожної категорії 

земель за цільовим призначенням, сконцентруємо увагу на формуванні ринку 

земель сільськогосподарського призначення. Сучасні реалії показують 

прибутковість галузі сільського господарства, і тому з’явилося багато охочих 

інвестувати кошти в ці землі. До відкриття ринку земель цієї категорії 

необхідно розробити Закон України «Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення», який є передумовою відміни мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення і визначає, що обіг земель 

сільськогосподарського призначення – це врегульовані нормами законодавства 

суспільні відносини щодо переходу прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення на підставах і в порядку, визначених 

законом, договором, рішенням суду [74]. 

 Важливим інфраструктурним компонентом прозорого управління 

ринком земель сільськогосподарського призначення стає фінансова інституція 

– Державний земельний банк. Підґрунтя його створення і функціонування 

було закладено в проєкті Закону України «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення» [74]. Ідея його створення з’явилася у 

2001 р., але реалізувалася у 2012 р. Законодавчими засадами його створення 

стали Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.                  

№ 2121-III, Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення 

Державного земельного банку» від 02.07.2012 р. № 609, але Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію публічного акціонерного 

товариства «Державний земельний банк» від 10.09.2014 р. № 418 

започатковано процес його ліквідації, який триває дотепер. Основною метою 



335 

 

функціонування банку було управління  землями сільськогосподарського 

призначення державної форми власності, забезпечення впровадження в життя 

кредитних програм держави для розвитку малого та середнього бізнесу на селі. 

Його статутний фонд становив 120 млн грн, виділених державою. Хоча банк 

перебуває на стадії ліквідації, але в держави є наміри його реорганізувати чи 

приватизувати. Фактично він проіснував лише один рік, після чого почалася 

його ліквідація за антикорупційною програмою. Збитковість банку досягла               

3 млн грн [218]. Статутний капітал цього банку можна наповнювати і 

грошовими коштами, і земельними ділянками. Він мав право купувати, 

здавати в оренду, продавати їх і змінювати цільове призначення. Банк 

підпорядковувався та одержував ліцензію від Національного банку.  

У разі відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення 

необхідно, щоб будь-який фермер мав можливість купити землю. За 

підрахунками експертів, при відкритті ринку буде виставлено 10 % земель, для 

купівлі яких необхідно 6 млрд дол. [312]. Для забезпечення фермерів коштами 

на купівлю земель держава через відповідні банківські установи має надавати 

середньострокові і довгострокові кредити. Постає проблема: яким чином 

наповнити банки фінансами? У нашої держави такі кошти відсутні, Світовий 

банк має лише близько 600 млн дол. [312], фінансові ресурси інших 

міжнародних інституцій також обмежені. У разі нестачі коштів для 

кредитування може виникнути корупційна схема щодо одержання кредиту. 

Пропозиції полягають у тому, щоб об’єднати фінансові потоки нашої держави 

і Світового банку за умови, що наша держава матиме контрольний пакет акцій 

у ньому і лише незначну частину – Світовий банк, який виступатиме гарантом 

корупційної безпеки. У діяльність вітчизняних банків необхідно залучити 

професійні кадри (менеджерів), які створять міжнародну інфраструктуру 

залучення коштів. Тільки у такому разі можливо профінансувати заставу 

земельних ділянок для всіх охочих покупців без корупційних проявів і за 

процентною ставкою, яка значно нижча від тих, що встановлюють українські 

банки. У середньому в Європі кредити надають під 3 % річних, а українські 
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банки встановлюють відсоткову ставку кредиту більше 35 %, а зі 

страхуванням і іншими процедурами сума може досягати 60 %.  

 Ринок земель сільськогосподарського призначення повинен складатися 

із трьох етапів. На початковому етапі відбуватиметься його становлення.                     

У перші роки його дії ціна землі буде мінімально найнижчою, але не менше 

від нормативної грошової оцінки. Її визначатимуть за результатами експертної 

грошової оцінки. Потрібно створити електронну платформу «Єдина база 

експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення», до якої кожен експерт-оцінювач матиме доступ і вноситиме в 

обов’язковому порядку дані про оцінювану земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, її господарський та екологічний стан, 

родючість, результати оцінки. Також він може отримати дані інших ділянок 

для проведення порівняння. У такий спосіб, держава буде накопичувати 

оціночну базу з параметрами земельних ділянок, їх родючістю, урожайністю, 

місцеположенням, правовим режимом по всій території України, що в 

подальшому дозволить використовувати методи статистичного аналізу ринку, 

нейросітьове моделювання й автоматизувати процес визначення експертної 

грошової оцінки на ринковій основі, аналізуючи дані продажу декількох 

сотень подібних земельних ділянок. Для цього вже створено передумови 

відповідно до наказу Фонду державного майна України від 17 травня 2018 р. 

№ 685. Вхід до Єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється  через 

авторизовані електронні майданчики. 

 Прозоре управління ринком землі (прав на землю) полягає у відкритті 

реєстрів земельних ділянок і реєстрів суб’єктів господарювання, які бажають 

їх купити, це створить інформаційне середовище, у якому кожний гравець 

матиме повну інформацію про продавця, з яким вони будуть взаємодіяти і 

конкурувати на місцевому ринку. Реєстри стануть основою для формування 

бази потенційних покупців, які повинні подати заявку на купівлю земельної 

ділянки протягом року до дати проведення електронного аукціону. У заявці 

покупець також може запропонувати свою ціну за купівлю ділянки, яка для 
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нього інвестиційно приваблива. Це створить чесну конкуренцію, 

відслідковування суспільством грошових потоків, запобігатиме прояву 

корупції.  

 Важливим також є застосування електронних земельних торгів, які 

показують ринкову ціну землі і повинні проводитися регулярно по всій  країні. 

Проблема тут полягає у визначенні стартової ціни. Відповідно до чинного 

законодавства, стартова ціна земельних ділянок державної та комунальної 

власності є швидше інвестиційною, ніж ринковою. Тому питання про 

прийняття її за базу при запуску ринку є спірним (табл. 4.4).  

 Таблиця 4.4 

Комплекс заходів зі створення ринку земель на початковому етапі 

    Організаційно-структурний елемент з формування 
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Прийняття Законів України «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення», «Про ринок 

земель» 

      

Зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення 

      

Кредитування покупців земельних ділянок       

Проведення електронних земельних торгів       

Створення Єдиної бази експертної грошової оцінки 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення 

      

Відкриття Реєстрів земельних ділянок на продаж       

Відкриття Реєстрів суб’єктів господарювання, які 

бажають їх купити  

      

Обмеження продажу земель іноземцям та особам без 

громадянства 

      

Обмеження концентрації земель у однієї особи та 

контроль за використанням земель 

      

Антиспекулятивні заходи щодо перепродажу земель       

Проведення роз’яснювальної та інформативної 

роботи для формування ринкової свідомості 

      

Агенція з надання кредитних гарантій       

Установлення мінімальної ціни продажу       

Створення державного резервного фонду земель       

Впровадження маркетингової інфраструктури       

Джерело: власні дослідження. 
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Електронні земельні торги вирішують ще одну дуже важливу проблему, 

коли земельну ділянку продають за однією ціною, а в нотаріальних 

документах показано іншу з метою зменшення зборів. Їх застосування 

дозволить визначити дійсну ринкову вартість і накопичити достатню кількість 

інформації про продаж земельних ділянок у процесі функціонування 

відкритого ринку земель та показати економічну привабливість землі на 

конкретному ринку певної місцевості. Водночас на ціну впливатимуть 

обмеження та можливість застави. 

Малі та середні виробники сільськогосподарської продукції можуть 

мати труднощі з отриманням кредитів. Щоб запобігти таким ситуаціям та 

дотриматися принципу рівноправності всіх учасників ринку, необхідно 

надавати гарантії на одержання кредиту на купівлю землі. Такою 

організацією-гарантом має стати Агенція з надання кредитних гарантій. На 

початковому етапі потрібні жорсткі обмеження щодо заборони продажу 

земель іноземцям та особам без громадянства. Зокрема, слід установити норми 

щодо концентрації земель у однієї особи. Запропоновано розмір – не більше 

200 га – для фермерів і 10 тис. га – для агрохолдингів [74]. Також необхідно 

впроваджувати антиспекулятивні заходи, які регламентуватимуть сплату 

податкового мита у розмірі 90 % від вартості земельної ділянки, яку 

перепродають протягом 10 років після купівлі. Необхідно проводити 

роз’яснювальну роботу серед сільського населення і надавати їм юридичні 

консультації. Потрібно запустити ринок землі через вісім місяців після 

прийняття Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення» і після закінчення сільськогосподарського сезону [74].   

На проміжному етапі формування ринку земель сільськогосподарського 

призначення буде сформовано ринкову ціну на земельні ділянки, тому 

потрібно визначати ціни на основі застосування нейросітьових мереж як 

альтернативного і найдієвішого ринкового методу визначення ринкової 

вартості. Особливу увагу потрібно приділити захисту прав власників землі і 

землекористувачів. Якщо земельну ділянку продано новому власнику, то 

держава має гарантувати збереження оренди за існуючим орендарем. Також 
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необхідне упровадження права переважної купівлі власникам сусідніх 

земельних ділянок або особам, які використовують земельну ділянку на 

узаконених правах. Слід надавати пріоритет у покупці земель фермерським 

господарствам, виділяючи їх як переважну форму господарювання на землі.            

В Україні необхідно створити Агентство обігу земель – неприбуткову 

організацію, діяльність якої буде підпорядкована Міністерству розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству фінансів 

України й поєднуватиме роботу держави і профспілкових організацій 

фермерів. Це агентство поширюватиме свою діяльність на різні рівні 

територіального устрою (регіональних сільськогосподарських управлінь, 

земельних комісій) та координуватиме співпрацю банківських установ, 

інвестиційних компаній, органів об’єднаних територіальних громад, 

професійних аграрних об’єднань. Воно виступатиме від імені держави при 

проведенні трансакцій із земельними ділянками. Його наділено 

повноваженнями щодо права купівлі-продажу земельних ділянок, їх обміну 

(протягом п’яти років). Регулювання ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення відбувається шляхом [562, с. 19]:  

1. Використання переважного права на придбання земель 

сільськогосподарського призначення у випадках: необхідності здійснення 

переміщення та надання допомоги фермеру; необхідності досягнення 

фермерським господарством відповідних економічних показників розвитку; 

загрози збалансованому землеволодінню фермерського господарства зі 

сторони громадських робіт щодо необхідності збереження сімейного типу 

господарювання; підозри у спекулятивних діях при купівлі/продажу 

земельної ділянки; загрози функціонування ферми у випадку продажу 

земельної ділянки; необхідності догляду і захисту лісів, поліпшення 

структури лісового господарства; необхідності здійснення захисту 

навколишнього середовища відповідно до затверджених вимог;  необхідності 

виконання містобудівних вимог [562, с. 19].  
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2. Використання права на зниження ціни продажу земельної ділянки у 

разі її завищення до рівня ринкових цін через звернення до суду з відповідним 

позовом [562, с. 19].  

3. Надання пільг продавцям та покупцям земельних ділянок через 

звільнення від оподаткування трансакцій з купівлі-продажу земель за умови, 

що ці трансакції здійснюються через Агентство [562, с. 19]. 

 Продавець земельної ділянки подає заявку в спеціалізовані інформаційні 

реєстри про продаж земельної ділянки і чекає на потенційного покупця. Коли 

такий з’являється, продавець повідомляє Агентство обігу земель, яке має 

право переважної купівлі земельної ділянки, і чекає на відповідь протягом 

трьох місяців. Якщо відповідь потрібна швидко, то за символічну плату її 

надають протягом 10 днів (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5  

Комплекс заходів зі створення ринку земель на перехідному етапі 
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Організатори інституціонального 

середовища (суб’єкти) 
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Захист прав власників землі і землекористувачів      

Залишення права оренди за попереднім орендарем при 

переході прав власності до іншої особи 

     

Визначення ринкових цін із застосуванням нейросітьових 

мереж і методів статистики 

     

Підтримка молодих фермерів, які започатковують власну 

справу 

     

Створення і розбудова Агентства обігу земель      

Створення земельних комісій на місцях у межах об’єднаних 

територіальних громад 

     

Розвиток механізмів пільгового кредитування та 

розстрочення платежу 

     

Упровадження права переважної купівлі власникам сусідніх 

земельних ділянок або особам 

     

Підтримка органічного землеробства      

Використання права на зниження ціни земельної ділянки      

Надання пільг при купівлі-продажу земельних ділянок      

Використання переважного права на придбання земель 

сільськогосподарського призначення 

     

Викуп земель сільськогосподарського призначення з метою 

їх консолідації та перерозподілу 

     

Розвиток маркетингового забезпечення      

Джерело: власні дослідження. 
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Якщо Агентство обігу земель відмовило, то продавець і покупець 

укладають договір купівлі-продажу і нотаріально реєструють його. Землі 

державної і комунальної власності продає Агентство обігу земель (дод. Ж.4). 

Воно подає заявки про земельні ділянки на інформаційні сайти, а коли 

з’являються покупці, перевіряє їх на відповідність вимогам. Якщо на одну 

земельну ділянку претендують декілька покупців, то улаштовають земельні 

торги, де аукціонна ціна має вирішальне значення. 

Третій етап формування ринку земель сільськогосподарського 

призначення спрямований на вільний продаж земельних ділянок іноземним 

громадянам, особам без громадянства та екологізацію землекористування. 

Пропонується створювати заходи для підтримки фермерських господарств як 

головного осередку власників у сільському господарстві, мотивувати молодих 

фермерів до розвитку нових прибуткових напрямів сільськогосподарської 

діяльності, обміну досвідом з іноземними виробниками. Дозволити купувати 

іноземцям землі тільки після одержання спеціального дозволу від Агентства 

обігу земель.  

Для цього необхідно розвивати право переважної купівлі-продажу 

земельних ділянок, яке полягає в тому, що його набувати можуть: громадяни 

України; громадяни країн-членів Європейського Союзу; громадяни країн, які 

уклали угоду про Європейський економічний простір, а саме – Норвегія, 

Ліхтенштейн, Ісландія та Швейцарія; особи, які проживають в Україні та 

мають громадянство однієї з країн-членів Європейського союзу або країн, які 

уклали угоду про Європейський економічний простір та Швейцарії; юридичні 

особи, які мають громадянство країн-членів Європейського Союзу, країн, які 

уклали угоду про Європейський економічний простір та Швейцарії [561, с. 8]. 

Для покупців земель сільськогосподарського призначення необхідно ввести 

переважне право на купівлю за такою схемою: 1. Близькі родичі власника-

продавця  земельної ділянки; 2. Реальний орендар земельної ділянки, 

виставленої до продажу; 3. Суміжні сусідні власники земельних ділянок, які 

межують із земельною ділянкою, виставленою до продажу; 4. Держава в особі 
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Агентства обігу земель [561, с. 8]. Протягом 30 днів з дня розміщення 

оголошення про продаж земель, покупцям з переважним правом на купівлю 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення, пропонується 

написати заяву на придбання земельної ділянки [561, с. 8]. Вибір потенційного 

покупця залежить від рангу його переважного права на купівлю земель та ціни, 

яку він спроможний заплатити за неї, і яка водночас задовольняє продавця. 

Між продавцем і покупцем визначається договірна ціна продажу – це 

положення розповсюджується тільки на осіб, які мають переважне право 

купівлі. Тому потенційний покупець земельної ділянки буде обиратися                

[561, с. 8]. Якщо покупець нижчого рангу з переважним правом купівлі 

земельної ділянки може заплатити ціну вищу за ті, які запропонували особи 

вищого рангу, власник може укласти договір купівлі-продажу з ним, 

вибираючи вищу ціну особи нижчого рангу. У будь-якому разі, Агентство 

обігу земель займається продажем земель сільськогосподарського 

призначення державної та комунальної власності через публічні торги 

(аукціони) [561, с. 8]. 

Для іноземців пропонуємо визначати коефіцієнт економічної рівності 

між державами, тобто якщо покупець з країни, де ВВП на одну особу 

перевищує в три рази ВВП на одну особу України, то вартість земельної 

ділянки множимо на три після проведення земельного аукціону. Якщо 

покупець із держави з нижчим рівнем ВВП, то його прирівнюють до 

розвинених країн. На заключному етапі важливим моментом є екологізація 

землекористування, яка проявляється у збереженні агроландшафту, 

скороченні парникових викидів, захисті навколишнього середовища, 

ландшафтів та природних ресурсів, проведенні меліоративних заходів, 

контролі за використанням земельних ресурсів у приватній власності, захисті 

біорозмаїття, збереженні й охороні сільськогосподарських земель, підтримці 

та розвитку фермерських господарств, підвищенні продуктивності земель, 

видачі державної компенсації за залуження та скорочення 

сільськогосподарських угідь, розвитку органічного землеробства. У Європі 
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сільськогосподарським виробникам держава виплачує компенсації у розмірі їх 

виробничої вигоди за те, що вони виводять малопродуктивні угіддя з 

господарського обороту.  Причому землевпорядні проєкти слід розробляти не 

на окреме землекористування, а на територію об’єднаної територіальної 

громади або декількох адміністративних районів (табл. 4.6). 

  Таблиця 4.6  

Комплекс заходів зі створення ринку земель на заключному етапі 

    Організаційно-структурний елемент з 

формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

Організатори інституціонального середовища 
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Корегування правової бази щодо продажу земель 

сільськогосподарського призначення іноземцям 

та особам без громадянства  

     

Дозвіл на продаж земель сільськогосподарського 

призначення  

     

Обмеження на розмір земельних ділянок, які 

переходять у власність іноземців 

     

Збереження агроландшафту      

Скорочення парникових викидів      

Захист навколишнього середовища, ландшафтів 

та природних ресурсів 

     

Проведення меліоративних заходів      

Контроль за використанням земельних ресурсів       

Захист біорозмаїття      

Охорона сільськогосподарських земель      

Підтримка та розвиток фермерських господарств      

Підвищення продуктивності земель      

Видача державної компенсації за залуження та 

скорочення сільськогосподарських угідь 

     

Активізація маркетингової інфраструктури      

Джерело: власні дослідження. 

  

Створення ринку земель сільськогосподарського призначення 

ґрунтується на підвищенні інтелектуально-геоінформаційного забезпечення 

землекористування, упровадженні прозорого управління земельними 

ресурсами, розвитку іпотечного кредитування, застави земель, а індикаторами 

інституціонального середовища є: моніторинг цільового призначення земель, 

єдина база експертної грошової оцінки земельних ділянок 
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сільськогосподарського призначення, Агентство обігу земель, відкриті 

реєстри земельних ділянок і реєстри суб’єктів господарювання, проведення 

електронних земельних аукціонів, сприятливі умови кредитування, застави, 

внесення до статутного фонду, проведення територіального землеустрою, 

зміни меж, сприяння консолідації земель, стимулювання попиту та пропозиції 

на ринку земель, вільний обіг земельних ділянок (рис. 4.15). 

Рис. 4.15. «Дорожня карта» формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення на державному рівні 
            Джерело: власні дослідження. 

 

Маркетингове забезпечення ринку земель сільськогосподарського 

призначення є регулятором взаємовідносин між пропозиціями землевласників 

і попитом потенційних покупців, що безпосередньо не впливає на результати 

Формування ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення в 
контексті капіталізації земельних ресурсів 
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виробничої діяльності, проте відшукує майбутніх власників з найбільш 

ефективним використанням земель у своїх інвестиційних проєктах для 

одержання максимального доходу. Основні завдання маркетингового 

забезпечення полягають у задоволенні потреб продавців та покупців 

земельних ділянок з метою конкурентного зростання, причому зисками 

покупців стає максимальний вплив на створення земельних банків з 

підвищеною ефективністю використання землі, а продавців –  отримання 

максимальних прибутків від продажу власної земельної ділянки. Ключовими 

параметрами маркетингового забезпечення є аналіз ринку (попиту, пропозиції, 

ціни на земельні ділянки, інфляції, активності), наявність правових документів 

(землевпорядної, оціночної, реєстраційної документації), дослідження 

місцерозташування (пунктів зберігання, збуту продукції), фізичних 

характеристик (якості, площі, конфігурації, рельєфу, ґрунтового покриву), 

оточуючого середовища (екологічного стану, меліоративних систем, лісосмуг, 

польових шляхів), наявності обмежень та обтяжень, сегментації ринку і 

покупців (дод. Ж.5). 

В процесі адаптації концепції комплекс маркетингу (4Р) соціально-

відповідального типу виділено такі підходи до організації маркетингу земель 

сільськогосподарського призначення: територіальний, який ураховує цільове 

призначення та функціональне використання ділянки-товару відповідно до 

впроваджуваного виду економічної діяльності, що створює їх асортимент на 

ринку на базі своєї корисності для майбутніх власників; вартісний підхід – для 

відображення цінності ділянки-товару для потенційного покупця на основі 

ціноутворювального процесу і попиту-пропозиції на ринку, що зумовлює її 

ціну; інформаційно-комунікаційний підхід – під час просування товару на 

ринку на засадах залучення публічних кадастрових карт, відкритого переліку 

продаваних ділянок на сайті Держгеокадастру, реклами корисних 

властивостей ділянок тощо; інституціонально-правовий підхід – сприяє 

продажу земельної ділянки на ринку через укладання угод її купівлі-продажу. 
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Корисність сільськогосподарських угідь визначається їх 

продуктивністю, родючістю, місцеположенням, інфраструктурою; ступінь 

корисності – попитом і пропозицією, конкуренцією на ринку. Корисні 

властивості земельної ділянки у грошовому обчисленні відображають її 

цінність на ринку. Проведення нормативної або експертної грошової оцінки 

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

за яку її продають і яка може значно відрізнятися від вартісної оцінки. 

Запропоновано можливі цінові стратегії на ринку земель 

сільськогосподарського призначення (рис. 4.16). 

 

Рис. 4.16. Цінові стратегії на ринку земель сільськогосподарського 

призначення 
Джерело: власні дослідження. 
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За першим варіантом цінової стратегії власник земельної частки (паю) 

передбачає її продаж за ринковою ціною як найвищою, тому що вона  

формується в процесі укладання угоди купівлі-продажу без тиску, розсудливо, 

зі знанням справи і після проведення маркетингу, який передбачає 

дослідження ринку, її висування на продаж за найбільш відповідним методом 

щодо  відчуження за оптимально найкращою ціною. Продавець одержує 

максимальний зиск від продажу у вигляді великої грошової суми, яка може 

слугувати інвестиціями у нерухомість, бізнес тощо. При цьому він втрачає 

статус власника земельної ділянки. За другим варіантом цінової стратегії за 

власником земельної частки (паю) залишається статус, але продається право 

оренди на земельному аукціоні. Це гарантує йому постійні щорічні невеликі 

грошові надходження від сплати орендної плати орендарем. Покупцям прав 

оренди це дає змогу створити великий земельний банк, одним із основних 

ризиків якого є можливість розірвання (денонсування) договору оренди. Це 

негативно впливає на виробничий процес деяких галузей сільського 

господарства (садівництво). За третім варіантом власник продає право 

користування ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), 

одержуючи одноразово велику грошову суму, але за значно нижчою від 

ринкової вартості, що є гнучким способом в умовах дії мораторію.  

Для підвищення ефективності маркетингу купівлі-продажу земель 

сільськогосподарського призначення необхідно створити на всіх рівнях 

управління земельними ресурсами маркетингову інформаційну систему з 

відображенням результатів на маркетинговій карті, в основу якої покладено 

публічну кадастрову карту. Спираючись на оброблені дані в маркетинговій 

інформаційній системі, зацікавлені особи можуть користуватися інформацією, 

яка надійшла з різних джерел. Вона має складатися з трьох блоків: 

інформаційного, статистичного та програмного.  

До інформаційного блоку включають бази даних про територіальні 

(місцеположення, площа, розмір, конфігурація, бонітет, кількісні й якісні 

ознаки), інженерні (наявність інфраструктури, під’їзних шляхів, лісосмуг, 

меліоративних систем), правові (власність, оренда), галузеві (урожайність, 
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типовий набір культур, витрати, валовий та чистий дохід, прибуток, 

рентабельність), економічні (земельний податок, розмір орендної плати), 

соціальні (наявність трудових ресурсів), екологічні (забрудненість важкими 

металами, клімат, підтоплення) показники.   

Статистичний блок повинен містити бази даних про оціночну 

(нормативну та експертну грошову оцінку), ринкову (ціни продажу,  попит і 

пропозицію земель, кількість трансакцій, первинний або вторинний ринок), 

поведінкову (склад, категорії покупців і продавців, умови фінансування) 

інформацію. Програмний блок представляє аналітичну інформацію у 

табличному, діаграмному або картографічному вигляді на основі 

маркетингових досліджень ринку та угод з купівлі-продажу. Доповненням до 

цього буде впровадження цифрового маркетингу (діджиталізації), який 

охоплюватиме канали та методи стосовно просування землі-товару на ринку 

через Інтернет, телебачення, електронні рекламні щити, що забезпечить 

маркетологів інформацією та інструментами для контролювання ефективності 

функціонування ринку земель. Головне завдання полягає у привабленні 

покупців до продаваних земельних ділянок на основі створення рекламної 

інвестиційної зацікавленості в певному природно-сільськогосподарському 

районі шляхом збирання контактних даних, створення бренду місцевості 

(ареал вирощування винограду, полуниці, лохини, малини, горіхів).  

Автором розроблено дорожню карту створення ринку земель 

сільськогосподарського призначення, яка визначає етапність і поступовість 

його впровадження, інституціональне, законодавче, маркетингове 

забезпечення, екологізацію використання земель і сільськогосподарського 

виробництва, прозорість земельних електронних аукціонів, створення 

прошарку фермерів-власників та їх асоціацій, які складатимуть основу 

землекористувачів сільського господарства. Важливим етапом прозорості 

управління є визначення актуальної ринкової вартості земельних ділянок, 

особливості якої буде розглянуто в наступному підрозділі.  
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4.4. Розбудова інституту експертної грошової оцінки земель 

 

На сьогодні ситуація у сфері оцінки земель залишається складною. Якщо 

ринок земель несільськогосподарського призначення вже сформувався в 

інституціональних межах, то найактуальнішими є правові та економічні 

питання оцінки земель сільськогосподарського призначення, 

неврегульованість земельно-оціночного законодавства в інфраструктурі ринку 

земель цієї категорії. Нині відбуваються трансформаційні перетворення в 

агропромисловому комплексі та спрямування вектора розвитку на інтеграцію 

з міжнародною економікою, удосконалення національної системи оцінки та її 

адаптації до вимог міжнародних організацій. Хоча на світовому і 

європейському рівні присутні різні методи оцінки земельних ділянок, але 

практично у всіх країнах це є завданням державного масштабу. Успішне 

вирішення цих питань можливе через аналіз різних методів і підходів до 

оцінки земель сільськогосподарського призначення в умовах становлення 

початкового етапу ринку земель. 

Розвиток земельно-оціночної діяльності в Україні має враховувати 

кращі традиції зарубіжного інституту оцінки земель, який ґрунтується на 

приватній власності на землю та майно, має розвинуте правове забезпечення 

ринку нерухомості. Сучасні принципи і методи оцінки земель  опрацьовані 

теорією оцінки вартості, яка виникла наприкінці ХІХ ст. і стандартизувала 

оціночні процеси на світовому, європейському та національних рівнях у 

зв’язку з посиленням міжнародних зв’язків та глобалізаційних процесів у 

постіндустріальному суспільстві на основі розробки єдиного підходу до 

загальних принципів та правил оцінки, закріплених у Міжнародних 

стандартах оцінки. Першу організаційну структуру оцінки світового рівня 

створено в 1981 р. під назвою Міжнародний комітет зі стандартів оцінки 

нерухомості, завданням якої була публікація стандартів і рекомендацій оцінки 

майна. До комітету входило 40 країн, а згодом їх чисельність збільшилася до 

70. Він діяв протягом 1980–2007 рр., а потім його перейменували на 
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Міжнародну раду зі стандартів оцінки. У 1985 р. відбулася презентація 

першого випуску міжнародних стандартів оцінки, який складався з одного 

розділу, а з 1994 р. їх кількість зросла до чотирьох базових розділів 

(стандартів). На сьогодні вийшли МСО-2017, у розробці проєкт – МСО-2019. 

Серед оцінювачів їх неофіційно називають  Білою книгою. За цим прикладом 

Європейською асоціацією оцінювачів TEGOVA розроблено Європейські 

стандарти оцінки, які одержали назву Синьої книги, і на сьогодні презентовано 

видання ЄСО2016 [180].  

Найвідомішими оціночними організаціями світового масштабу є: 

1) Королівське товариство фахівців з нерухомості RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyors). Створено в 1868 р. у Великій Британії.  У 2008 р. 

опубліковано шосте видання стандартів оцінки RICS; 2) Американське 

товариство сільськогосподарських керуючих і сільських оцінювачів American 

Society of Agricultural Appraisers (ASAA), засноване в 1980 р. 3) Російське 

товариство оцінювачів (РТО), організоване 5 березня 1993 р. Нині воно 

налічує більше семи тис. спеціалістів у галузі оцінки, зосереджених у 

республіканських, крайових і обласних регіональних відділеннях по всій 

території Росії. РТО – член провідних міжнародних професійних організацій 

оцінювачів; 4) Українське товариство оцінювачів (УТО), створене в 1994 р. 

Воно є всеукраїнською громадською організацією з обласними і 

територіальними відділеннями майже у всіх областях країни. Національні 

стандарти оцінки розробляє спеціально створена комісія УТО з методології і 

стандартів оцінки. Експертна Рада УТО утворена в 1996 р., а з 2002 р. 

відповідно до рішення Фонду держмайна України УТО набуло статусу 

саморегулятивної організації. Його представники приймають активну участь 

у роботі Наглядової ради з питань оціночної діяльності й Екзаменаційної 

комісії. У цій організації з 2001 р. введено кваліфікаційні звання: експерт-

оцінювач УТО, провідний експерт-оцінювач УТО, заслужений експерт-

оцінювач УТО; 5) Всеукраїнська спілка оцінювачів землі. В Україні 
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управління у сфері експертної грошової оцінки земель поділяється на 

державне, громадське, приватне і комунальне [173] (рис. 4.17).  

 
Рис. 4.17. Інституція управління експертною грошовою оцінкою земель 

сільськогосподарського призначення України 
              Джерело: розроблено автором. 

 

У європейських стандартах оцінки 2015 р. виокремлювали оцінку 

сільськогосподарських угідь, але згодом прирівняли її до загальних положень 

оцінки нерухомості. Відповідно до української законодавчої бази пропонуємо 

визначати сільськогосподарське майно як річ або сукупність речей 

сільськогосподарської діяльності, а також відповідні права та обов’язки. При 

цьому воно може набувати матеріальної, нематеріальної форми, форми 

цілісного майнового комплексу і бізнесу [33]. У свою чергу, матеріальна 

форма поділяється на сільськогосподарську, лісогосподарську, 

водогосподарську нерухомість і сільськогосподарське, лісогосподарське, 

водогосподарське рухоме майно. Автором запропоновано модель 

взаємофункціональної залежності оцінки майна та землі (дод. Ж.6). 

Для визначення вартості земельних ділянок у теорії оцінки нерухомості 

застосовують уніфіковані методи, які відрізняються залежно від виду 

земельних угідь і типу землекористування за необхідними вихідними даними 
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в процесі оцінки, повнота та достовірність яких зумовлюють доцільність і 

можливість упровадження в оціночну процедуру конкретного методу оцінки 

залежно від мети та умов використання її результатів. Вибір методу оцінки 

залежить від її цілей, типу оцінюваної нерухомості, наявності вихідних даних 

про об’єкт оцінки і стану попиту й пропозиції на ринку земель. Ринкову 

вартість земельної ділянки слід визначати за принципом найбільш 

ефективного використання, що передбачає юридичну дозволеність, фізичну 

здійсненність, економічну доцільність і приводить оцінювану земельну 

ділянку до її найбільшої вартості. Вивчають ситуацію потенційної 

імплементації в діючий ринок конкретного варіанту використання земельної 

ділянки для визначення рівня адаптації в характер попиту і пропозиції з 

подальшим зіставленням різних варіантів освоєння та вибору оптимального з 

них, що полягає в порівняльному аналізі декількох інвестиційних проєктів і їх 

ефективності.  

Згідно з чинним законодавством України ринкову вартість земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення визначають на основі експертної 

грошової оцінки, що має різні особливості оцінювання земельних угідь цієї 

категорії відповідно до галузей сільського господарства, до яких належать 

тваринництво й рослинництво, і зумовленістю певною агротехнікою у 

виробничому процесі. В.М. Заяць вказує на те, що процес оцінки 

продуктивності земель ґрунтується на інформаційній базі про матеріали 

аерофотозйомки, ґрунтові вишукування, еколого-агрохімічну паспортизацію 

[259], але процедура проведення експертної грошової оцінки не має 

відмінностей від інших, її особливість полягає у дотриманні принципів оцінки 

придатності землі до сільськогосподарського використання [262, с. 46]. Тому 

кожне земельне угіддя, задіяне в певній галузі сільського господарства, має 

особливості організації та використання відповідно до проєктів землеустрою, 

що безпосередньо впливає на формування земельної ренти або чистого 

операційного доходу і обґрунтовує доцільність виокремлення таких напрямів: 

експертної грошової оцінки ріллі, експертної грошової оцінки багаторічних 
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насаджень, експертної грошової оцінки перелогів, сіножатей та пасовищ, 

експертної грошової оцінки інших сільськогосподарських земель 

(господарські будівлі та споруди, господарські шляхи й прогони, землі 

меліоративного будівництва і відновлення родючості). 

В.М. Заяць вказує на те, що земельні ділянки сільськогосподарських 

угідь продаються рідко – раз на 20–30 і більше років [261, с. 31]. В умовах 

формування ринку земель сільськогосподарського призначення  важливим є 

вивчення цін пропозиції продажу ріллі, що перебуває в приватній власності у 

власників земельних часток (паїв). Прослідкувати за цінами, які склалися 

сьогодні на земельному ринку,  можна, зважаючи на ціни пропозиції на оренду 

земельних часток (паїв) строком на 49 років. У середньому по Україні вартість 

1 га пропозиції дорівнює 51780,33 грн/га, або 1947,70 дол./га. Курс валют 

станом на 21.05.2020 р. дорівнює 26, 5854 грн за 1 дол. США. Для дослідження 

взято пропозиції оренди на 49 років за земельні частки (паї), які знаходяться 

на середній або віддаленій від обласного центру відстані, при цьому 

виключаючи земельні ділянки в приміській зоні обласного центру (дод. И.1). 

Найбільша ціна пропозиції у Львівській області – 3094,87 дол./га, а найменша 

у Луганській – 1345,99 дол./га.  

У сфері практичної діяльності оцінки методичний підхід, який 

ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок [33], 

уважають найбільш ринковим. В.М. Заяць підкреслює, що у методичному 

підході, який ґрунтується на капіталізації чистого операційного або рентного 

доходу, дохід власника необхідно розглядати як частину загального 

факторного доходу (внеску) землі, представленого на ринку оренди 

грошовими потоками, зумовленими договірним характером використання її 

корисних властивостей у межах ділянки як об’єкта власності [258, с. 32]. В 

умовах формування первинного ринку доцільно проаналізувати визначення 

ринкової вартості земельних ділянок ріллі на основі орендної плати, що 

одночасно має негативні (через визначення оренди на основі нормативної 

грошової оцінки) і позитивні сторони (установлення розміру оренди на 
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земельних аукціонах на конкурентних засадах). Згідно з попередніми 

дослідженнями сучасного ринку прав оренди, є два напрямки: орендна плата 

за землі державної та комунальної власності й орендна плата за землі 

приватної власності. Спочатку визначимо ринкову вартість ріллі в 

адміністративних областях України інвестиційним методом методичного 

підходу, який ґрунтується на капіталізації чистого операційного або рентного 

доходу [33], за рекомендованою ставкою Держгеокадастру не менше 8 %. 

Методом кумулятивної побудови визначена ставка капіталізації на рівні 6 %, 

яка складається із базової ставки (2 %) за депозитами відомих банків згідно 

сайту https://tables.finance.ua станом на 21.05.2019 р., компенсації за 

ліквідність (2 %) та інвестиційних відмінностей (2 %). Курс валют станом на 

21.05.2019 р. дорівнює 26, 2029 грн за 1 дол. США. Витрати на утримання 

земельної ділянки визначимо з урахуванням середньої ставки земельного 

податку на рівні 0,65 %. Виявлено, що середня вартість 1 га ріллі по Україні за 

землі державної та комунальної власності становить 33763,3 грн, найменша 

вартість 1 га ріллі в  Житомирській області – 26228,3 грн, а найбільша – у 

Черкаській області 41216,7 грн (дод. И.2). На землях приватної власності 

відповідно до рекомендованого розміру ставка орендної плати не може бути 

меншою від 3 %, а у 2018 р. вона становила 8,3 % у сільськогосподарських 

підприємствах, які орендували земельні частки (паї), тобто на 0,3 % більше, 

ніж за землі державної та комунальної власності. Середня вартість 1 га ріллі 

по Україні дорівнює  35140,0 грн, найменша спостерігається у Житомирській 

області  – 27298,3 грн, а найбільша в Черкаській області – 42898,3 грн. Отже, 

у 2019 р. ринкова вартість 1 га ріллі приватної власності майже аналогічна 

державній або комунальній формі власності. 

Наступним етапом дослідження буде визначення ринкової вартості ріллі 

методом зисків методичного підходу, що ґрунтується на капіталізації чистого 

операційного або рентного доходу [33], який передбачає капіталізацію 

земельної ренти від здійснення господарської діяльності як різницю між 

доходом, витратами на виробництво конкретної продукції сільського 
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господарства і прибутком виробника. В.М. Заяць вказує на те, що визначення 

вартості землі в межах поліпшеної ділянки представляє собою порівняння 

доходів, очікуваних від поліпшеної землі, з витратами на такі поліпшення     

[260, с. 18]. Знайдемо відмінність між застосуванням доходу від монокультури 

та сівозміни, яка включає найпоширеніші й типові сільськогосподарські 

культури (пшеницю, ячмінь, кукурудзу на зерно, соняшник, ріпак, сою, горох, 

цукрові буряки), вирощувані в аграрних підприємствах на всій території 

України протягом 2010–2016 рр. Середньозважена земельна рента за сім років 

по Україні дорівнює 6571,71 грн/га. Станом на 21.05.2017 р. вартість 1 га ріллі 

– 109528,5 грн/га, або 4149,8 дол./га. Як монокультуру взято пшеницю, тому 

що її вирощують на всій території держави. Першою проблемою стало те, що 

в досліджуваний період у деяких областях вирощування пшениці було 

збитковим. Це негативно вплинуло на розмір земельної ренти, який при 

застосуванні сівозміни нівелюється прибутком від інших високодохідних 

сільськогосподарських культур. Ринкова вартість 1 га ріллі становила                   

54251,2 грн, або 2057,3 дол. (дод. И.3). Таким чином, набір типових культур за 

багаторічний період надає більш об’єктивної вартості 1 га ріллі, у середньому 

по Україні – 4149,8 дол./га від визначеної за домінуючою культурою                      

(2057,3 дол./га).  

До земельних угідь з природним і штучним рослинним покривом 

відносять сіножаті, пасовища та перелоги (неорана більше одного року, 

починаючи з осені, рілля). Ці угіддя стають кормовою базою для 

тваринницької галузі й бувають з природним або сіяним трав’яним покривом. 

Перед проведенням оцінки їх обстежують для визначення типу, складу та 

асоціацій рослин, їх якості. Для цього використовують картограми ґрунтових 

і геоботанічних обстежень, показники продуктивності кормових угідь, дані 

про витрати на їх поліпшення і виробництво продукції, шкали економічної 

оцінки кормових угідь [147]. На їх ринкову вартість впливає рослинний 

покрив, місцеположення, рельєф, ґрунт, природно-кліматичні умови, 

продуктивність й інші фактори.  
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Методичний підхід, що ґрунтується на капіталізації чистого 

операційного або рентного доходу [33], передбачає оцінку сіножатей, пасовищ 

та перелогів через перерахунок сіна (для сіножатей і перелогів) і зеленої маси 

(для пасовищ) у кормопротеїнові одиниці з 1 га угідь з подальшим 

прирівнюванням до урожайності вівса. Сіножаті і пасовища оцінюють як 

ріллю тільки в разі їх залуження (сіяні луки) або докорінного поліпшення, 

тому ці ділянки землі переорюють у 2–3-річному періоді. За наявності на 

сіножатях і пасовищах чагарників, купин врожайність зменшується на                        

10–15 %. До факторів, що впливають на продуктивність природних кормових 

угідь, відносять: 1) травостійний склад і його стан; 2) рівень зволоженості й 

засоленості;  3) просторово-територіальні ознаки (місцеположення, крутизна 

та експозиція схилу); 4) якість ґрунту і глибину гумусового горизонту; 

5) рівень підтоплення ґрунтовими і талими водами; 6) наявність джерела води 

та водопровідної мережі для забезпечення нею тварин.     

У дослідженні визначено ринкову вартість сіножатей інвестиційним 

методом, яка по Україні дорівнює 8038,3 грн, або 306,8 дол. станом на 

21.05.2019 р. (дод. И.4). Наступним способом визначення ринкової вартості 

сіножаті є метод капіталізації земельної ренти за урожайністю сіна, ціна якого 

за 1 ц становить 310 грн. У структурі витрат, що дорівнюють 40,54 грн/ц, 

найбільшу питому вагу займають мінеральні добрива – 44,24 %, плата за 

оренду земельних ділянок – 11,47 %, пально-мастильні матеріали – 9,36 %, 

витрати на насіння – 5,77 %, а інші складові – 29,16 % [484].  У різних областях 

України врожайність сіна коливається в межах 5,9–45,9 ц/га (дод. И.4). Станом 

на 21.05.2019 р. середня вартість 1 га по Україні становить  35554,4 грн, або 

1356,9 дол. Іншим способом розрахунку земельної ренти із сіножатей є 

переведення виходу сіна в кормові одиниці та прирівняння його до 

виробничих показників вирощування сіна. На основі показників виходу сіна 

та вмісту кормових одиниць в 1 кг корму (0,52 для лукових трав) визначаємо 

вихід кормових одиниць, який прирівнюємо до врожайності вівса (1 ц вівса 

дорівнює 1 ц кормових одиниць). Виробничі витрати взято для кожної області 
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виходячи із урожайності сіна на 1 га. Ринкова вартість 1 га сіножатей 

становить 26820,9 грн, або 1023,6 дол. (дод. И.4), що майже на 25 % менше від 

способу розрахунку за виходом сіна. 

Оцінка пасовищ має свої особливості. Для визначення земельної ренти з 

пасовищ проаналізуємо інвестиційний метод та метод зисків за трьома 

варіантами утворення рентного доходу, перший з яких ґрунтується на виході 

зеленої маси, перерахованої в кормові одиниці, другий – на виході молока та 

м’яса, а третій – на прирості живої маси тварин. Станом на 21.05.2019 р. за 

інвестиційним методом ринкова вартість 1 га пасовищ становить 6143,3 грн, 

або 234,5 дол. (дод. И.5). У першому варіанті методу зисків спочатку 

переведемо зелену масу в кормові одиниці (в 1 кг корму 0,18 к. од.) та 

прирівняємо до врожайності вівса. Ставку капіталізації визначено на рівні              

14 %. Станом на 21.05.2019 р. ринкова вартість 1 га пасовищ становить 

32452,36 грн, або 1238,5 дол. (дод. И.5). У другому варіанті валовий дохід 

оцінюваних пасовищ визначили відповідно до виробництва основної 

тваринницької продукції на 1 га, виходячи із середньої продуктивності тварин, 

ураховуючи допустимі норми їх випасання і розраховуючи кількість гектарів 

пасовищ на одну тварину (землемісткість). На пасовищах використовують 

трави на зелений корм протягом шести місяців для годівлі молочних корів, 

тому, знаючи ціну молока і собівартість його виробництва, при допустимому 

навантаженні 2 гол./га, обчислюємо вартість пасовища при ставці капіталізації 

20 %, яка враховує більшість ризиків тваринницької галузі. Станом на  

21.05.2019 р. ринкова вартість 1 га пасовищ дорівнює 69257,7 грн,  або                  

2643,1 дол. (дод. И.6). За виробництвом м’яса залежно від середньої живої 

маси тварин великої рогатої худоби визначено ринкову вартість 1 га пасовища 

станом на 21.05.2019 р. у розмірі 18701,7 грн, або 713,7 дол. (дод. И.6).                        

У третьому варіанті розглянемо визначення ринкової вартості пасовищ, які 

використовують для відгодівлі крупної рогатої худоби за середньодобовим 

приростом живої маси тварини у пасовищний період. Станом на 21.05.2019 р. 

ринкова вартість 1 га пасовищ становить 18000,2 грн, або 687,0 дол. (дод. И.6). 
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Із трьох розглянутих варіантів методу зисків одержання земельної ренти від 

пасовищ найбільшу ринкову вартість дає виробництво молока, а найменшу – 

середньодобовий приріст живої маси тварин на відгодівлі. Зважаючи на те, що 

тваринницька галузь знаходиться в занепаді, найоб’єктивнішим методом є 

перший варіант, коли зелену масу переводять у кормові одиниці.  

  Оцінку багаторічних насаджень проводять, виходячи зі специфіки  

культур, термін життя яких більший від одного року. До них відносять 

деревно-чагарникові насадження (сади, ягідники, виноградники, тутовники) 

на землях сільськогосподарського призначення для отримання 

сільськогосподарської продукції протягом тривалого періоду, квіти на 

реалізацію (троянди, жасмин та ін.), розсадники (крім лісових) [134]. Але до 

таких культур не належать природні й штучно створені лісові багаторічні 

насадження, призначені для отримання деревини, захисту від водної та 

вітрової ерозії; польові, прибережні, водоохоронні лісосмуги – вони належать 

до категорії земель лісогосподарського призначення, а також декоративні 

рослини, які не дають врожаю, і дикоростучі насадження, що дають нетоварні 

плоди. Багаторічні насадження як об’єкт оцінки мають свої специфічні 

відмінності через різноманітність господарського призначення, характеру 

кінцевої продукції, будови плоду, районів вирощування, вікового стану, 

способу садіння, зрошення, сорту й інших ознак. У сільськогосподарських 

підприємствах України налічують понад 30 основних сортів яблунь і 25 сортів 

груш, 12 сортів слив і 91 сорт винограду [567]. Природно-кліматичні умови та 

земельні ресурси України дозволяють здійснювати промислове плодово-

ягідне виробництво в таких обсягах, які можуть забезпечити не тільки власні 

потреби населення України, але й експортувати вирощену продукцію за 

кордон. Проте сьогодні у цій галузі зменшилося споживання плодів та ягід до 

50,9 кг при науково-обґрунтованій нормі 92 кг. Така ситуація склалася через 

низьку купівельну спроможність громадян і недостатній рівень виробництва 

вітчизняної продукції.  
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Переваги виробництва плодів та ягід в Україні належать господарствам 

населення, оскільки у валовому зборі врожаю плодово-ягідної продукції їх 

частка становить 82 %, а сільськогосподарських підприємств – 18 %. Із 

загальної площі плодово-ягідних насаджень плодоносного віку в 

господарствах населення зосереджено 74 % рослин, а їх врожайність вища від 

середньої по Україні на 10 %. Багаторічні насадження щорічно зношуються, 

тому їх площа зменшилася на 71 %, причому найбільше у 1991–2000 рр. – 

майже на 300 тис. га. Водночас виробництво зерняткових (яблук, груш, айви) 

скоротилося на 16 %, кісточкових – збільшилося на 27 %, горіхоплідних – у 

2,66 рази, ягід – у два рази [421, 457–460]. Змінилася структура плодово-

ягідної продукції, серед кісточкових на ринок надходить більше абрикос, 

вишні та черешні, а серед ягід – малини, суниці, полуниці та смородини. 

Близько третини багаторічних насаджень використовують більше 

нормативного строку, а закладення нових насаджень і відтворення існуючих 

стає нагальною проблемою в сучасних умовах господарювання. Власне 

виробництво плодово-ягідної продукції не задовольняє попит населення, тому  

ягоди і фрукти експортують з-за кордону, особливо в зимовий період, – 

щорічно майже 63,5 тис. т. Пік експорту був у 2010–2012 рр., половину його 

становили імпортні цитрусові та банани, які не мають рівноцінної заміни в 

нашій країні, а їх ціна доступна для людей із середнім достатком. Вітчизняне 

плодово-ягідне виробництво  низькорентабельне, а в деяких випадках – 

збиткове. Тому Державною програмою розвитку садівництва [44], Галузевою 

програмою розвитку садівництва до 2025 р. [58], передбачено осередки 

залучення інвестицій на закладання і догляд за багаторічними насадженнями 

та ін. Протягом 2008–2018 рр. поступово зросла кількість продукції на 

реалізацію майже у 1,6 раза, а виробництво у 2018 р. становило 81 % від                   

1990 р., або 23744,9 тис. ц [460].   

В.М. Заяць, Р.В. Заяць вказують на те, що висока рентабельність 

реалізації й низька оборотність активів часто взаємопов’язані і характерні для 

підприємств, що потребують великих капіталовкладень в основні засоби 
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виробництва. У сільському господарстві це підприємства садівництва, 

виноградарства, насінництва, тваринництва – всі вони потребують великих 

обсягів інвестицій в основний капітал, що за низької оборотності активів 

означає необхідність забезпечувати високу рентабельність реалізації                         

[266, с. 123]. У ході проведення експертної грошової оцінки враховують вік 

багаторічних насаджень, який поділяють на три часові періоди: 1) період 

створення і догляду; 2) період плодоношення; 3) період ліквідації [33]. 

Витрати на відновлення визначають за агротехнічними операціями. У 

методичному  підході, який ґрунтується на капіталізації чистого операційного 

або рентного доходу, є головне правило – мають вартість лише ті насадження, 

що приносять дохід, на розмір якого впливає періодичність їх плодоношення, 

вік, вид, порода і сорт; особливості просторово-територіального розташування 

на оцінюваній земельній ділянці (розташування, крутизна та експозиція 

схилу);  додаткова продукція з міжрядь; ціни на плодово-ягідну продукцію в 

регіоні вирощування [187]. В експертній грошовій оцінці багаторічних 

насаджень вартість визначають за допомогою трансформування доходу від 

багаторічних плантацій методом прямої або непрямої капіталізації. Пряму 

капіталізацію застосовують, якщо прогнозований дохід буде постійним, темпи 

зміни помірні і їх можна передбачити. У процесі використання багаторічних 

плантацій прогнозований грошовий потік приблизно дорівнює поточному, а 

основою для розрахунку є обсяг щорічних доходів і ставок капіталізації.  

Для дослідження розглянемо два варіанти, один з яких буде 

ґрунтуватися на інвестиційному методі, а другий – методі зисків. У першому 

варіанті станом на 21.05.2019 р. визначили ринкову вартість 1 га багаторічних 

насаджень, яка  дорівнює 61498,3 грн, або 2347,3 дол. (дод. И.7).  У другому 

варіанті методом зисків визначення ґрунтувалося на основі середньої 

врожайності плодово-ягідних культур, їх ціни та собівартості. Станом на 

21.05.2019 р. ринкова вартість 1 га багаторічних насаджень становить 

159268,43  грн, або 6078,3 дол. (дод. И.7). За результатами аналізу методів 

визначення ринкової вартості багаторічних насаджень встановлено, що чим 
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більша дохідність галузі, тим вища вартість земельної ділянки, а найкращий 

варіант її використання пов’язаний з якісним та професійним управлінням 

земельними ресурсами.  

У методичному підході, що ґрунтується на капіталізації чистого 

операційного або рентного доходу, проведений аналіз методів визначення 

ринкової вартості земельних ділянок різного цільового використання показав 

значні коливання залежно від виду здійснюваної діяльності, ефективності 

виробництва, обсягу та якості виробленої продукції, собівартості виробництва 

та цін реалізації; рекомендувати їх можна тільки на перших етапах відкриття 

ринку (дод. И.8). Уважаємо, що найбільш справедливою оцінка буде при 

використанні методичного підходу, що ґрунтується на зіставленні цін продажу 

подібних земельних ділянок [33]. Нині склалася така практика, коли кожний 

оцінювач або оціночна організація веде відокремлену базу з проведених 

оцінок, але в них відсутні дані про фактичні ціни продажу земельних ділянок. 

Для проведення якісної оцінки земельних ділянок автор пропонує 

створити Єдину державну базу експертної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, дані з якої мають бути доступні для 

кожного практикуючого оцінювача земельних ділянок через авторизований 

ключ. Ця база буде ґрунтуватися на геоінформаційному забезпеченні й 

автоматизованих технологіях, які міститимуть актуальні, достовірні та повні 

дані про ділянки-аналоги, а також дані публічної кадастрової карти, шар 

кадастрових номерів для пошуку земельних ділянок, шар природно-

сільськогосподарських районів, які будуть використовуватися для аналізу 

земельних ділянок у їх межах на основі рекомендацій щодо врахування 

особливостей природно-сільськогосподарського районування території, і 

забезпечить найвищу подібність конкретного виду угідь в однакових 

природно-екологічних та зональних умовах та відображатиме соціально-

економічні фактори і спільну кон’юнктуру сегмента земельного ринку.  

Із публічної кадастрової карти потрібно, щоб автоматично 

під’єднувалися: шар ділянок-аналогів за координатами поворотних точок 



362 

 

оцінюваної земельної ділянки в межах одного природно-

сільськогосподарського району; шар агровиробничих груп ґрунтів із шифром, 

назвою  та балами бонітету; шар горизонталей для автоматичного визначення 

висоти, ухилу, експозиції схилу; шар населених пунктів для визначення 

відстані до господарського двору (найближчий населений пункт) та ринків 

збуту (районний центр); шар транспортної інфраструктури, який буде 

складатися із польових (під’їзні шляхи) та автомобільних доріг, залізниць 

(транспортування продукції); шари залягання ґрунтових вод; шар 

екологічного стану, який містить дані про атмосферне, радіоактивне, 

техногенне забруднення; шар земельних поліпшень. Автоматизація 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення дозволить нарощувати базу з оцінених 

земельних ділянок, підвищувати швидкість оцінки, застосовувати методи 

економіко-математичного моделювання; забезпечувати максимальну точність 

і ринковість результатів оцінки.  

Пропонуємо автоматично наповнювати базу «Фактична продуктивність 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення», яку можна 

застосовувати при проведенні масової оцінки земель та для інформування 

потенційного покупця про рівень дохідності конкретної земельної ділянки. До 

цієї бази включають: шар агровиробничих груп із зазначенням шифру, назви 

та бала бонітету; шар видів сільськогосподарських угідь; шар фактичної 

врожайності сільськогосподарських культур; шар агрохімічних показників 

(вміст гумусу, калію, фосфору, глибина гумусового горизонту тощо); шар 

районованих для певної місцевості сільськогосподарських культур; шар 

природно-сільськогосподарських районів; шар виробничих витрат на 

вирощування сільськогосподарських культур; шар рівня рентабельності. При 

цьому автоматично слід розраховувати рівень дохідності, визначати ринкову 

вартість за типовим для цієї місцевості набором районованих культур, який 

може слугувати індикатором інвестиційної привабливості території для 

потенційного товаровиробника.            
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Висновки до Розділу 4 

 

1. На державному, регіональному, місцевому рівнях аналіз 

організаційно-правової основи управління земельними ресурсами за 

територіально-галузевим розподілом виявив недоліки, які пропонуємо 

ліквідувати, прийнявши Аграрний, Містобудівний, Туристичний, Історико-

культурний кодекси, та вдосконалити державне управління землями історико-

культурного призначення 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 додаванням 

централізованого фінансування для усунення відмінностей в організації 

управлінських органів на місцях. Управління землями природно-заповідного 

фонду необхідно спрямувати на територіальну розбудову управлінських 

органів і ліквідацію різноманітності підпорядкування природно-заповідних 

об'єктів та визначення на місцевому рівні осіб, відповідальних за об’єкти 

природно-заповідного фонду.   

2. Аналіз результатів проведеного автором соціологічного опитування 

виявив 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. Водночас слабка інформованість 

потенційних або реальних власників і  користувачів землі, відсутність 

ринкової свідомості населення підсилює 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.  

3. За результатами кореляційного аналізу встановлено залежність на: 

1) землях сільськогосподарського призначення – між заходами з усунення 
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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 впровадженням,  

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).  

4. Запропоновано можливі цінові стратегії на ринку земель 

сільськогосподарського призначення. За першим варіантом цінової стратегії 

власник земельної частки (паю) передбачає її продати за ринковою ціною як 

найвищою тому, що вона  формується в процесі укладання угоди купівлі-

продажу без тиску, розсудливо, зі знанням справи і після проведення 

маркетингу. За другим варіантом цінової стратегії за власником земельної 

частки (паю) залишається статус, але продається право оренди на земельному 
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аукціоні. За третім варіантом власник продає право користування ділянкою 

для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), одержуючи одноразову 

велику грошову суму, але за значно нижчою від ринкової вартості, що є 

гнучким способом в умовах дії мораторію. 

5. Авторські пропозиції щодо відкриття ринку земель 

сільськогосподарського призначення вважаємо за потрібне окреслити трьома 

етапами: 1) відкриття реєстрів земельних ділянок і реєстрів суб’єктів 

господарювання, які бажають їх купити; створення електронної платформи 

«Єдина база експертної грошової оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення», до якої кожен експерт-оцінювач може 

мати доступ і вносити в обов’язковому порядку відповідні дані; створення 

державного резервного фонду; 2) створення Агентства обігу земель; розвиток 

фонду гарантування вкладів; уведення системи кредитування фермерських 

господарств; обмеження концентрації земель; 3) вільний продаж земельних 

ділянок. 

6. 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, або 4149,8 дол/га, ніж за 

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

культур за багаторічний період надає більш об’єктивну вартість. 

Результати досліджень цього розділу опубліковано в наукових працях 

[128–131, 134, 147, 152–156, 162, 172–173, 180, 183].   

У розділі 4 застосовано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [2, 10–11, 33, 44, 58, 74, 120, 128–131, 

134, 147, 152–156, 162, 172–173, 180, 183, 187, 208–209, 215, 217–218, 250,  

258–263, 266, 312, 328, 353, 378, 390, 421, 438, 457–460, 484, 561–562, 567]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ТЕРИТОРІАЛЬНО- 

ГАЛУЗЕВОГО РОЗПОДІЛУ 

 

5.1. Умови генерування дохідності галузей національної економіки 

категорій земель за цільовим призначенням  

 

Земельні ресурси є невід’ємною частиною виробничої інфраструктури, 

що забезпечують безперервність обігу всіх форм і частин суспільного 

продукту, починаючи від стадії виробництва до споживання, та 

функціонування галузей національної економіки (будівництва, промисловості, 

сільського господарства тощо). Залежно від категорії земель за цільовим 

призначенням створюються специфічні умови для виготовлення предметів 

праці, продуктів споживання або формування сприятливих обставин для 

розвитку матеріального виробництва. Окремі ресурси сприяють продуктивній 

праці суспільно необхідного характеру, а діяльність, спрямована на 

обслуговування виробництва галузей національної економіки, підвищує 

вартісний показник сукупного продукту і її національного доходу. Розвиток 

національної економіки залежить від ефективності функціонування галузей на 

певних категоріях земель за цільовим призначенням, що акцентує  увагу на 

проблемі визначення рівня дохідності, який генерує галузь окремої території 

в ринкових умовах. Успішне вирішення цієї проблеми потребує дослідження 

економіко-ресурсних передумов її створення. 

В Україні правове регулювання земельних відносин ґрунтується на 

принципі поділу земельного фонду на категорії залежно від їх цільового 

призначення, що змістовно наповнює інститут цільового призначення земель 

та його доцільність. Віднесення земельної ділянки до конкретної категорії 
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земель має юридичне значення, виражене особливим правовим режимом зі 

встановленими правовими нормами, порядками та умовами її використання 

для захисту і підтримки прав землевласників та землекористувачів, 

державного контролю за використанням і охороною земель, застосування 

системи штрафних санкцій та юридичної відповідальності за його порушення, 

проведення кадастру, моніторингу, землеустрою. Крім того, правовий режим 

визначає особливо цінні землі та поділяє за рівнем техногенного забруднення, 

що зумовлює їх екологічне значення. Цільове призначення земельної ділянки 

формує мету й умови її використання в рамках конкретної категорії, а цільове 

використання обґрунтовує спосіб користування після її формування 

відповідно до цільового призначення [161, с. 22]. Це зумовлено тим, що 

національна економіка України характеризується різними видами економічної 

діяльності та структурною диференційованістю, що впливає на процес 

формування їх дохідності. Автор пропонує проводити аналіз управління 

земельними ресурсами в межах територіального інституту за показниками 

площі, землезабезпеченості й земленавантаження. У сільськогосподарській та 

лісогосподарській галузях національної економіки спостерігається 

максимальне значення коефіцієнта – 0,901 і 0,527, а найменше – на землях 

оздоровчого та історико-культурного призначення – 0,078 і 0,100 (рис. 5.1). 

Рис. 5.1. Інтегральний показник оцінки територіального інституту, бал.  
        Джерело: власні дослідження. 
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 Для характеристики правового інституту визначено інтегральний 

показник між державною, приватною та комунальною формами власності. 

Значна частка приватної власності спостерігається на землях 

сільськогосподарського призначення та землях громадської і житлової 

забудови, на всіх інших категоріях близько 90 % займають землі державної 

власності [137]. Найбільші інтегральні показники оцінки правового інституту 

мають землі сільськогосподарського (Іп=0,133) і лісогосподарського 

призначення (Іп=0,123), середні – землі житлової та громадської забудови 

(Іп=0,020), землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення  (Іп=0,011) і водного фонду (Іп=0,010). На інших 

категоріях земель за цільовим призначенням його значення досягає 0,001          

(рис. 5.2). 

Рис. 5.2. Інтегральний показник оцінки правового інституту, бал. 
            Джерело: власні дослідження. 
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перебувають на стадії відновлення родючості, а найнижчий – землі історико-

культурного та оздоровчого призначення (Іп=0,001). Середнє значення 

показника спостерігається на землях промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення (Іп=0,062) й лісогосподарського 

призначення (Іп=0,036), житлової та громадської забудови (Іп=0,33)                  

(рис. 5.3).    

 

Рис. 5.3. Інтегральний показник оцінки інженерно-техніко- 

                            технологічного інституту, бал. 
            Джерело: власні дослідження. 
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капітальних інвестицій у туристичну та водогосподарську галузі, що не 

дозволяє використовувати їх потенціал у повному обсязі; застарілістю 

основних засобів у курортній сфері, яка не відповідає світовим стандартам і не 

забезпечує повноти залучення всіх природно-лікувальних ресурсів та 

кліматичних умов на території держави (рис. 5.4). 

Рис. 5.4. Інтегральний показник оцінки галузевого інституту, бал. 
             Джерело: власні дослідження. 
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(Іп=0,007) призначення. На землях житлової та громадської забудови він досяг 

0,011, оздоровчого призначення – 0,016. Найменший результат інтегрального 

показника розраховано на землях водного фонду (Іп=0,002) та історико-

культурного призначення (Іп=0,004) (рис. 5.5). 

Рис. 5.5. Інтегральний показник оцінки управлінського інституту, бал. 
         Джерело: власні дослідження. 
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зайнятого населення [429]. Іншими поширеними видами економічної 

діяльності населення цієї категорії є оптова та роздрібна торгівля (19,5 %), 

будівництво (15,3 %) [429]. Найбільший інтегральний показник оцінки 

кадрового інституту притаманний категорії земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Іп=0,723), а 

найменший – землям водного фонду (Іп=0,002) (рис. 5.6).  

Рис. 5.6. Інтегральний показник оцінки кадрового інституту, бал. 
            Джерело: власні дослідження. 
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Нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь по Україні 

становила 27 499,72 грн/га, земель житлової та громадської забудови –                       

1 282 500 грн/га, земель природно-заповідного призначення – 344 567 грн/га, 

оздоровчого призначення – 86 303 грн/га, рекреаційного призначення – 

1 011 632 грн/га, земель історико-культурного призначення – 75 743 грн/га, 

лісогосподарського призначення – 95 610 грн/га, водного фонду – 

20 449 грн/га, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення – 1 434 075 грн/га [390]. При цьому нормативну 

грошову оцінку всіх земель несільськогосподарського призначення проведено 

лише на території Одеської області, у Запорізькій – лише 37,4 %, 

0,723

0,002

0,013

0,013

0,040

0,015

0,021

0,037

0,103

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення

Землі водного фонду

Землі лісогосподарського призначення

Землі історико-культурного призначення

Землі рекреаційного призначення

Землі оздоровчого призначення

Землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення

Землі житлової та громадської забудови

Землі сільськогосподарського призначення



373 

 

 

Кіровоградській –   25,9 %, а найменший відсоток проведення нормативної 

грошової оцінки спостерігається у Житомирській, Чернігівській та 

Закарпатській областях – відповідно 0,75; 0,69 та 0,16 % [390]. Серед 

землекористувачів несільськогосподарських земель найбільшу площу 

займають лісогосподарські підприємства – 8 447 400 га, на яких тільки 4,1 % з 

проведеною нормативною грошовою оцінкою, на другому місці – заклади, 

установи, організації з площею 493 300 га, на якій оцінено лише 12,2 %, на 

третьому місці розмістилися підприємства й організації транспорту, зв’язку з 

площею 485 800 га, на якій оцінено лише 19,5 % [390, с. 90–91]. Інтегральний 

показник оцінки економічного інституту найвищий на землях промисловості, 

транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення [2] (Іп=0,381), а 

найменший – на землях оздоровчого та історико-культурного призначення 

(Іп=0,001) (рис. 5.7).  

  

 Рис. 5.7. Інтегральний показник оцінки економічного інституту, бал.  
            Джерело: власні дослідження. 

  

Соціальний інститут було охарактеризовано за  критеріями, які 

складаються із  фондів оплати праці штатних працівників, жінок та чоловіків 

[145]. Найбільший інтегральний показник оцінки соціального інституту 

відзначено на землях промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого 

призначення (Іп=0,595) завдяки найвищій заробітній платі у працівників цих 

галузей та їх великий штат. На землях сільськогосподарського призначення 
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він досягнув значення 0,146, що  обґрунтовується середньою кількістю 

працівників  та їх заробітною платою. Найменше значення інтегрального 

показника одержано на землях водного фонду – Іп=0,002. На інших категоріях 

земель за цільовим призначенням його розмір коливався в межах 0,016–0,65 

(рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8. Інтегральний показник оцінки соціального інституту, бал.  
            Джерело: власні дослідження. 

 

Для екологічного інституту було визначено критерії, які складаються із 

капітальних інвестицій, інвестицій на капітальний ремонт та поточних витрат 

на охорону навколишнього середовища [138]. Найбільший інтегральний 

показник оцінки екологічного інституту відмічено на землях промисловості, 

транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення [2] (Іп=0,970) через 

найвищі розміри інвестування у основний та оборотний капітал відповідної 

галузі для забезпечення сприятливого навколишнього середовища й охорони 

довкілля. На землях рекреаційного призначення він досягнув позначки 0,010, 

що обґрунтовується необхідністю підтримання сприятливої екологічної 

ситуації при впровадженні туристичної діяльності. На землях природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення інтегральний 

показник становив 0,007, що пояснюється капіталовкладеннями у формування 

екологічної мережі, створення й управління об’єктами природно-заповідного 
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фонду. На землях сільськогосподарського призначення він дорівнював 0,004, 

а на землях лісогосподарського призначення – 0,002. Найменше його значення 

одержано на землях житлової та громадської забудови, оздоровчого, історико-

культурного призначення та водного фонду – відповідно (Іп=0,001) (рис. 5.9).  

    

Рис. 5.9. Інтегральний показник оцінки екологічного інституту, бал. 
            Джерело: власні дослідження. 

 

Інформаційний інститут управління земельними ресурсами 

охарактеризували за критеріями: кількості суб’єктів господарювання; 

кількості підприємств, які використовували комп’ютери; кількості 

підприємств, що мали фахівців у сфері ІКТ. Важливою складовою 

інформаційного забезпечення управління певною категорією земель є галузеві 

кадастри, з яких чинні земельний, містобудівний, кадастр територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду [65], Державний кадастр природних територій 

курортів [46], Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України 

[62], лісовий кадастр, водний кадастр, кадастр водних біоресурсів, кадастр 

родовищ і проявів корисних копалин. Автор пропонує створити кадастр 

рекреаційних територій (проєкт) і кадастр історико-культурних територій 

(проєкт). Відтак, сучасне господарювання підприємства неможливо уявити без 

належного інформаційно-технічного обладнання й застосування ком-

п’ютерних технологій під час здійснення підприємницької діяльності. 

0,970

0,001

0,002

0,001

0,010

0,001

0,007

0,001

0,004

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення

Землі водного фонду

Землі лісогосподарського призначення

Землі історико-культурного призначення

Землі рекреаційного призначення

Землі оздоровчого призначення

Землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення

Землі житлової та громадської забудови

Землі сільськогосподарського призначення



376 

 

 

Найвищий інтегральний показник оцінки інформаційного інституту 

притаманний землям промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення  (Іп=0,526), а найменший – землям історико-

культурного призначення (Іп=0,001) (рис. 5.10).  

 

Рис. 5.10. Інтегральний показник оцінки інформаційного інституту, бал.  
            Джерело: власні дослідження. 

 

Проведений аналіз показує різний рівень інтегральної оцінки за 

вибраними критеріями стану управління земельними ресурсами залежно від 

поєднання території та галузі за певним інститутом горизонтального поділу 

[151]. Відтак, 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. 5.11).  
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Рис. 5.11. Інтегральний показник комплексного оцінювання 

інституціонального забезпечення територіально-галузевого управління 

земельними ресурсами на державному рівні, Iп 
Джерело: розраховано автором. 

 

Наступним етапом дослідження стала трансформація земель за 

територіально-галузевим розподілом на державному рівні. Землі 

сільськогосподарського призначення. Згідно з Постановою №188/98-ВР «Про 

основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від 

05.03.1998 р. розораність орних земель необхідно зменшити до 50 % [7]. Землі 

житлової та громадської забудови. Для забезпечення населення якісним та 

сучасним житлом запропоновано розширити цю категорію на 3 %. Землі 

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Їх площа є 

недостатньою і становить 4,81 % від загальної площі держави. У країнах 

Європи середній відсоток заповідності сягає 15 %. Автор пропонує розширити 

землі цієї категорії до середнього показника заповідності – 16 %. Землі 

оздоровчого призначення. В Україні налічується 400 місць з мінеральними 

водами лікувального характеру за вуглекислим, радоновим, сірководневим та 

іншим складом, але освоєно для лікування і розливу тільки 34. Місць з 

лікувальними грязями налічується 104, освоєно – 26. Також в Україні 65 
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курортів. Пропонується освоїти 444 місця,  з них з мінеральними водами – 366 

джерел, лікувальними грязями – 78 об’єктів [538].  (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Трансформація земельних угідь за територіально-галузевим розподілом 

на державному рівні 

Показник 

Площа  
Різниця 

між 
проєк-

тною та 
фактич-

ною 
площею 

Різниця між 
проєктним та 
фактичним 

загальним розміром проєк-
тна 

фактич-
на земельного 

податку 
орендної 

плати 

% % % млн грн 
Сільськогос-
подарського 
призначення 

сільське 
господарство 

53,73 70,03 -16,3 -1159,7 -9278,2 

Житлової та 
громадської 
забудови 

будівництво 2,63 2,56 0,07 59,4 2968,9 

Природно-
заповідного та 
іншого природо-
охоронного 
призначення 

заповідна 
галузь 

15,96 4,81 11,15 2318,8 0 

Оздоровчого 
призначення 

курортна 
галузь 

0,06 0,05 0,01 4,3 13 

Рекреаційного 
призначення 

туристична 
галузь 

0,19 0,18 0,01 54,6 273,2 

Історико-
культурного 
призначення 

культурна 
галузь 

0,1 0,09 0,01 4,1 12,1 

Лісогосподарського 
призначення 

лісове 
господарство 

20 14,97 5,03 290,2 8706,7 

Водного фонду 
водогосподар-
ська галузь 

5,42 5,41 0,01 2 6 

Промисловості, 
транспорту, 
зв’язку, 
енергетики, 
оборони та ін. 

промисловість, 
транспорт, 
зв’язок, 
енергетики, 
оборони 

1,91 1,9 0,01 146,2 243,8 

Усього 100 100 0 1719,9 2945,5 

   Джерело: розроблено автором на основі даних [2, 274]. 

 

Землі рекреаційного призначення. Пропонуємо розширення цієї категорії 

на 5 %. Землі історико-культурного призначення. У межах України міститься 

понад 130 тис. об’єктів культурної спадщини [23]. Зокрема, багато об’єктів 

потребують присвоєння їм відповідного статусу та виділення земельної площі.  

Землі лісогосподарського призначення. Згідно з наказом Держкомлісгоспу 

України «Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної 

лісистості території України» від 29.12.2008 р.  № 371 норматив оптимальної 

лісистості території України становить 20 %. Землі водного фонду. 
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Розширення земель цієї категорії дозволить забезпечити водою ті регіони, які 

гостро цього потребують. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення пропонуємо розширити на                        

0,01 %. Далі розглянуто різні ефекти від трансформації на землях 

сільськогосподарського призначення (табл. 5.2). 

 Таблиця 5.2 

Економічний, екологічний та соціальний ефект від трансформації 

земель сільськогосподарського призначення на державному рівні 

Показник 

Землі 
сільськогосподарського 

призначення 

сільське господарство 

Економічний ефект   

Прибуток (збиток), грн/га 3407,03 

Прибуток (збиток) на 1000 грн нормативної грошової оцінки, грн 123,89 

Прибуток (збиток) між проєктною та фактичною площею, млн грн -33526,2 

Екологічний ефект   

Прибуток (збиток), грн/га 205,24 

Прибуток (збиток) на 1000 грн нормативної грошової оцінки, грн 7,46 

Прибуток (збиток)  між проєктною та фактичною площею, млн грн -2019,62 

Соціальний ефект   

Прибуток (збиток), грн/га 492,58 

Прибуток (збиток) на 1000 грн нормативної грошової оцінки, грн 17,91 

Прибуток (збиток) між проєктною та фактичною площею, млн грн -4847,14 

Джерело: розроблено автором на основі даних [449]. 

 

Збитки, одержані від скорочення оброблювальних площ галузі 

сільського господарства, компенсуються прибутком від інших галузей 

національної економіки, діяльність яких збільшується у зв’язку з розширенням 

земель відповідних категорій за цільовим призначенням. 

Рейтингову оцінку управління земельними ресурсами було проведено за 

нормативною (законодавча) та  медіанною (пропозиція автора) методиками в 

розрізі інститутів горизонтального поділу за 136 показниками, які відображено 

в  додатку К. Одержані результати свідчать про переваги медіанної методики, 

за якою регіони мають показники з більшою варіацією, ніж за нормативною. 

Як свідчать розрахунки, медіанна методика має більш значну диференціацію 

вибіркових величин для проведення порівняльного аналізу інститутів 

управління земельними ресурсами. Показники рейтингу нормативної 
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методики вирівнюють дані в зворотному напрямі, що дає точні результати для 

аналізу ситуації (табл. 5.3).   

Таблиця 5.3 

Результати комплексної оцінки територій і галузей  

за медіанною та нормативною методиками на регіональному рівні 

Область 

Результати 

оцінки за 

медіанною 

методикою 

Рей-

тинг 
Стан 

Результати 

оцінки за 

нормативною 

методикою 

Рей-

тинг 
Стан 

Вінницька 0,066 3 Задовільний 0,3943 12 Задовільний 

Волинська 0,104 18 Поганий 0,3974 11 Задовільний 

Дніпровська 0,055 1 Задовільний 0,4043 5 Задовільний 

Донецька 0,091 12 Незадовільний 0,3126 23 Задовільний 

Житомирська 0,094 14 Незадовільний 0,3779 14 Задовільний 

Закарпатська 0,107 21 Поганий 0,3657 19 Задовільний 

Запорізька 0,088 9 Незадовільний 0,3712 15 Задовільний 

Івано-Франківська 0,095 15 Незадовільний 0,3998 8 Задовільний 

Київська 0,060 2 Задовільний 0,4577 2 Добрий 

Кіровоградська 0,098 16 Незадовільний 0,3701 17 Задовільний 

Луганська 0,109 23 Поганий 0,2796 24 Незадовільний 

Львівська 0,082 7 Незадовільний 0,3872 13 Задовільний 

Миколаївська 0,107 22 Поганий 0,3235 22 Задовільний 

Одеська 0,078 6 Незадовільний 0,4227 4 Задовільний 

Полтавська 0,072 4 Задовільний 0,4713 1 Добрий 

Рівненська 0,105 19 Поганий 0,4026 7 Задовільний 

Сумська 0,093 13 Незадовільний 0,3701 18 Задовільний 

Тернопільська 0,102 17 Поганий 0,3522 21 Задовільний 

Харківська 0,083 8 Незадовільний 0,3996 9 Задовільний 

Херсонська 0,106 20 Поганий 0,3565 20 Задовільний 

Хмельницька 0,076 5 Незадовільний 0,4029 6 Задовільний 

Черкаська 0,089 10 Незадовільний 0,4236 3 Задовільний 

Чернівецька 0,117 24 Поганий 0,3991 10 Задовільний 

Чернігівська 0,089 11 Незадовільний 0,3708 16 Задовільний 

Джерело: власні дослідження. 

 

Проведений аналіз рейтингової оцінки інституціонального управління 

земельними ресурсами на державному рівні за інститутами горизонтального 

поділу показав, що комплексний підхід до оцінки за медіанною методикою дає 

більш точну диференціацію областей за вибраними характеристиками 

територій і галузей, тому пропонується до впровадження. У наступному 

підрозділі на прикладі галузі сільського господарства розглянемо резерви 

підвищення дохідності земель залежно від їх природно-якісних показників і 

ресурсозабезпеченості аграрних підприємств.  
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5.2. Моделювання ефективного управління землями 

сільськогосподарського призначення 

 

 Важливого значення серед усіх земельних ресурсів у сучасних умовах 

господарювання набувають землі сільськогосподарського призначення та 

галузь сільського господарства поряд із розвитком сільських територій. 

Сільське господарство зачіпає інтереси кожної людини, бо ¾ фонду 

споживання формується за рахунок сільськогосподарської продукції і 

забезпечує продуктову безпеку держави. У структурі формування валової 

доданої вартості за видами економічної діяльності сільське господарство 

становить 12,1 % [105, с. 133]. У сучасній економіці сільське господарство стає 

найбільшим ресурсом для наповнення не тільки місцевих бюджетів, але й 

бюджету цілої держави. Сільське населення налічує близько 31 % від загальної 

кількості [449, с. 28]. У ринковій економіці сільське господарство стає 

каталізатором і джерелом експорту, ураховуючи її масштабність і 

конкурентоспроможність. Проте ефективність використання ресурсів, у т. ч. 

земельних, в аграрній галузі залишається багатосторонньою проблематикою. 

Успішне вирішення цих питань потребує дослідження шляхів підвищення їх 

ефективності. 

 Дослідження ефективного управління землями сільськогосподарського 

призначення проведемо за двома напрямами: перший – моделювання 

ефективного використання земельних ресурсів; другий – визначення долі та 

структури інституціонального капіталу від використання 

сільськогосподарських земель різними організаційно-правовими формами.              

У першому напрямі на державному рівні проведено імітаційне моделювання 

проблемних сторін аграрної сфери стосовно підвищення вартості земельних 

ресурсів, збільшення витрат на оплату праці, зростання чистого прибутку; на 

регіональному рівні (на прикладі Харківської області) проведено групування 

за товарними культурами (озима пшениця, соняшник) у розрізі природно-

сільськогосподарських районів та запропоновано три варіанти оптимізаційної 
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моделі дохідності земель. У другому напрямі дослідження на державному 

рівні проведено оцінку земельного капіталу, його природної та 

інтелектуальної частин, остання складається із соціального, 

інституціонального, трансакційного, технологічного елементів; на 

регіональному рівні розраховано еквівалентну врожайність у розрізі різних 

організаційно-правових форм господарювання на категорії земель 

сільськогосподарського призначення.     

 За останні роки значно знизилася чисельність працівників 

сільськогосподарської галузі України,  а їх оплата праці потребує підвищення. 

Для виявлення можливостей зростання цих показників розроблено імітаційне 

моделювання. Встановимо залежність виходу продукції сільського 

господарства від таких факторів: а) вартість 100 га сільськогосподарських 

угідь; б) вартість трудових ресурсів на 100 га сільськогосподарських угідь;          

в) чистий прибуток у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. 

Побудовано і вирішено кореляційно-регресійну модель для визначення 

функціональних зв’язків. У процесі кореляційно-регресійного аналізу 

встановлено, що в цілому модель є якісною (зміну виходу валової продукції 

сільського господарства на 95 % описано варіаціями в урахованих факторах). 

При проведенні аналізу коефіцієнтів рівняння множинної регресії можливо 

визначити ступінь впливу усіх факторів на кінцевий результат виходу 

продукції сільського господарства і виявити  економічне підґрунтя кожного з 

них [166]. За результатами регресійного аналізу одержано рівняння, яке 

застосовано в подальшому в імітаційній моделі. Воно має такий вигляд:  

 

                        𝑦 = 33,74 + 0,33𝑥1 + 1,84𝑥2 − 0,36𝑥3                 (5.1) 

 

 Складена імітаційна модель включила в себе 500 експериментів у рамках 

визначених обмежень, які є комбінацією випадкових змінних визначених 

раніше факторів. Вибір нижньої межі (мінімум) здійснено за річними 

показниками, а за верхню межу взято прогнозні або максимальні показники 

(табл. 5.4).    
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Таблиця 5.4 

Вихідні дані для складання імітаційної моделі 
Показник Мінімум Максимум 

Вартість 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн 2357 3065 

Вартість трудових ресурсів на 100 га сільськогосподарських 

угідь, тис. грн 
110 154 

Чистий прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь, 

тис. грн 
465 674 

Кількість експериментів 500 

 Джерело: власні дослідження. 

  

 У результаті проведених експериментів по кожному з визначених 

факторів одержано такі показники (табл. 5.5):  

Таблиця 5.5 

Результати імітаційного моделювання розвитку аграрного потенціалу  

Показник Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення Мінімум Максимум Коефіцієнт 

варіації 
Вартість 100 га 
сільськогосподарських 
угідь, тис. грн 

2694 207,78 2357 3065 0,08 

Вартість трудових 
ресурсів на 100 га 
сільськогосподарських 
угідь, тис. грн 

132 12,83 110 154 0,10 

Чистий прибуток на 100 
га сільськогосподарських 
угідь, тис. грн 

573 59,32 465 674 0,10 

Вихід валової продукції 
на 100 га, тис. грн 959 68,16 847 1086 0,07 

 Джерело: власні дослідження. 

  

 На підставі проведеного імітаційного моделювання методом Монте-

Карло розвитку галузі сільського господарства одержані на базі кореляційно-

регресійного аналізу дані показують, що середній вихід валової продукції при 

наданих показниках у напрямі підвищення заробітної плати сільського 

населення на 40 %, збільшення вартості земельних ресурсів на 30 %, зростання 

чистого прибутку на 45 % становить 959 тис. грн на 100 га сільськогос-

подарських угідь. Коефіцієнт варіації дорівнює 0,07, що свідчить про незначну 

варіацію та відносну сталість досліджуваної системи. На регіональному рівні 

визначимо резерви для підвищення орендної плати і дохідності земель за 

допомогою складання економіко-математичної моделі. На першому етапі 

проаналізуємо діяльність сільськогосподарських підприємств за 
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прибутковістю основних товарних сільськогосподарських культур на 

прикладі Харківської області залежно від природно-сільськогосподарського 

районування (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6  

Групування господарств за врожайністю озимої пшениці в розрізі 

природно-сільськогосподарських районів Харківської області за 2016 р. 
Інтервали 

врожайності 
озимої 

пшениці 

Кіль-
кість 
госпо-
дарств 

Урожай-
ність, 
ц/га 

Повна 
собівар-

тість, 
грн/га 

Чистий 
дохід, 
грн/га 

Окупність 
витрат 

Дифере-
нціаль-

ний дохід, 
грн/га 

Прибуток 
(збиток), 

грн/га 

(1) Валківський природно-сільськогосподарський район 

до 20 2 19,2 4942,9 4280,2 0,9 -2392,7 -662,7 

20,1–30 8 26,7 7707,9 8353,5 1,1 -2052,2 645,6 

30,1–40 31 35,7 9043,2 16866,3 1,9 4658,0 7823,1 

40,1–50 30 44,2 10554,6 17437,2 1,7 3188,5 6882,6 

50,1–60 11 53,7 12007,6 21003,9 1,7 4793,6 8996,3 

понад 60 5 65,8 15928,4 20919,7 1,3 -583,6 4991,3 

у середньому 87 41,5 10130,3 16745,7 1,7 3069,8 6615,4 
(2) Харківський природно-сільськогосподарський район 

до 20 3 14,0 5917,3 10564,8 1,8 2576,4 4647,5 
20,1–30 9 26,4 6279,4 10422,9 1,7 1945,7 4143,5 
30,1–40 23 35,2 8384,9 10233,9 1,2 -1085,7 1849,0 
40,1–50 32 43,9 10481,5 16762,6 1,6 2612,6 6281,1 
50,1–60 14 55,2 12712,9 18821,9 1,5 1659,5 6109,0 

понад 60 12 76,0 11998,1 31795,9 2,7 15598,5 19797,8 

у середньому 93 44,9 9940,7 16584,3 1,7 3164,4 6643,6 
(3) Великобурлуцький природно–сільськогосподарський район 

до 20 7 26,6 6703,5 6353,6 0,9 -2696,1 -349,9 
20,1–30 13 36,5 8073,0 10902,9 1,4 4,3 2829,9 
30,1–40 26 39,1 8733,7 11072,2 1,3 -718,3 2338,5 
40,1–50 27 44,6 9837,0 13136,3 1,3 -143,7 3299,3 
50,1–60 8 54,8 10802,6 16710,5 1,5 2127,0 5907,9 

понад 60 2 71,3 16045,7 16854,5 1,1 -4807,2 808,8 
у середньому 57 42,7 9372,3 12386,9 1,3 -265,7 3014,6 

(4) Зачепилівсько-Близнюківський природно-сільськогосподарський район 

до 20 2 16,6 5257,7 4149,7 0,8 -2948,2 -1108,0 
20,1–30 12 26,8 6112,1 8129,3 1,3 -122,0 2017,2 
30,1–40 44 34,7 9391,0 11819,0 1,3 -858,9 2428,0 
40,1–50 30 44,9 11553,0 15163,3 1,3 -433,3 3610,3 
50,1–60 14 53,5 13315,3 25297,3 1,9 7321,6 11982,0 

понад 60 10 72,4 17934,5 25863,3 1,4 1651,7 7928,8 
у середньому 112 42,0 10798,3 15121,3 1,4 543,6 4323,0 

(5) Балаклійський природно-сільськогосподарський район 
до 20 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20,1–30 2 29,4 7117,2 7429,5 1,0 -2178,7 312,3 
30,1–40 15 34,5 8103,1 9846,4 1,2 -1092,8 1743,3 
40,1–50 28 46,1 12241,6 13130,5 1,1 -3395,7 888,9 
50,1–60 6 53,8 15639,6 17028,8 1,1 -4084,7 1389,2 

понад 60 9 74,6 20720,9 19884,1 1,0 -8089,1 -836,8 
у середньому 60 47,7 12647,9 13522,3 1,1 -3552,4 874,4 

(6) Куп’янський природно-сільськогосподарський район 
до 20 1 19,3 4886,8 5651,0 1,2 -946,2 764,2 

20,1–30 3 26,3 5553,3 5604,0 1,0 -1893,0 50,7 
30,1–40 16 35,7 9034,8 10536,8 1,2 -1660,2 1502,0 
40,1–50 18 44,1 10637,4 12425,2 1,2 -1935,3 1787,8 
50,1–60 15 54,3 11647,9 17843,6 1,5 2118,9 6195,7 

понад 60 1 67,0 10706,6 41546,7 3,9 27092,8 30840,1 
у середньому 54 43,4 10055,6 13405,7 1,3 -169,4 3350,1 

Джерело: розраховано автором на основі даних [537]. 
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Досліджуючи виробництво основних видів продукції, необхідно 

наголосити, що переважна більшість сільськогосподарських підприємств 

займається виробництвом зернових та зернобобових культур, а саме – озимої 

пшениці. У першій групі з інтервалом урожайності до 20 ц відмічається 

збитковість вирощування озимої пшениці у (1) Валківському, (3) 

Великобурлуцькому, (4) Зачепилівсько-Близнюківському природно-

сільськогосподарських районах у розмірах відповідно - 662,7 грн/га, - 349,9 

грн/га, - 1108 грн/га, а в Харківському та Куп’янському районах прибуток 

становив відповідно 4647,5 ц/га і 764,2 ц/га. У цій групі найменша кількість 

господарств – від 2 до 7, а в Балаклійському районі вони зовсім відсутні.                      

У другій групі з інтервалом урожайності 20,1–30 ц/га кількість господарств 

коливається від 2 до 13, а їх прибуток дорівнює 50,7 грн/га – 4143,5 грн/га. 

Більшість господарств належать до третьої і четвертої групи за урожайністю і 

мають прибуток у вирощуванні озимої пшениці.  

Високі врожаї озимої пшениці, характерні для п’ятої і шостої груп, 

спостерігаються в меншій кількості господарств. У шостій групі в (2) 

Харківському та (6) Куп’янському природно-сільськогосподарських районах 

окупність витрат найвища і становить відповідно 2,7 і 3,9 раза. В інших 

районах спостерігається зворотна тенденція: чим вища врожайність, тим 

нижча окупність витрат. Це пояснюється застосуванням дорогих мінеральних 

та органічних добрив і техніки, що зумовлено високотехнологічним 

вирощуванням озимої пшениці. У такий спосіб запобігають утратам врожаю і 

забезпечують його вчасний збір в обмежений період часу. Нижньої межі 

досягають у (5) Балаклійському природно-сільськогосподарському районі цієї 

групи, де при врожайності вище 60 ц/га господарства одержують збиток у 

розмірі – 836,8 грн/га.  

Майже у всіх групах сільськогосподарських підприємств виробництво 

соняшнику було прибутковим. Крім (5) Балаклійського та (6) Куп’янського 

природно-сільськогосподарських районів, де збитковість дорівнювала 

відповідно -217,8 грн/га і -584,8 грн/га (табл. 5.7).  
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Таблиця 5.7  
Групування господарств за врожайністю соняшнику в розрізі природно- 

сільськогосподарських районів Харківської області за 2016 р. 
Інтервали 

врожайності 
соняшнику 

Кількість 
госпо-
дарств 

Урожа-
йність,  

ц/га 

Вит-
рати, 
грн/га 

Чистий 
дохід, 
грн/га 

Окуп-
ність 

витрат 

Диферен-
ціальний 

дохід, грн/га 

Прибуток 
(збиток), 

грн/га 

(1) Валківський природно-сільськогосподарський район 

до 15 6 10,8 6756,5 11260,1 1,7 2138,8 4503,6 

15,1–20 10 17,9 11207,7 16528,9 1,5 1398,5 5321,2 

20,1–25 25 22,5 11153,0 19104,5 1,7 4048,0 7951,5 

25,1–30 21 27,9 13897,3 23048,4 1,7 4287,0 9151,1 

30,1–35 17 32,6 14744,3 30696,5 2,1 10791,7 15952,2 

35,1–40 9 37,4 16700,3 35948,4 2,2 13403,0 19248,1 

понад 40 5 42,2 14556,4 33360,4 2,3 13709,3 18804,0 

у середньому 93 26,8 12871,2 23727,5 1,8 6351,4 10856,3 

(2) Харківський природно-сільськогосподарський район 

до 15 10 12,4 9018,1 12420,7 1,4 246,3 3402,6 

15,1–20 13 17,9 9033,6 17148,4 1,9 4953,0 8114,8 

20,1–25 17 23,4 11047,1 20730,1 1,9 5816,5 9683,0 

25,1–30 20 27,9 12784,6 21505,9 1,7 4246,7 8721,3 

30,1–35 15 32,0 16011,0 24307,1 1,5 2692,3 8296,1 

35,1–40 13 37,8 19141,1 29443,2 1,5 3602,7 10302,1 

понад 40 16 49,0 14800,6 48486,3 3,3 28505,5 33685,7 

у середньому 104 29,5 13239,6 25507,8 1,9 7634,3 12268,2 

(3) Великобурлуцький природно-сільськогосподарський район 

до 15 5 10,7 4887,0 7573,4 1,5 975,9 2686,4 

15,1–20 7 18,0 11350,0 11580,3 1,0 -3742,2 230,3 

20,1–25 12 22,9 8699,3 18542,3 2,1 6798,2 9843,0 

25,1–30 13 27,5 10862,6 22537,8 2,1 7873,3 11675,2 

30,1–35 9 32,9 15938,0 25665,8 1,6 4149,5 9727,8 

35,1–40 7 37,2 17884,6 30352,2 1,7 6208,0 12467,6 

понад 40 1 44,1 25137,0 48232,2 1,9 14297,3 23095,2 

у середньому 54 26,2 11912,3 20854,0 1,8 4772,4 8941,7 

(4) Зачепилівсько-Близнюківський природно-сільськогосподарський район 

до 15 11 11,1 8181,4 10664,3 1,3 -380,6 2482,9 

15,1–20 20 18,5 10486,8 17338,2 1,7 3181,0 6851,4 

20,1–25 23 19,8 10462,0 16155,2 1,5 2031,5 5693,2 

25,1–30 25 23,1 10899,7 17336,7 1,6 2622,1 6437,0 

30,1–35 15 32,8 19188,5 25025,4 1,3 -879,1 5836,9 

35,1–40 10 37,4 18913,3 23346,0 1,2 -2187,0 4432,7 

понад 40 21 45,8 19437,7 36625,4 1,9 10384,5 17187,7 

у середньому 119 28,3 14443,1 21836,7 1,5 2338,5 7393,6 

(5) Балаклійський природно-сільськогосподарський район 

до 15 4 11,9 6340,7 7178,7 1,1 -1381,3 837,9 

15,1–20 7 18,3 9976,2 15001,7 1,5 1533,8 5025,5 

20,1–25 14 22,6 13001,8 18271,7 1,4 719,2 5269,9 

25,1–30 19 37,0 17741,0 21888,9 1,2 -2061,5 4147,9 

30,1–35 13 28,2 14701,1 24210,9 1,6 4364,4 9509,8 

35,1–40 8 37,4 16649,6 16431,8 1,0 -6045,2 -217,8 

понад 40 8 51,2 20769,9 33285,3 1,6 5245,9 12515,4 

у середньому 58 29,2 14696,5 20432,9 1,4 592,6 5736,4 

(6) Куп’янський природно-сільськогосподарський район 

до 15 4 11,0 6729,0 7417,6 1,1 -1666,6 688,6 

15,1–20 10 18,6 8141,2 12962,4 1,6 1971,8 4821,2 

20,1–25 7 23,4 15262,0 14677,2 1,0 -5926,5 -584,8 

25,1–30 13 27,8 11747,5 25968,9 2,2 10109,8 14221,4 

30,1–35 9 33,2 15135,7 22576,3 1,5 2143,1 7440,6 

35,1–40 2 37,9 14770,9 15999,0 1,1 -3941,7 1228,1 

понад 40 11 48,1 20675,5 36310,9 1,8 8399,0 15635,4 

у середньому 56 29,6 13590,6 22039,9 1,6 3692,6 8449,3 

 Джерело: розраховано автором на основі даних [537]. 
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 Окупність витрат коливається в діапазоні 1,0–3,3 раза. У (2) 

Харківському природно-сільськогосподарському районі в сьомій групі з 

урожайністю соняшнику понад 40 ц/га спостерігається найвища окупність 

витрат – 3,3 раза. Згідно з даними, окупність витрат соняшнику перевищує 

окупність витрат озимої пшениці. Для всіх природно-сільськогосподарських 

районів Харківської області сьомої групи з урожайністю соняшнику понад 40 

ц/га відмічається зростання окупності витрат. Більша чисельність господарств 

має середню врожайність обсягом 20–40 ц/га  За результатами дослідження, на 

прибутковість використання земель впливає рівень одержуваної урожайності 

й витрат на виробництво. Перший показник залежить від якості ґрунту в межах 

певної агрогрупи, а другий – від рівня технології виробництва [144].  На 

другому етапі економіко-математичного моделювання визначимо рівні 

ресурсного забезпечення сільського господарства, які буде застосовано в 

межах розробки варіантного проєкту розвитку сільських територій 

Харківської області при складанні задачі оптимізації використання 

сільськогосподарських угідь. Під час розробки алгоритму оптимізації 

виділено чотири варіанти моделей ресурсного забезпечення підприємств 

аграрного сектора: високий, достатній, задовільний та низький рівень. 

Характерною рисою високого рівня ресурсного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств є наявність сучасної техніки, 

застосування повної системи добрив, комплексного захисту рослин і боротьби 

з бур’янами при високій культурі виробництва й інтенсивних технологіях для 

одержання найвищих урожаїв вирощуваних культур.  

 Особливість достатнього рівня полягає в забезпеченості вітчизняною 

технікою, необхідною кількістю оборотних засобів, які використовують у 

повних системах добрив та хімічного захисту рослин за традиційними 

технологіями вирощування сільськогосподарських культур. Характерною 

ознакою задовільного рівня є наявність вітчизняної техніки з переважною 

більшістю застарілих машин, фінансові обмеження стосовно використання 

повних систем добрив і хімічного захисту рослин. Низький рівень 
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характеризується наявністю застарілої вітчизняної техніки, мінімальною 

забезпеченістю коштами, яких вистачає на малі дози добрив та засобів 

хімічного захисту рослин для отримання запланованого врожаю. Аналіз 

показав, що оцінка реального стану ресурсної бази дозволяє вирішити проб-

лему створення оптимальної системи ресурсного забезпечення виробництва 

продукції рослинницької галузі регіону. На третьому етапі проведено 

дослідження спроможності агровиробничих груп у розрізі природно-

сільськогосподарських районів за придатністю вирощування основних 

районованих товарних культур. У шести природно-сільськогосподарських 

районах Харківської області було проаналізовано площу ріллі за балом 

бонітету. У кожному природно-сільськогосподарському районі більше 60 % 

ріллі мали бал бонітету в діапазоні 50–100 балів, що може свідчити про 

наявний природний потенціал для вирощування основних сільськогоспо-

дарських культур. Поряд із цим 334 га ріллі були в інтервалі 10–19 балів 

бонітету, що показує наявність малопродуктивних земель, які характеризу-

ються низькою родючістю, деградацією, неспроможністю компенсувати 

витрачені ресурси за рахунок вирощеного врожаю. Їх використання є 

економічно невиправданим, а з екологічного погляду – шкідливим (табл. 5.8).  

Таблиця 5.8  

Групування орних земель за балом бонітету в розрізі природно- 

сільськогосподарських районів Харківської області 

ПСР Площа, га 

Бал бонітету 

1 2 3 4 5 

100–50  49–40  39–30 29–20  19–10 

1 373579 284434 61219 25645 2247 34 

2 244775 167614 48172 25474 3381 134 

3 313711 253993 41801 14934 2970 13 

4 498028 261726 202393 31526 2328 55 

5 268043 201178 46867 15674 4311 13 

6 111864 30590 69049 11218 922 85 

Усього 1810000 1199535 469501 124471 16159 334 

 Джерело: власні дослідження. 

  

 Залежно від агробіологічних вимог культур до середовища формуються 

агровиробничі показники орних земель, які поділяють на п’ять груп 
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придатності. У результаті проведених досліджень серед сільськогоспо-

дарських угідь Харківської області виділено чотири групи, придатні для 

вирощування сільськогосподарських культур на ріллі. Перша група – 

найкраща і придатна для виробництва всіх культур. На ній відсутні будь-які 

обмеження стосовно агротехніки; тут відзначено оптимальні показники ґрунту 

і рельєфу для вирощування сільськогосподарських культур, які в результаті 

забезпечують найвищу дохідність, урожайність і ефективність вирощування 

продукції сільського господарства. Друга група характеризується середньою 

придатністю і середньою родючістю. У природних умовах урожайність і 

ефективність вирощування сільськогосподарських культур нижча від першої 

групи, тому для досягнення рівня останньої необхідне впровадження високої 

агротехніки та внесення добрив. Третя група характеризується обмеженою 

придатністю для вирощування культур, бо ці орні землі мають середній та 

низький рівень забезпечення поживними речовинами. Тут одержують урожаї, 

нижчі від середньообласних показників, а чистий дохід наближується до 

мінімальних значень. На цих землях не саджають просапні культури 

(соняшник, цукрові буряки, картоплю, кукурудзу). Негативні ознаки рельєфу, 

ґрунтового покриву усувають  додатковими витратами на агротехніку та 

меліорацію. Четверта група ґрунтів характеризується низькою придатністю 

(погані) та низькими врожаями. Тому вона найбільше потребує застосування 

меліорації і додаткових капіталовкладень. До п’ятого класу відносять не 

придатні під культури площі ріллі, на яких доволі складно запровадити 

технологічні, економічні та природоохоронні заходи.  

 Виробництво продукції рослинництва нерозривно пов’язане з природно-

кліматичними умовами та властивостями ґрунту. Зокрема, є система 

показників, яка водночас охоплює агробіологічні вимоги рослин до 

вирощування та природні властивості ґрунтового покриву. Придатність ґрунту 

для вирощування сільськогосподарської культури є індикатором його якості, 

який відображує сприятливі агробіологічні умови та вимоги вирощуваних 

рослин. Загальна площа ріллі у Харківській області становить 1933 тис. га, з 
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них у межах населених пунктів – 123 тис. га, за межами –  1810 тис. га. За 

ступенем придатності для вирощування сільськогосподарських культур площа 

ріллі в Харківській області, придатна під посіви пшениці, дорівнює 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. 5.9).     

Таблиця 5.9  

Ступінь придатності орних земель Харківської області  

Ступінь 

придатності 

Культури 

Пшениця Ячмінь 
Кукурудза 

на зерно 

Цукровий 

буряк 
Соняшник 

Загальна 

площа, га 
1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 

1 853980 837424 836618 689366 836015 

2 783967 804664 671570 206504 538079 

3 169937 166216 26869 513531 41809 

4 2116 1696 274441 390633 384993 

5 0 0 502 9966 9104 

1–2 ступеня 1637947 1642088 1508188 895870 1374094 

1–3 ступеня 1807884 1808304 1535057 1409401 1415903 

1–4 ступеня 1810000 1810000 1809498 1800034 1800896 

 Джерело: власні дослідження. 

  

 Землепридатність є ідентифікатором еколого-економічної оцінки 

сільськогосподарського землекористування, що вирішує проблему еколого-

економічної ефективності сільськогосподарського виробництва з урахуванням 

регіональної специфіки вирощування сільськогосподарських культур. 

Завдання полягає у формуванні структури посівних площ, яка забезпечувала б 

оптимальну дохідність галузі сільського господарства при максимальній 

придатності природно-кліматичних умов місця вирощування і поживних 

речовин ґрунту для розвитку продуктивних сил. Зокрема, критерієм 

оптимізації виступає максимальний прибуток, одержаний від вирощування 

основних товарних районованих культур, що розміщені на придатних для них 

ґрунтах за умов різного ресурсного забезпечення виробництва. Головна 

гіпотеза моделі – рівноцінність або перебільшення урожайності 

сільськогосподарських культур на придатній площі ріллі витратам на їх 

вирощування за відповідною культурою (табл. 5.10).  
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Таблиця 5.10  

Модель оптимізації дохідності земель відповідно до ступеня  

придатності ріллі Харківської області  
Цільова функція оптимізації 

∑ 𝑆𝑖𝑗  𝐸𝑖𝑗 → 𝑌𝑚𝑎𝑥, 

де, і – сільськогосподарська культура; 

j – ступінь придатності до вирощування певної культури; 

𝑆𝑖𝑗 – площа ріллі, придатної для вирощування і-ї сільськогосподарської 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 сільськогосподарської 

культури; 

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

Варіант 1 

Максимізація дохідності 

земель 

Варіант 2 

Залучення до обробітку 

ріллі четвертого ступеня 

придатності 

Варіант 3 
Оптимізація 

землекористування в 
умовах зростання орендної 

плати 

Обмеження: 

1. Посівна площа має бути 

менша від 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 

сільськогосподарських 

культур має бути менший 

або дорівнювати 

розрахунковому об’єму: 

∑ 𝑉𝑖𝑗  ≥ 𝑉𝑝; 

5. Одержані результати 

розрахунків мають бути 

позитивні: 

𝑎𝑖𝑗 ≥ 0 

1. Посівна площа має бути 

менша від площі земель 

області: 

∑ 𝑎𝑖𝑗  ≤ 𝑆; 

2. Законодавчо 

рекомендована площа 

посіву конкретної і-ї 

сільськогосподарської 

культури має дорівнювати 

або бути більшою від 

площі їх посіву:  

∑ 𝑎 ≤ 𝑆𝑔𝑣; 

3. Мінімальний об’єм 

виробництва товарної 

продукції 

сільськогосподарських 

культур має бути менший 

або дорівнювати 

розрахункового об’єму: 

∑ 𝑉𝑖𝑗  ≥ 𝑉𝑝; 

4. Одержані результати 

розрахунків мають бути 

позитивні: 

𝑎𝑖𝑗 ≥ 0 

 

1.  Посівна площа має бути 

менша від площі земель 

області: 

∑ 𝑎𝑖𝑗  ≤ 𝑆 

2.  Законодавчо 

рекомендована площа 

посіву конкретної і-ї 

сільськогосподарської 

культури має 

дорівнювати або бути 

більшою від площі їх 

посіву:  

∑ 𝑎𝑖𝑗  ≤ 𝑆𝑔𝑣 

3.  Одержані результати 

розрахунків мають бути 

позитивні: 

𝑎𝑖𝑗 ≥ 0 

 

 Джерело: власні дослідження. 
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 Перший варіант «Максимізація дохідності земель» ґрунтується на 

розробці такого використання орних земель за придатністю до вирощування 

основних сільськогосподарських культур, які користуються попитом на 

аграрному ринку, з дотриманням нормативів оптимального співвідношення 

культур у сівозміні. Прогнозована питома вага посівної площі зернових 

культур близько 69 %, кукурудзи на зерно – 20 %, технічних культур – 9–10 % 

[41]. Для культур суцільного посіву залучають 1–3 ступеня придатності 

земель, для просапних, технічних – 1–2 ступеня. У структурі виробничої 

собівартості орендну плату закладено на рівні 6 % від нормативної грошової 

оцінки. Найкращих показників урожайності сільськогосподарських культур 

досягають при високому рівні ресурсного забезпечення, а саме: пшениці –                 

75 ц/га, ячменю – 70 ц/га, кукурудзи на зерно – 80 ц/га, соняшнику – 35 ц/га, 

цукрового буряку – 450 ц /га, але й витрати на виробництво також будуть 

найвищі (табл. 5.11).  

Таблиця 5.11 

Економічні показники виробництва сільськогосподарських культур  

Харківської області за варіантом №1 «Максимізація дохідності земель»  

у 2017 р. 

Назва  Культура 
Фактичний 

показник 

Модельний варіант ресурсозабезпечення 

високий достатній задовільний низький 

У
р

ож
ай

н
іс

ть
, 

ц
/г

а
  

       пшениця 46,7 75 57 50 38 

      ячмінь 31,9 70 53 45 32 

      кукурудза на зерно 34,5 80 63 50 39 

      соняшник 22,7 35 30 25 18 

      цукровий буряк 358,8 450 350 300 260 

В
и

т
р

а
т
и

 н
а
  

  

1
 г

а
, 
г
р

н
        пшениця 7989,7 12717 10187 9584 7899 

      ячмінь 2945,5 9658 7899 7209 7234 

      кукурудза на зерно 6434,8 11070 9253 8198 6898 

      соняшник 9474,4 11617 11338 10236 9297 

      цукровий буряк 23465,5 31439 24161 21777 20489 

К
о

еф
іц

іє
н

т
 

д
о

х
ід

н
о
ст

і 
К

д
 

       пшениця 0,30 0,48 0,35 0,29 0,20 

      ячмінь 0,26 0,47 0,34 0,27 0,13 

      кукурудза на зерно 0,18 0,54 0,41 0,30 0,22 

      соняшник 0,34 0,62 0,49 0,38 0,22 

      цукровий буряк 0,30 0,32 0,26 0,19 0,11 

Джерело: розроблено автором на основі даних [459]. 

 Найвищий чистий дохід на 1 га у розмірі 16,5 тис. грн одержують при 

високому ресурсозабезпеченні, а найменший (6,9 тис. грн) – при низькому. 
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Розмір орендної плати становить 1953 грн/га при ставці орендної плати 6 % 

від нормативної грошової оцінки (табл. 5.12).  

Таблиця 5.12  

Посівні площі вирощування сільськогосподарських культур  

  Харківської області за варіантом № 1 «Максимізація дохідності земель» 

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 за 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: власні дослідження. 
  

 Середні та найкращі за придатністю землі потребують менших витрат на 

внесення мінеральних добрив і забезпечують максимальну врожайність 

сільськогосподарських культур. Дослідження показує, що дохідність земель 

залежить від рівня ресурсного забезпечення сільськогосподарського 

підприємства. Якщо застосувати високий рівень ресурсозабезпечення, то 

коефіцієнт дохідності з розрахунку на 1 га становить 0,51, при достатньому – 

0,38, при задовільному – 0,30, при низькому – 0,21. Розглянутий варіант 

ураховує придатність земель до вирощування культур і формування найвищої 

еколого-економічної ефективності у разі менших витрат на систему добрив за 

рахунок їх кращої родючості, але на практиці широкого застосування не має, 

бо ринкові умови потребують одержання максимального прибутку, задля 

якого до господарського обігу залучають землі низької придатності.   

 Другий варіант «Залучення до обробітку ріллі четвертого ступеня 

придатності» передбачає розробку моделі максимального використання 

наявної ріллі 1–4 групи придатності. Розширення посівних площ відбувається 

за рахунок залучення четвертої групи придатності ріллі до зернових 

суцільного посіву, кукурудзи, соняшнику та цукрових буряків за рахунок 
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третьої та четвертої груп. Водночас у технологічних картах збільшується 

виробнича собівартість по статті «Витрати на мінеральні добрива». Цей 

варіант моделює можливість підвищення дохідності земель низької якості за 

рахунок додаткових витрат на підвищення її родючості, яка збільшить 

урожайність сільськогосподарських культур на цих землях до середніх 

показників. У структурі виробничої собівартості продукції сільських культур 

орендну плату закладено на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки. Для 

одержання запланованих урожаїв сільськогосподарських культур 

застосовують систему добрив, яка б відповідала потребам четвертого ступеня 

придатності, тому витрати на вирощування більші від попереднього варіанта 

(табл. 5.13).  

Таблиця 5.13  

Економічні показники виробництва сільськогосподарських культур  

Харківської області за варіантом № 2 «Залучення до обробітку ріллі 

четвертого ступеня придатності» у 2017 р. 

Назва  Культура 
Фактичний 

показник 

Модельний варіант ресурсозабезпечення 

високий достатній задовільний низький 

В
и

т
р

а
т
и

 н
а
 

1
 г

а
, 

г
р

н
       пшениця 7989,7 13554 10856 10160 8122 

      ячмінь 2945,5 10303 8336 7396 7359 

      кукурудза на зерно 6434,8 12361 10128 8614 7086 

      соняшник 9474,4 12629 11696 10772 9565 

      цукровий буряк 23465,5 32126 24652 22179 20730 

К
о
еф

іц
іє

н
т
 

д
о
х
ід

н
о
ст

і 
К

д
 

       пшениця 0,30 0,46 0,33 0,27 0,19 

      ячмінь 0,26 0,46 0,33 0,27 0,13 

      кукурудза на зерно 0,18 0,50 0,38 0,29 0,21 

      соняшник 0,34 0,59 0,48 0,37 0,21 

      цукровий буряк 0,30 0,30 0,24 0,17 0,10 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [459]. 
  

 Низький рівень ресурсозабезпечення не дозволяє повною мірою 

використовувати орні землі, але й на оброблюваних землях одержують низькі 

врожаї сільськогосподарських культур. У період збору врожаю виникає 

проблема його швидкого прибирання, не виконання якого призводить до 

втрати якості зерна до рівня фуражного і його економічної ефективності 

вирощування. Іншою проблемою, характерною для сучасного виробництва, 

стає застаріла техніка з одночасним зростанням її навантаження, що не може 

забезпечити найвищу віддачу, спричиняє розтягування строків виконання 
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технологічних операцій і прискорює її зношування. Для досягнення вищих 

рівнів дохідності земель пропонується формувати збалансовану систему 

ресурсозабезпечення на основі залучення додаткових ресурсів і заходів щодо 

інноваційного розвитку, які створять комплектацію машинно-тракторного 

парку, сучасний рівень нової техніки, прискорять її оновлення, підвищать 

наукові розробки нових моделей, розвинуть власне машинобудування і 

залучення іноземної техніки. Зокрема, фінансово-економічна підтримка 

держави у цьому випадку буде доречною стосовно відшкодування витрат на 

банківських ставках кредитів для придбання техніки. При високому рівні 

ресурсозабезпечення дохідність земель становить 0,48, а при низькому – 0,20 

(табл. 5.14).   

Таблиця 5.14  

Посівні площі вирощування сільськогосподарських культур  

Харківської області за варіантом № 2 «Залучення до обробітку ріллі 

четвертого ступеня придатності» 

Показник 
Рівень ресурсозабезпечення Придатна 

площа 
посіву, га високий достатній задовільний низький 

Площа посіву пшениці, тис. га 1267,0 1258,5 1257,0 1253,0 1810,0 

Площа посіву ячменю, тис. га 6,4 8,5 10,0 14,0 1810,0 

Площа посіву кукурудзи, тис. га 362,0 362,0 362,0 362,0 1809,5 

Площа посіву соняшнику, тис. га 172,7 178,6 178,2 177,7 1800,0 

Площа посіву цукрового буряку, тис. га 1,9 2,4 2,8 3,3 1800,9 

Загальна площа, тис. га 1810,0 1810,0 1810,0 1810,0 х 

Чистий дохід, млн грн 28143,3 20893,8 16625,1 11624,4 х 

Чистий дохід на 1 га, грн 15548,8 11543,5 9185,2 6422,3 х 

Орендна плата за 1 га, грн 1953 1953 1953 1953 х 

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

Коефіцієнт дохідності Кд 0,48 0,35 0,28 0,20 х 

 Джерело: власні дослідження. 
  

 Упровадження у виробництво такої системи дозволяє одержувати 

максимальний прибуток сільськогосподарським підприємствам, але з 

екологічної сторони це призводить до зниження врожаїв, родючості ґрунтів і 

подальшого зменшення їх придатності до вирощування, а з соціальної – до 

зменшення кількості працівників, орендної плати, небажання орендувати 

малопродуктивні землі [166]. 
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 Третій варіант «Конкурентні переваги надання земель в оренду» 

передбачає розробку моделі планування сільськогосподарського виробництва 

з підвищенням орендної плати за земельні частки (паї) для створення 

конкурентного середовища і переваг підприємницької діяльності аграрного 

сектора економіки із соціально-економічним захистом сільського населення 

[166]. Відповідно до Указу Президента «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток 

(паїв)» від 02.02.2002 № 92/2002 орендна плата повинна становити не менше  

3 % нормативної грошової оцінки та поступово збільшуватися залежно від 

результатів господарської діяльності, фінансово-економічного стану орендаря 

[28]. Нормативна грошова оцінка ріллі по Харківській області станом на 

01.01.2018 р. дорівнювала  32549,20 грн, а мінімальний розмір орендної плати 

за 1 га ріллі приватної власності в Харківській області становив 976,48 грн/га 

[166]. Фактично сплачений сільськогосподарськими підприємствами області 

середній розмір орендної плати у 2016 р. становив 1640,89 грн, або 5 % від 

нормативної грошової оцінки. У структурі виробничої собівартості продукції 

сільського господарства всіх підприємств області орендна плата складає у 

2016 р. сягала 2 % [166]. Збільшення розміру орендної плати для високого 

рівня ресурсозабезпечення становило 18 % від нормативної грошової оцінки, 

або 5859 грн/га, для достатнього – 14 %, або 4557 грн/га, для задовільного –  

10 %, або 3255 грн/га, для низького – 6 %, або 1953 грн/га [166]. У цьому 

варіанті будуть залучати площі ріллі першого – четвертого ступеня 

придатності.  

  Розмір ставки орендної плати і грошова, натуральна або відробіткова, 

форма її виплати є тим економічним інструментом приваблення потенційних 

орендодавців, який запроваджують  сільськогосподарські підприємства в 

процесі формування земельного банку. Безумовно, зростають статті витрат на 

виробництво її продукції, але за рахунок залучення до обробітку великих площ 

досягається максимальний ефект. Водночас резерви для збільшення орендної 

плати підприємств залежать від рівня господарювання, маркетингу, ринків 
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збуту, управління та ресурсозабезпечення. Чим вищий рівень 

ресурсозабезпечення, тим більше умов для підвищення рівня орендної плати і 

поліпшення соціального становища на селі й розвитку сільських територій. 

Зокрема, при високому ресурсозабезпеченні витрати на 1 га посівів пшениці 

становлять 17460 грн/га, а при низькому – 8122 грн/га (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15  

Економічні показники виробництва сільськогосподарських культур  

Харківської області за варіантом № 3 «Оптимізація землекористування 

в умовах зростання орендної плати» у 2017 р. 

Назва  Культура 
Фактичний 

показник 

Модельний варіант ресурсозабезпечення 

високий достатній задовільний низький 

В
и

т
р

а
т
и

 н
а

 

1
 г

а
, 

г
р

н
       пшениця 7989,7 17460 13460 11462 8122 

      ячмінь 2945,5 14209 10940 8698 7359 

      кукурудза на зерно 6434,8 16267 12732 9916 7086 

      соняшник 9474,4 16535 14300 12074 9565 

      цукровий буряк 23465,5 36032 27256 23481 20730 

К
о
еф

іц
іє

н
т
 

д
о
х
ід

н
о
ст

і 
К

д
 

       пшениця 0,30 0,34 0,25 0,23 0,19 

      ячмінь 0,26 0,33 0,25 0,23 0,13 

      кукурудза на зерно 0,18 0,38 0,30 0,25 0,21 

      соняшник 0,34 0,47 0,40 0,33 0,21 

      цукровий буряк 0,30 0,18 0,16 0,13 0,10 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [459]. 
  

 Результатом конкурентної боротьби сільськогосподарських  

товаровиробників за земельні частки (паї) потенційних орендодавців стають 

«шахівниці», які ускладнюють обробіток ґрунту цілого земельного масиву. 

Зокрема, орендодавці підвищують пайовикам орендну плату до економічно 

необґрунтованої (10–20 %) нормативної грошової оцінки при низькому рівні 

ресурсозабезпечення. У зв’язку з цим у цілісний земельний масив 

вклинюються чужі підприємства з декількома орендованими та окремо 

розташованими паями, що унеможливлює ефективний обробіток землі 

машинно-тракторними засобами, призводить до додаткових витрат, 

збитковості виробництва. У подальшому такий земельний рекет спонукає 

господарюючого суб’єкта до відмови від обробітку масиву. Потенційних 

орендодавців приваблюють чужі підприємства підвищенням орендної плати 

на кілька сотень гривен від чинного орендаря. Пропонуємо для уникнення 

подібних ситуацій розраховувати резерви для підвищення орендної плати. При 
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високому рівні ресурсозабезпечення ставка орендної плати на 1 га може сягати 

18 % і рівень дохідності становитиме 0,36, а при низькому ресурсоза-

безпеченні – ставка орендної плати може дорівнювати 6 %, а  дохідність буде 

становити 0,20 (табл. 5.16).     

 Таблиця 5.16  

Посівні площі вирощування сільськогосподарських культур  

Харківської області за варіантом № 3 «Оптимізація землекористування 

в умовах зростання орендної плати» 

Показник 
Рівень ресурсозабезпечення Придатна 

площа 
посіву, га високий достатній задовільний низький 

Площа посіву пшениці, тис. га 1260,6 1258,5 1257,0 1253,0 1810,0 

Площа посіву ячменю, тис. га 6,4 8,5 10,0 14,0 1810,0 

Площа посіву кукурудзи, тис. га 362,0 362,0 362,0 362,0 1809,5 

Площа посіву соняшнику, тис. га 179,1 178,6 178,2 177,7 1800,0 

Площа посіву цукрового буряку, тис. га 1,9 2,4 2,8 3,3 1800,9 

Загальна площа, тис. га 1810,0 1810,0 1810,0 1810,0 х 

Чистий дохід, млн грн 21093,8 16185,9 14272,0 11624,3 х 

Чистий дохід на 1 га, грн 11654,0 8942,5 7885,1 6422,3 х 

Орендна плата за 1 га, грн 5859 4557 3255 1953 х 

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

Коефіцієнт дохідності Кд 0,36 0,27 0,24 0,20 х 

 Джерело: власні дослідження. 
  

 Кінцевим етапом складання оптимізаційної моделі є практична 

реалізація розроблених методичних положень у рекомендації, які ґрунтуються 

на економіко-математичному моделюванні використання орних земель у 

ринкових умовах з урахуванням їх придатності до вирощування культур 

залежно від рівня ресурсної спроможності окремого сільськогосподарського 

підприємства. Прогнозування дохідності земель та резервів для підвищення 

орендної плати власникам земельних часток (паїв) актуалізується в умовах 

запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення з 

урахуванням регіональних особливостей різної придатності земель та їх 

родючості.  

 У другому напрямі дослідження розглянуто той факт, що в 

сільськогосподарських підприємствах знання вкладають у технології 

вирощування сільськогосподарських культур, тому це є інтелектуальним 

капіталом [512, с. 373]. У ньому виділимо частку, яка припадає на 
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інституціональний капітал. Пропонуємо методику до формування та 

функціонування інституціонального капіталу сільськогосподарських 

підприємств, що вкладають у земельні ресурси, через виділення частки від 

витрат на внесення мінеральних та органічних добрив при існуючому 

технологічному рівні ведення господарства, яка має таку послідовність:                     

1) визначення еквівалентної врожайності в областях України за всіма 

організаційно-правовими формами; 2) визначення земельної ренти; 

3) виділення в інтелектуальній частині земельної ренти інституціональну 

складову; 4) визначення інституціонального капіталу [150]. Виділення в 

земельній ренті складових частин (соціальної, інституціональної, 

трансакційної, технологічної) проходило на основі аналізу витрат на 

виробництво продукції рослинництва за елементами. Соціальну складову 

розраховували як суму витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні 

заходи. Інституціональну складову визначали на основі витрат на мінеральні 

добрива, трансакційну складову – на основі витрат на орендну плату за 

земельні частки (паї) та майнові паї. Технологічні витрати складалися з усіх 

витрат, крім витрат на формування соціальної, інституціональної, 

трансакційної складової. Для розрахунку еквівалентної врожайності 

використаємо дані щодо структури посівних площ, повної собівартості 

продукції, урожайності сільськогосподарських культур і рентабельності 

продукції відповідно до різних організаційно-правових форм господарювання: 

сільськогосподарських підприємств, державних та недержавних підприємств, 

товариств, приватних підприємств, кооперативів, інших підприємств.  

 Валову продукцію визначали як суму витрат і надлишку, який 

розраховували множенням рентабельності на витрати. Чистий дохід 

розраховували як різницю між валовою продукцією і витратами на її 

виробництво (повна собівартість продукції). Поправку на дохід по зернових 

уводили для кожної культури десятипільної сівозміни (пшениця, ячмінь, 

горох, кукурудза на зерно, цукровий буряк, соняшник, соя, ріпак, картопля, 

овочі) через віднімання від чистого доходу певної культури розміру чистого 
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доходу пшениці. Кожна культура займає різну величину в сівозміні, тому 

визначали розбіжність доходу з урахуванням ваги в структурі посівних площ 

по кожній області (табл. 5.17).    

  Таблиця 5.17 
Розрахунок еквівалентної врожайності в сільськогосподарських 

підприємствах Харківській області станом на 01.01.2017 р. 

Культура 
Валова 

продукція, 
грн/га 

Витрати, 
грн/га 

Рента-
бель-
ність 

Чистий 
дохід,  
грн/га 

Поправка на 
дохід по зер-
нових, грн/га 

Питома 
вага 

посівів 

Розбіж-
ність 

доходу,  
грн/га 

Пшениця 14556,0 11407,5 27,6 3148,5 0,0 0,3343 0,0 

Ячмінь 8805,4 7663,5 14,9 1141,9 -2006,6 0,0672 -134,8 

Горох 19183,4 11605,2 65,3 7578,2 4429,7 0,0284 125,8 
Кукурудза 
на зерно 19418,7 13801,5 40,7 5617,2 2468,7 0,1468 362,4 
Цукрові 
буряки 45422,8 35348,5 28,5 10074,3 6925,8 0,0221 153,1 

Соняшник 24473,8 14287,1 71,3 10186,7 7038,2 0,3662 2577,4 

Соя 17848,0 12739,5 40,1 5108,5 1960,0 0,0323 63,3 

Ріпак 17324,2 13450,5 28,8 3873,7 725,2 0,0026 1,9 

Картопля 44241,8 18139,3 143,9 26102,5 22954,0 0,0000 0,0 

Овочі 135393,1 112359,4 20,5 23033,7 19885,2 0,0001 2,0 

 Усього х х х х х 1,000 3151,01 
Собівартість 
1 ц пшениці, 
грн 

х 253,50 
 

х х х х х 

Різниця в доході в перерахунку на зерно, ц/га  9,74 
Еквівалентна врожайність, ц/га  54,74 

Джерело: розроблено автором на основі даних [535]. 

 

У середньому по Україні еквівалентна врожайність пшениці в 

сільськогосподарських підприємствах становила 53,16 ц/га,  товариствах – 

55,32 ц/га,  приватних підприємствах – 51,81 ц/га, кооперативах – 46,85 ц/га, 

інших підприємствах – 42,67 ц/га, державних – 51,16 ц/га,  недержавних 

підприємствах – 53,47 ц/га. Мінімальна інтервенційна ціна (з урахуванням 

податку на додану вартість) пшениці м’якої другого класу дорівнювала 365 

грн/ц [59, 461]. Найменша еквівалентна врожайність пшениці на гірших землях 

у середньому по Україні у сільськогосподарських підприємствах становила 11,7 

ц/га, товариствах – 11,1 ц/га,  приватних підприємствах – 11,9 ц/га, 

кооперативах – 10,3 ц/га, інших підприємствах – 5,1 ц/га, державних – 11,8 ц/га, 

недержавних підприємствах – 11,8 ц/га (табл. 5.18). 
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   Таблиця 5.18 
Еквівалентна врожайність у підприємствах різних організаційно-

правових форм господарювання станом на 01.01.2017 р. 

Область 
Еквівалентна врожайність, ц/га  

СГП ТОВ ПП КООПЕРАТИВИ ІНШІ ДЕРЖАВНІ НЕДЕРЖАВНІ 

Вінницька 62,11 62,59 62,44 59,87 57,84 48,75 62,26 

Волинська 57,28 58,69 80,30 44,64 33,13 43,58 57,50 

Дніпровська 44,01 45,12 41,41 36,93 51,71 48,89 44,06 

Донецька 41,89 44,17 41,51 43,96 32,18 47,29 41,83 

Житомирська 53,90 56,79 49,57 43,61 54,80 55,94 53,99 

Закарпатська 60,75 69,79 37,96 0,00 50,54 61,97 63,91 

Запорізька 40,58 42,08 39,46 42,24 33,46 29,56 40,68 

Івано-Франківська 59,53 62,43 54,94 57,98 78,00 29,27 59,62 

Київська 60,35 58,72 67,48 61,60 62,72 89,39 60,61 

Кіровоградська 52,01 53,43 50,67 46,92 51,68 33,46 52,18 

Луганська 45,11 45,59 45,08 39,41 34,24 0,00 45,11 

Львівська 61,64 58,00 69,47 48,50 25,57 65,27 62,10 

Миколаївська 44,71 45,64 47,93 43,28 45,19 35,92 45,31 

Одеська 43,30 44,84 44,52 40,40 35,30 34,66 43,65 

Полтавська 66,57 70,14 55,76 64,68 47,28 71,34 66,92 

Рівненська 60,54 59,57 65,06 39,04 0,00 145,19 60,88 

Сумська 56,12 59,07 52,51 58,46 35,93 44,05 56,68 

Тернопільська 59,48 56,84 64,00 73,11 43,21 39,60 59,56 

Харківська 54,74 55,35 55,20 59,71 41,07 47,06 55,32 

Херсонська 45,60 46,93 54,75 39,80 50,58 64,27 45,64 

Хмельницька 67,39 67,99 65,58 63,72 46,82 50,05 67,57 

Черкаська 68,48 70,70 58,58 63,41 68,85 89,81 68,49 

Чернівецька 45,85 46,74 39,99 30,52 53,78 55,67 46,07 

Чернігівська 53,20 55,80 46,24 34,33 42,51 45,05 53,36 

Україна 53,16 55,32 51,81 46,85 42,67 51,16 53,47 

гірші 11,7 11,1 11,9 10,3 5,1 11,8 11,8 

Джерело: розроблено автором на основі даних [535].       

 

Норматив окупності витрат, визначений як різниця між темпами витрат 

на виробництво продукції і темпами цін на їх реалізацію, сягає 5 %. Питому вагу 

земельної ренти у валовому доході визначали як різницю між окупністю витрат 

і нормативом витрат, поділеним на окупність. Земельну ренту розраховували як 

валовий дохід, помножений на її питому вагу. У земельній ренті виділено 

природну й інтелектуальну частини (дод. Л.1). Природна частина складається з 

абсолютної та диференціальної ренти І. Абсолютна рента дорівнює 584 грн/га, 

або 1,6 ц/га, помножені на мінімальну інтервенційну ціну 365 грн/ц . 

Інтелектуальна частина земельної ренти формується за рахунок 

диференціальної ренти ІІ за такими складовими: соціальна, інституціональна, 



402 

 

 

трансакційна, технологічна (дод. Л.2) через відсоток у структурі витрат на 

виробництво продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах, 

товариствах, приватних підприємствах, кооперативах, інших підприємствах, 

державних та недержавних підприємствах (табл. 5.19). 

Таблиця 5.19 
Природна частина земельного капіталу в підприємствах різних 

організаційно-правових форм господарювання станом на 01.01.2017 р. 

Область 
Природна частина земельного капіталу, % 

СГП ТОВ ПП КООПЕРАТИВИ ІНШІ ДЕРЖАВНІ НЕДЕРЖАВНІ 

Вінницька 28 25 32 30 11 34 28 

Волинська 30 26 28 42 29 36 30 

Дніпровська 47 43 52 52 17 53 47 

Донецька 45 41 48 49 24 35 45 

Житомирська 33 31 36 52 14 49 34 

Закарпатська 35 30 41 0 15 99 34 

Запорізька 52 48 56 46 24 60 53 

Івано-Франківська 36 33 37 38 10 69 36 

Київська 28 27 29 27 12 33 29 

Кіровоградська 38 34 40 40 17 57 38 

Луганська 50 48 49 89 30 0 50 

Львівська 24 24 23 50 25 34 24 

Миколаївська 40 36 44 37 20 48 40 

Одеська 42 39 41 47 18 48 42 

Полтавська 32 28 39 34 18 39 32 

Рівненська 28 26 28 46 0 51 28 

Сумська 35 32 38 29 17 61 35 

Тернопільська 32 31 31 28 24 39 32 

Харківська 36 32 39 38 18 43 36 

Херсонська 45 41 47 53 19 38 46 

Хмельницька 26 23 34 29 15 43 26 

Черкаська 28 26 33 32 11 24 29 

Чернівецька 39 36 44 43 21 57 39 

Чернігівська 33 29 40 56 14 48 33 

Україна 36 32 40 42 19 43 36 

Джерело: розроблено автором на основі даних [535].        

 

Природна частина земельного капіталу становила в середньому по 

Україні в сільськогосподарських підприємствах – 36 %, товариствах – 32 %,  

приватних підприємствах – 40 %, кооперативах – 42 %, інших підприємствах 

– 19 %, державних – 43 %, недержавних підприємствах – 36 %. У 

інтелектуальній частині земельного капіталу визначено питому вагу 
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складових: соціальної, інституціональної, трансакційної, технологічної               

(дод. Л.3) (табл. 5.20). 

Таблиця 5.20 

Інтелектуальна частина земельного капіталу в підприємствах різних 

організаційно-правових форм господарювання станом на 01.01.2017 р. 

Область 
Інтелектуальна частина земельного капіталу, % 

СГП ТОВ ПП КООПЕРАТИВИ ІНШІ ДЕРЖАВНІ НЕДЕРЖАВНІ 

Вінницька 72 75 68 70 89 66 72 

Волинська 70 74 72 58 71 64 70 

Дніпровська 53 57 48 48 83 47 53 

Донецька 55 59 52 51 76 65 55 

Житомирська 67 69 64 48 86 51 66 

Закарпатська 65 70 59 0 85 1 66 

Запорізька 48 52 44 54 76 40 47 

Івано-Франківська 64 67 63 62 90 31 64 

Київська 72 73 71 73 88 67 71 

Кіровоградська 62 66 60 60 83 43 62 

Луганська 50 52 51 11 70 0 50 

Львівська 76 76 77 50 75 66 76 

Миколаївська 60 64 56 63 80 52 60 

Одеська 58 61 59 53 82 52 58 

Полтавська 68 72 61 66 82 61 68 

Рівненська 72 74 72 54 0 49 72 

Сумська 65 68 62 71 83 39 65 

Тернопільська 68 69 69 72 76 61 68 

Харківська 64 68 61 62 82 57 64 

Херсонська 55 59 53 48 81 62 54 

Хмельницька 74 77 66 71 85 57 74 

Черкаська 72 74 67 68 89 76 71 

Чернівецька 61 64 56 57 79 43 61 

Чернігівська 67 71 60 44 86 52 67 

Україна 64 68 60 58 81 57 64 

Джерело: розроблено автором на основі даних [535].       

 

Інтелектуальна частина земельного капіталу становила  у середньому по 

Україні у сільськогосподарських підприємствах –  64 %, товариствах – 68 %,  

приватних підприємствах – 60 %, кооперативах – 58 %, інших підприємствах 

– 81 %, державних – 57 %, недержавних підприємствах – 64 %. 

Інституціональна складова інтелектуальної частини земельного капіталу 

(інституціональний капітал) становила в середньому по Україні в 

сільськогосподарських підприємствах – 12 %, товариствах – 12 %,  приватних 



404 

 

 

підприємствах – 13 %, кооперативах – 10 %, інших підприємствах – 12 %, 

державних – 8 %, недержавних підприємствах – 12 % (табл. 5.21). 

Таблиця 5.21 
Інституціональна складова інтелектуальної частини земельного 

капіталу (інституціональний капітал) у підприємствах різних 
організаційно-правових форм господарювання станом на 01.01.2017 р. 

Область 

Інституціональна складова інтелектуальної частини  
земельного капіталу, % 

СГП ТОВ ПП КООПЕРАТИВИ ІНШІ ДЕРЖАВНІ НЕДЕРЖАВНІ 

Вінницька 14 13 16 14 6 9 14 
Волинська 19 18 26 17 14 18 19 
Дніпровська 10 10 9 8 16 2 10 
Донецька 10 12 11 10 6 3 10 

Житомирська 14 15 13 9 27 7 14 

Закарпатська 12 16 9 0 8 0 12 
Запорізька 9 9 9 9 14 6 9 
Івано-Франківська 12 11 13 15 15 6 11 
Київська 12 12 13 13 14 9 13 
Кіровоградська 11 12 11 6 13 3 11 
Луганська 9 9 10 1 9 0 9 
Львівська 18 16 21 13 16 26 17 
Миколаївська 11 11 11 8 14 8 11 
Одеська 14 13 16 12 16 7 14 
Полтавська 10 10 9 7 15 4 10 

Рівненська 14 11 19 12 0 10 14 

Сумська 12 13 12 11 15 4 12 
Тернопільська 15 14 16 14 8 14 15 

Харківська 12 13 13 11 4 7 12 

Херсонська 8 8 8 6 11 12 8 
Хмельницька 16 15 17 14 25 7 16 
Черкаська 13 13 12 13 16 10 13 
Чернівецька 10 10 9 18 10 3 10 
Чернігівська 14 15 14 7 14 10 14 
Україна 12 12 13 10 12 8 12 

Джерело: розроблено автором на основі даних [535].        

 

Таким чином, за першим напрямом – рівень дохідності земель, що 

залежить від рівня освоєння іноземних товарних ринків та інформаційного 

забезпечення товаровиробників, формує інвестиційну привабливість регіону, 

впливає на соціальну відповідальність ведення аграрного бізнесу й  нівелює 

проблему продовольчої безпеки, яка стала нагальною серед викликів світового 

розвитку; за другим напрямом – прикладання знань до використання землі 

створює інтелектуальний капітал. У наступному підрозділі розглянемо 

управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади.     
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5.3. Децентралізація управління земельними ресурсами 

 

Пріоритетом національної економіки вважають раціональне 

використання ресурсів, інакше порушується стабільність у суспільстві й 

утворюється загроза національній безпеці держави. Підвищення ефективності 

використання відновлювальних та невідновлювальних ресурсів покладено на 

органи державної влади та місцевого самоврядування. Результативність 

використання наявного в територіальній громаді ресурсного потенціалу 

визначає її спроможність, яка зумовлена повним залученням в господарський 

обіг можливостей, здатності адаптації до зміни ситуації на ринку за рахунок 

усунення диспропорцій, упровадження територіального маркетингу. Успішне 

вирішення проблеми оптимального управління власним розвитком 

територіальних громад при децентралізації влади можливе за умови прийняття 

ефективних управлінських рішень розпорядження основним ресурсом – 

землею – і в межах населених пунктів, і за ними.   

Децентралізація передбачає правову, організаційну і матеріальну 

спроможність об’єднаних територіальних громад, підвищення якості й 

доступності послуг населенню відповідно до розроблених нормативних 

критеріїв якості й контролю громадськості за діяльністю органів місцевого 

самоврядування, широкомасштабне залучення мешканців до прямого 

народовладдя та взяття участі в управлінні, створення ефективної системи 

органів управління, визначення пріоритетів і стимулювання місцевого 

економічного розвитку, установлення меж адміністративно-територіальних 

одиниць та розроблення генеральних планів населених пунктів, створення 

інституту префектів і трансформування повноважень районних державних 

адміністрацій (контроль, координація, нагляд), чітке визначення повноважень 

органів місцевого самоврядування, що сприятиме їх автономії та посиленню 

партнерських відносин між населенням і органами державного управління.  

 Головна сутність об’єднання територіальних громад полягає у 

фінансово-економічній самодостатності, зумовленій існуванням 
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бюджетоутворюючих організацій, бази оподаткування та сприятливого 

інвестиційного середовища, що сприяє побудові економічного фундаменту 

самостійного господарювання та якості надання послуг населенню на основі 

застосування електронного врядування і поліпшення інженерно-транспортної 

інфраструктури [178]. Ґрунтуючись на європейському досвіді, автор пропонує 

організовувати діяльність громад за двома напрямами: перший включає 

об’єднання сусідніх громад (органічний), другий базується на збереженні 

самостійності громад з визначенням спільних функцій (функціональний). 

Важливим буде введення інституту старости, який допомагає мешканцям 

готувати документи для подання до органів місцевого самоврядування, 

проводити контроль довкілля і об’єктів, відстоювати інтереси своєї території 

та наглядати за розподілом бюджетних коштів.  

Модель управління розвитком територіальних громад має ґрунтуватися 

на стратегічному прогнозі одержання суспільно-корисної цінності, яка 

забезпечується антикризовою діяльністю, моніторингом та інструментарієм, 

шанобливою комунікацією. Слід проводити інтегральне оцінювання ступеня 

використання ресурсного потенціалу територіальної громади та рівня 

перетворення його на суспільні блага. Критеріями оцінки вдосконалення 

прямого управління є залучені управлінські підходи, методи, моделі, 

технології, а опосередкованого – показники підвищення якості життя 

населення [143]. До реалізації проєктів розвитку об’єднаних територіальних 

громад можна залучати управлінський інструментарій у вигляді технопарків, 

технополісів, бізнес-інкубаторів, центрів трансферту технологій у поєднанні з 

рекомендаціями науки, інтересів бізнесу та населення, новаціями громади. 

Формою роз’яснення потенційних інновацій на території громади можуть 

бути конференції, круглі столи, наукова та навчальна діяльність на 

дистанційній основі он-лайн платформ і засобів електронних комунікацій 

«smart communities». Отже, модель управління розвитком громад повинна 

передбачати встановлення партнерських відносин, соціально-економічні 
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орієнтири і сталий розвиток в інноваційних межах, синергетичний ефект від 

громадської тріади управління (потенціал–процес–результати).   

Пропонується ввести інноваційно-ресурсний інститут, який матиме 

назву Центр інновацій та ресурсозабезпечення при обласних радах і 

виконуватиме збір новітніх ідей і реалізацію їх у реальність або перспективний 

продукт. Він двічі на рік звітуватиме про аналіз актуальних інноваційних 

розробок у вигляді конференцій або круглих столів, а також дозволить 

науковцям брати участь у конкурсах на одержання грантів для вивчення 

світового досвіду, проводитиме тендери на науково-практичне забезпечення 

розробок та фінансово-матеріальне забезпечення, організовуватиме День 

успішних проєктів для ознайомлення громади з найкращими досягненнями 

реалізованих новацій за різними напрямами пріоритетів місцевого розвитку. 

Пропонується будувати сучасну модель управління територіальними 

громадами на основі партнерства, яке наділяє повноваженнями зацікавлені 

сторони в управлінському процесі горизонтального рівня й вимагає унікальної 

системи мотивації, залучення громадян і ухвалення рішень і полягає у 

міжтериторіальній та громадській співпраці.   

Застосування технологій Форсайту, який збирає всіх стейкхолдерів 

(громадські та промислові організації, науково-дослідні й неурядові установи 

тощо) і охоплює міжнародний, державний, регіональний рівні для визначення 

бажаного образу на основі конкретних стратегій. Переважною відмінністю цієї 

технології є те, що розвиток громади прогнозує не вузьке коло експертів, а 

мережі висококваліфікованих професіоналів і зацікавлених у його здійсненні 

експертів, до складу яких уходять бізнесмени, можновладці, громадські діячі 

та наукові співробітники, які передбачають відповіді на проблемні виклики, 

ліквідаційні заходи та розпорядження наявними ресурсами на основі своїх 

знань, за допомогою спеціальних процедур і прийомів роботи. Нові вимоги до 

прийняття управлінських рішень ґрунтуються на ідеї колективного розуму – 

краудсорсингу, тобто використання ідей при комунікації з населенням через 

старосту, консультацій із громадськістю. У державному секторі він стає 
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інструментом для взаємодії суспільства й органів влади з питань 

законодавства, стратегій та пріоритетів розвитку, вирішення гострих проблем 

без витрат із бюджету.   

Інституціональне забезпечення децентралізації на регіональному рівні 

пропонуємо провадити Центрами розвитку місцевого самоврядування, які 

організовують і спрямовують трансформаційні процеси згідно з вимогами та 

фінансуванням за програмою «U-LEAD з Європою». Необхідно завершити 

створення перспективних планів територій громад регіонів відповідно до 

розробленої державою методики, бо на практиці об’єднання відбувається для 

розширення повноважень та захоплення ресурсної бази: посилити державне 

фінансування добровільних засад об’єднання, ліквідувати супротив районних 

рад і місцевих еліт; оптимізувати розподіл повноважень між місцевими 

радами, районними адміністраціями та районними радами; наповнити 

висококваліфікованими кадрами і посилити контроль за діяльністю рад та 

якістю послуг. Пропонуємо інституціонально закріпити перелічені положення 

в проєктах Законів «Про адміністративно-територіальний устрій України», 

«Про місцевий референдум», «Про співробітництво територіальних громад», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», унести зміни «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

Одним із основних важелів розвитку громад стають власні джерела 

доходів, майже 40 % яких формують земельні ресурси при впровадженні 

конкурентних електронних аукціонів. Перший етап децентралізації показав 

збільшення місцевих бюджетів за рахунок податків, зборів, акцизів, що 

зменшує їх залежність від субвенцій. Якщо нині територіальні громади здають 

її в оренду, то в майбутньому будуть продавати, забезпечуючи свою 

спроможність на підставі фінансової стійкості [55]. У 2018 р. на основі 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення передано в 

комунальну власність 1,5 млн га до 650 об’єднаних територіальних громад, але 

цей процес триває досі для 185 громад [54]. Найвищу орендну плату 
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забезпечують електронні земельні аукціони, які охоплюють велику кількість 

потенційних покупців права оренди, економлять витрати часу на пересування 

та переїзди, замінюючи їх стаціонарним робочим місцем у власному офісі й 

автоматичним визначенням переможця, який реєструється на спеціальному 

майданчику, що містить земельні ділянки всієї України. Отже, доходи від 

землі формуються за рахунок земельного податку, орендної плати за державні 

та комунальні землі, єдиного податку четвертої групи, податку на доходи 

фізичних осіб (здача в оренду земельних часток (паїв)).  

Відповідно до перспективних планів, станом на 01.01.2019 р. повинно 

бути створено 1289 об’єднаних територіальних громад, однак на практиці їх 

876, із яких діють 806, а решта чекає на вибори. У цих ОТГ мешкають                         

8,3 млн осіб, або 21,1 % усього населення держави. Діючі територіальні 

громади становлять лише 33,9 % від загальної кількості територіальних 

громад країни, більшість яких перебуває в Дніпровській (62), Черкаській (54) 

і Житомирській (53) областях, а меншість – у Закарпатській області (6) [378] 

(рис. 5.12). 

    

Рис. 5.12. Динаміка створення територіальних громад, од. 
            Джерело: розроблено автором на основі даних [378].  

      

За період 2017–2018 рр. доходи місцевих бюджетів у 665 об’єднаних 

територіальних громадах зросли на 61 % – з 11,6 млрд грн до 18,8 млрд грн. 

Плата за землю зросла з 2,4 до 2,7 млрд грн, або на 12,5 %. У структурі податків 

найбільшу частину займає податок на доходи фізичних осіб – 55,8 %, акцизний 

податок становить 7,5 %, плата за землю – 14,6 %, єдиний податок – 16,4 %, 

податок на нерухоме майно – 1,9 %, інші – 3,8 % (рис. 5.13).                
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Рис. 5.13. Динаміка доходів місцевих бюджетів, % 
            Джерело: розроблено автором на основі [378] . 

 

Автор пропонує впровадити податкове зонування території об’єднаних 

територіальних громад, яке буде охоплювати земельні ділянки не тільки в 

межах населених пунктів, але й за їх межами [178]. Передбачено створення 

картографічної основи в геоінформаційній системі з унесенням інформації про 

площі земельних ділянок із публічної кадастрової карти, межі населених 

пунктів, економіко-планувальні зони населених пунктів, нормативну грошову 

оцінку земельних ділянок, земель сільськогосподарського призначення з 

електронного довідника нормативної грошової оцінки [178]. Наступним 

етапом стає аналіз діяльності підприємств на основі їх фінансово-статистичної 

звітності, щоб уникнути завеликих та замалих розмірів ставок [178]. 

Відповідно до законодавства земельний податок не залежить від результатів 

господарської діяльності, але в процесі визначення ставок земельного податку 

відбувається пряме голосування і господарюючі суб’єкти співвідносять ставку 

податку з можливостями власної господарської діяльності, щоб не залишитися 

в збитку [178]. На третьому етапі встановлюють податкові зони в межах і за 

межами населених пунктів [178]. На четвертому етапі визначають ставки 

земельного податку і підраховують бюджет місцевої ради [178]. На п’ятому 

етапі відбувається затвердження ставок і відкриття даних на огляд громади в 

он-лайн режимі на сайті ради, щоб кожний мешканець, натиснувши на 
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зображення свої земельної ділянки, відразу одержував інформацію про розмір 

земельного податку [178].       

Глобалізація світової економіки підвищує роль місцевих громад в 

економічному розвитку як їхніх територій, так і держави в цілому, тому нові 

правила гри визначаються новаціями економічного розвитку, який 

ґрунтується на глобалізації та локалізації. Багатоаспектність земельних 

відносин приводить до виникнення мультифункціональності 

землекористування, що формує синергетичний ефект від поєднання найвищих 

економічних результатів господарської діяльності, збалансованого 

екологічного стану та зростаючої якості життя населення. Тому пропонуємо 

проводити інтегроване управління землекористуванням в межах об’єднаних 

територіальних громад, яке буде розглядати землю як базис проживання, 

природний ресурс, засіб виробництва, об’єкт соціально-економічних і 

екологічних взаємовідносин в межах існуючих форм власності на землю та 

іншої нерухомості, наявного галузевого використання території з визначенням 

перспектив розвитку і просторового впорядкування в межах фінансових 

можливостей громади.     

Пропонуємо впроваджувати територіальний маркетинг, який 

забезпечить інформацією про привабливі та престижні території, перспективні 

види ділової активності та життєдіяльності, наявність природних, трудових, 

фінансових та інших ресурсів, шляхи їх відтворення і відновлення. Так 

формується імідж території, її просування для участі в міжнародних і 

регіональних програмах, стимулюється раціональне використання ресурсного 

потенціалу, залучають нові державні та приватні інвестиції. Для реалізації 

територіального маркетингу застосовують такі інструменти, як 

позиціонування території, аналіз, вибір цільових ринків. Маркетинг 

зорієнтовано на приваблення туристів, розвиток національних промислів, 

обслуговування, промисловості та експорту. Разом із цим він спрямований на 

вдосконалення управління об’єднаною територіальною громадою, 

поліпшення інфраструктури та культурної поведінки, тобто свідомість 
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управлінців і діяльність органів управління повинні бути скеровані на 

формування позитивного та культурного іміджу в зовнішньому середовищі.  

Управління має здійснити маркетинг територіального продукту, 

визначити його ціну, розподіл та просування території. Територіальний 

продукт характеризується видами, кількісними і якісними характеристиками 

наявних природних та інших ресурсів, споживчими витратами, 

місцеположенням, інфраструктурним забезпеченням, його геоінформаційним 

представленням в он-лайн режимі та рівнем розрекламованості серед 

населення, значущості в регіоні та державі. Таким чином, територіальний 

продукт має фізичні характеристики, систему управління та привабливість для 

потенційних споживачів. Ціна для потенційного інвестора буде складатися з 

витрат на купівлю територіального продукту, здійснення діяльності та збитків 

у разі його заміни на інший. Конкурентоспроможність ґрунтується на 

здатності надавати послуги та виготовляти товари на рівні вимог кращих 

державних і закордонних ринків для підвищення соціально-економічної та 

інвестиційної привабливості території через створення її бренду, тобто 

загальновідомих цінностей, які виражаються унікальними та оригінальними 

споживчими властивостями території, мають постійний попит і визнані 

суспільством.   

Розглядаючи вітчизняну практику децентралізації управління 

земельними ресурсами в контексті вагомості не тільки природно-ресурсних і 

економічних, а й інших факторів, пропонуємо використовувати наступний 

аналіз. Авторське бачення в ньому полягає в тому, що аналізуються 

територіально-галузеві та маркетингові фактори впливу на розвиток 

територіальної громади, регіону. Отже, він стає маркетинговим інструментом, 

який розглядає територіальні (Т – territorial), галузеві (І – industrial), 

маркетингові (М – marketing) і комерційні (С – commercial) фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовища, що мають безпосередній вплив на 

управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади, 

формування об’єднаних територіальних громад  (табл. 5.22).      
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Таблиця 5.22 

Аналіз управління земельними ресурсами 

Фактор впливу Характеристика 

Т – фактори 

впливу 

територіальної 

групи 

нестійкий інтегрований потенціал території; наявність природних 

ресурсів, лікувальних джерел, історико-культурних об’єктів та їх 

низька вартість; стимулювання використання та купівлі 

територіального продукту; приваблення територією успішних 

фірм, державних замовлень, професіоналів, інвесторів, туристів; 

диференціація території для різних груп споживачів; наявність 

шкідливих виробництв, підприємств, забруднених ландшафтів, 

недоглянутих територій; прогнозування ситуації і можливостей 

території; необлаштовані місця масового відпочинку; низький 

рівень інфраструктурного забезпечення; зручна просторова 

локалізація територіального продукту 

І – фактори 

впливу 

галузевої 

групи 

точність прогнозування потреб економіки; розширення 

асортименту галузевих послуг; слабкий темп створення місцевих 

товарів та послуг; відтік молоді та професіоналів; відповідність і 

сприятливість ціни та якості туристично-рекреаційної послуги для 

потенційного споживача; низька спеціалізація територіального 

продукту; зростання бази оподаткування і доходів у місцевий 

бюджет; розвиток туризму, таборів, спортивних закладів; пошук 

дохідних каналів збуту продукції; перерозподіл ресурсів для 

прибуткових галузей і підприємств території 

М – фактори 

впливу 

маркетингової 

групи 

просування території для здійснення різних проєктів; націленість 

на довгостроковий розвиток; низька співучасть громадськості у 

владі та бізнесі; нестача фінансових ресурсів; підвищення якості і 

комфортності життя; зіставлення цін з аналогічними послугами та 

курортами за кордоном; низька стимуляція попиту публічними 

заходами (ярмарки, виставки, фестивалі); популяризація та 

пропаганда територіального продукту; неефективна стратегія 

маркетингового розвитку території; сезонний спад ділової 

активності 

С – фактори 

впливу 

комерційної 

групи 

створення позитивного іміджу території; виявлення нових імідж-

утворюючих факторів; етнічна та релігійна специфіка території; 

низький рівень орієнтації на людину, її потреби і стиль життя; 

демонстрація власних конкурентних переваг на зовнішньому 

ринку; поява нових гравців на ринку територій; 

конкурентоспроможність територій на ринку послуг; слабка 

участь території та суб’єктів у міжнародних, національних та 

регіональних програмах; підвищення рівня культури населення в 

умовах його сучасної деградації; забезпечення безпеки та 

захищеності гостей, уникнення терактів, міжнаціональних 

конфліктів 
Джерело: власні дослідження. 
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 Аналіз децентралізованого управління земельними ресурсами надає 

зацікавленим користувачам – фізичним та юридичним особам, органам 

виконавчої влади та місцевого самоврядування – необхідну інформацію 

стосовно прибуткових галузей та можливості їх розміщення на території, 

контрольно-якісні показники управлінської діяльності місцевої влади,  

вектори розвитку територіальної громади й удосконалення управління 

земельними ресурсами. Розглянемо узагальнені результати експертної оцінки 

(дод. М).   

 Територіальна група. Пропонуємо розглядати територію об’єднаної 

територіальної громади у форматі базису утворення та розміщення 

територіального продукту, визначення його вартості, на які впливають 

природно-кліматичний потенціал, стан дорожньо-транспортної мережі та 

навколишнього середовища, традиційні промисли, кваліфікаційно-освітній і 

статево-віковий склад мешканців. Формування спроможних та економічно 

незалежних територіальних громад можливе тільки при позиціонуванні 

територіального продукту не тільки на місцевому ринку, але й на державному 

та світовому. Цінність території та її споживчі блага повинні створювати 

неповторний імідж конкретної місцевості, який впливатиме на соціально-

економічний розвиток громади, забезпечуючи місцевих жителів новими 

робочими місцями, припливом інвесторів, туристів і розвитком інженерно-

транспортної та соціально-культурної інфраструктури. Разом із підвищенням 

якості життя громади будуть підвищуватися культура управлінських органів 

та якість надання послуг, повертатися довіра населення до влади. Інновації 

зумовлюють рівень інтенсивності господарювання, а наявність сучасного 

технічного обладнання, мережі Інтернет і геоінформаційних технологій 

забезпечують проведення електронних земельних аукціонів на прозорому 

ринку земель та справедливу конкуренцію громадян. Прийняті управлінські 

рішення про розміщення промислових, переробних підприємств, діяльність 

сільськогосподарських товариств, фермерських господарств, а також 

сучасний екологічний стан території, місцерозташування звалищ або 
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стихійних смітників формують ступінь екологічної привабливості території 

для туристів, нових мешканців. Водночас аналіз сприятливих природних і 

кліматичних ресурсів території, наявність історико-культурних пам’яток, 

унікальних рослин (ковиловий степ), водойм та лісів сприяють розвитку 

зеленого туризму, народних промислів. Основними факторами експертної 

оцінки визначено ті, що показують низький рівень інфраструктурного 

забезпечення (10), необлаштовані місця масового відпочинку (9), наявність 

природних ресурсів, лікувальних джерел, історико-культурних об’єктів та їх 

низьку вартість (8), приваблення територією успішних фірм, державних 

замовлень, професіоналів, інвесторів, туристів (7) (рис. 5.14).  

 
 Рис. 5.14. Вплив факторів територіальної групи на управління 

                           земельними ресурсами об’єднаної територіальної громади 
 Джерело: власні дослідження. 

  

Галузева група. Ключовими напрямками розвитку об’єднаних 

територіальних громад є сільське господарство, інфраструктура і туризм. У 

більшості громад зберігся міцний потенціал щодо розвитку фермерства, 

садівництва як основних чинників поповнення місцевого бюджету, але 
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потрібно залучати інвесторів і стимулювати місцеве агропідприємництво. 

Перспективними напрямами розвитку є галузі переробної промисловості, 

наприклад, обробка та фасування круп, на які є попит на ринку і немає їх 

виробництва в інших громадах. Хоча в багатьох громадах природні умови та 

клімат дозволяють упроваджувати туризм, його розвитку часто 

перешкоджають незадовільний стан дорожнього покриття і низький рівень 

обслуговуючої інфраструктури. Експертні результати показують, що 

перспективним є розвиток туризму, таборів, спортивних закладів (10), 

зростання бази оподаткування і доходів у місцевий бюджет (9), перерозподіл 

ресурсів для прибуткових галузей і підприємств території (8), розширення 

асортименту галузевих послуг (7) (рис. 5.15).  

Рис. 5.15. Вплив факторів галузевої групи на управління земельними 

                     ресурсами об’єднаної територіальної громади 
  Джерело: власні дослідження. 
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ціну за допомогою проведення рекламних заходів, створення його 

специфічного образу, який безпосередньо активізується бізнесом та 

життєдіяльністю населення. Отже, управління земельними ресурсами під 

впливом соціально-економічних трансформацій перетворюється в 

територіальне управління, у якому головним стають специфіка території та 

концептуальні положення маркетингу, на відміну від комерційного. Зокрема, 

модифікація державного управління земельними ресурсами в маркетинг 

територій відбувається через рекламну діяльність маркетинг іміджу, 

маркетинг інфраструктури, маркетинг привабливості, маркетинг мешканців і 

кадрів. Найважливішими факторами маркетингової сфери за результатами 

проведеної експертної оцінки стали:  просування території для здійснення 

різних проєктів (10), неефективна стратегія маркетингового розвитку 

території (9), нестача фінансових ресурсів (8), низька стимуляція попиту 

публічними заходами (ярмарки, виставки, фестивалі) (7) (рис. 5.16). 

 

Рис. 5.16. Вплив факторів маркетингової групи на управління  

                           земельними ресурсами об’єднаної територіальної громади 
 Джерело: власні дослідження. 
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Комерційна група. У сучасному управлінні земельними ресурсами 

комерційні характеристики території є глобальним комунікатором, який 

пов’язує територіальний товар і його потенційних покупців створеним 

унікально-індивідуальним образом, що являє собою інтелектуальну частину 

територіального продукту, виражену додатковою вартістю (цінністю), і  

викликає потяг придбати саме цей продукт конкретної марки серед великої 

кількості запропонованих. Експертна оцінка показала, що найвпливовішими 

показниками комерційного оточення стали: конкурентоспроможність 

територій на ринку послуг (10), створення позитивного іміджу території (9), 

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

регіональних програмах (8), поява нових гравців на ринку територій (7)               

(рис. 5.17). 

Рис. 5.17. Вплив факторів комерційної групи на управління земельними 

                  ресурсами об’єднаної територіальної громади 

 Джерело: власні дослідження. 
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Стратегічні перспективи територіально-галузевого розвитку об’єднаних 

територіальних громад можуть бути визначені на основі даних аналізу 

активних, пасивних сторін, перспектив і ризиків управління земельними 

ресурсами. Корисним інструментом для планування на початкових фазах 

ініціювання стратегічної діяльності є попередній аналіз за чотирма напрямами, 

який у короткий термін надає комплексний огляд стратегічної ситуації. 

Внутрішніми факторами, які контролює громада, є активні та пасивні сторони, 

а зовнішніми факторами, які не підпадають під контроль громади, проте 

впливають на її розвиток, є перспективи та ризики. На основі експертної 

оцінки визначено активні сторони управління земельними ресурсами: 

просування території для здійснення різних проєктів (10), наявність 

природних ресурсів, лікувальних джерел, історико-культурних об’єктів та їх 

низька вартість (8), перерозподіл ресурсів для прибуткових галузей і 

підприємств території (8), розширення асортименту галузевих послуг (7)              

(рис. 5.18). 

 

Рис. 5.18. Активні сторони управління земельними ресурсами об’єднаної 

                 територіальної громади 
 Джерело: власні дослідження. 
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Основними документами, що укладаються між місцевими радами та 

відповідними міністерствами, відомствами, є меморандуми. Наприклад, усі 

об’єднані територіальні громади у 2018 р. підписали меморандуми з 

Держгеокадастром про отримання в комунальну власність державних земель 

за межами населених пунктів. Слід зазначити, що меморандуми можна 

укладати стосовно формування координаційної ради та проєктного офісу, які 

спрямовані на співпрацю та розбудову слаборозвинених галузей житлово-

комунального господарства, дорожньо-транспортної мережі, інженерно-

інфраструктурного забезпечення. Проводячи дослідження управління 

земельними ресурсами, на основі експертної оцінки визначено пасивні 

сторони: низький рівень інфраструктурного забезпечення (10), необлаштовані 

місця масового відпочинку (9), слабка участь території та суб’єктів у 

міжнародних, національних і регіональних програмах (8), низька стимуляція 

попиту публічними заходами (ярмарки, виставки, фестивалі) (7) (рис. 5.19).  

 

Рис. 5.19. Пасивні сторони управління земельними ресурсами об’єднаної 

                  територіальної громади 
 Джерело: власні дослідження. 
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Перспективи використання території спрямовано на такий перерозподіл 

земельних ресурсів, який забезпечить підвищення їх дохідності через 

стимулювання залучення додаткових коштів та розвитку нових галузей 

виробництва. Споживачі територіальних ресурсів, інші сусідні території, 

підприємства, вищі органи влади над територією створюють її зовнішнє 

середовище з урахуванням зовнішніх факторів, до яких належать: нормативно-

правова база, процедура управління, бюджетно-фінансова та податкова 

політика держави, національна культура, ін. Ґрунтуючись на результатах 

експертної оцінки, проведеної за 10-бальною шкалою, визначено потенційні 

можливості розвитку управління земельними ресурсами, а саме:  розвиток 

туризму, таборів, спортивних закладів (10), конкурентоспроможність 

територій на ринку послуг (10), зростання бази оподаткування і доходів у 

місцевий бюджет (9), створення позитивного іміджу території (9), 

приваблення територією успішних фірм, державних замовлень, професіоналів, 

інвесторів, туристів (7) (рис. 5.20).   

 

Рис. 5.20. Перспективи управління земельними ресурсами об’єднаної 

                     територіальної громади 
 Джерело: власні дослідження. 
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 Виявлені групи факторів, які в більшості випадків негативно впливають 

на управлінську та організаційну діяльність територіальних громад, а також 

сукупність процесів та явищ, що є перешкодами в управлінні земельними 

ресурсами та галузями економіки громади у вибраному напрямку стратегії 

розвитку, визнаються ризиками діяльності в цьому аналізі. Тому 

завершальною дією стратегічного аналізу управління земельними ресурсами 

об’єднаних територіальних громад є їх виокремлення. Найбільші показники 

серед визначених ризиків займають: неефективна стратегія маркетингового 

розвитку території (9), нестача фінансових ресурсів (8), поява нових гравців на 

ринку територій (7) (рис. 5.21).     

 
Рис. 5.21. Ризики управління земельними ресурсами об’єднаної  

                           територіальної громади 

 Джерело: власні дослідження. 
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балів – поле «ризики». Поля «перспективи» і «пасивність» мали майже 

однакові результати. Отже, стратегією розвитку об’єднаних територіальних 

громад, регіонів має стати збільшення ефективності територіального 

маркетингу, розробка нових видів та рекламування територіального продукту, 

посилення роботи у створенні бренду території, пошук вільних просторів для 

інноваційних ідей (рис. 5.22).    

  

Рис. 5.22. Шкала результатів управління земельними ресурсами 

                         об’єднаної територіальної громади 
 Джерело: власні дослідження. 
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Аналіз визначив пріоритетні напрями управління: розвиток стратегічних 

галузей (сільського господарства, туристичної галузі та інфраструктури), 

створення територіального продукту, упровадження інноваційної діяльності, 

надання електронних послуг та підвищення їх якості, підтримки прозорості, 

відкритості та контрольованості дій органів територіальних громад; для цього 

необхідно організовувати спостереження за управлінням земельними 

ресурсами, яке розглянемо в наступному підрозділі.     
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5.4. Створення та розвиток інституції моніторингу управління 

земельними ресурсами в контексті прозорості земельних відносин 

 

Прийняття ефективних управлінських рішень щодо використання 

земель залежить від актуальної, повної та достовірної інформації про об’єкт 

управління, який повинен мати суб’єкт управління. Важливою функцією 

управління є система спостережень за станом та використанням земельного 

фонду, його екологічним станом, розвитком земельних відносин, формами 

власності на землю, бонітуванням ґрунтів, економічною оцінкою, 

нормативною та експертною грошовою оцінкою, результатами 

господарювання, які впливають на рівень дохідності земель, розміщенням 

галузей національної економіки та їх питому вагу у створенні валового 

продукту. Своєчасне виявлення змін стану земельних відносин та 

використання земель, їх оцінка, прогноз і надання рекомендацій щодо 

подальшого управління землекористуванням, інтегрованого землеустрою, 

рівня планово-картографічного забезпечення, децентралізації не тільки 

впровадить запобіжні заходи щодо негативних процесів, але й усуне небажані 

наслідки. Успішне вирішення цієї проблеми можливе при створенні 

моніторингу управління земельними ресурсами, який буде охоплювати 

функції не загальної компетенції, а контрольно-наглядові та дорадчі 

повноваження з координації діяльності землевпорядників місцевих органів 

об’єднаних територіальних громад.  

Інституція «моніторинг управління земельними ресурсами» – це єдина 

державна геоінформаційна система, яка спрямована на збір, обробку, аналіз, 

збереження, захист, узагальнення, оприлюднення та прийняття управлінських 

рішень на базі інформації про стан об’єктів та суб’єктів управління на всіх 

рівнях територіально-галузевого розподілу, яка передається до єдиного центру 

визначеною сукупністю взаємодіючих інформаційних суб’єктів відповідно до 

затвердженого переліку даних. Уважаємо, що її зародження за вимогою часу 

інформаційного суспільства та умов ринкової економіки відбулося. Проте 
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назвати її повноцінним інститутом не можна, тому що немає правового 

закріплення. Для цього необхідно прийняти Закон України «Про моніторинг 

управління земельними ресурсами», Методику ведення моніторингу 

управління земельними ресурсами та Порядок ведення моніторингу 

управління земельними ресурсами [146]. У майбутньому, щоб мати реальне 

уявлення про стан об’єктів управління земельними ресурсами, він займе 

визначальне місце і стане головним важелем у розробці, аналізі, моделюванні 

та прийнятті управлінських рішень [146].  

 Пропонується утворити в складі територіальних органів Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру департамент 

моніторингу управління земельними ресурсами, який відображатиме 

ефективність державного та самоврядного управління територіальними 

ресурсами відповідного рівня на основі регулярного спостереження та оцінки 

результатів діяльності у сфері земельних відносин та ресурсів, виконання 

завдань та програм, виявлення помилок і відхилень, контролю вірогідності 

одержаних результатів [146]. На державному рівні Департамент моніторингу 

управління земельними ресурсами буде складатися з таких відділів: загальний 

відділ моніторингу земельних ресурсів; 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 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 [146]. На 

регіональному рівні достатньо загального відділу в Головних управліннях 

Держгеокадастру певної області; на районному рівні – уповноважених осіб у 

відповідних відділах і управліннях конкретного району; на місцевому рівні 
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інформацію повинен подавати землевпорядник об’єднаної територіальної 

громади або відповідальна особа.  

Структура інституції «моніторинг управління земельними ресурсами» 

складається з: 1) організаційної структури; 2) технічно-програмного 

забезпечення; 3) інформаційних ресурсів; 4) баз даних та їх каталогів; 

5) сервісів даних; 6) правової бази [146]. До організаційної структури входять 

Кабінет Міністрів України, Мінекономрозвитку, уповноважені органи у сфері 

земельних ресурсів, а також суб’єкти господарювання, інші органи виконавчої 

влади (центральні й місцеві) та місцевого самоврядування [146]. Виділяють 

державний, регіональний, районний та місцевий рівні ведення моніторингу 

управління земельними ресурсами. В організаційній структурі моніторингу 

управління виділяють базові суб’єкти, що відповідають за наповнення баз 

даних інформаційними ресурсами в межах своїх повноважень. До них 

належать: Мінекономрозвитку, Мінрозгром, Держгеокадастр, Мін’юст, 

Держлісагентство, Держводагентство, МОЗ, ДСНС, Мінінфраструктури,  

Мінкультури, Міненергетики, Міноборони тощо; сукупність служб 

(Держсудадміністрація, Держстат); галузеві кадастрові та інформаційні 

служби. До технічних і програмних засобів моніторингу управління 

земельними ресурсами належить мережа геопорталів та геоінформаційних 

систем, які забезпечують проведення аналізу інформаційних ресурсів, облік, 

зберігання, оновлення, оприлюднення.   

Інформаційні ресурси моніторингу управління земельними ресурсами 

складаються з інформаційних ресурсів державного, регіонального, районного 

та місцевого рівнів. Структура і детальний склад інформаційних ресурсів 

повинні розроблятися та встановлюватися відповідно до Стандартів. Метадані 

моніторингу управління земельними ресурсами містять довідкову 

інформацію: про склад, якість, структуру, окремі території та 

землекористування, умови використання даних та їх постачальників. Бази 

даних формуються з наборів даних та розміщуються на геопорталі, які 

складаються із сервісів перегляду, доступу, пошуку. Створення моніторингу 
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управління земельними ресурсами повинно ґрунтуватися не тільки на 

електронній платформі, але й інституціоналізуватися правовими рамками: 

законами, методиками, порядками, стандартами (дод. Н.1). Створення 

моніторингу управління земельними ресурсами проводитиметься в два етапи. 

На першому етапі розробляється програма створення, нормативно-правове 

забезпечення щодо створення та ведення моніторингу управління земельними 

ресурсами, формування департаменту в складі Держгеокадастру, розробка і 

встановлення технічного забезпечення геоінформаційної системи і геопорталу 

даних моніторингу управління земельними ресурсами, налагодження 

інтероперабельності даними між системами, наповнення інформаційними 

ресурсами, програмне забезпечення. На другому етапі відбувається 

удосконалення діяльності, налагодження комунікаційних каналів обміну 

інформацією між відокремленими базами даних, формування системи 

інформаційного захисту, організація системного ведення, постійного 

наповнення й оновлення інформаційними ресурсами, забезпечення 

необхідною інформацією органів управління та оприлюднення інформації, 

забезпечення автоматизованих систем звітності. 

В Україні існує звітний документ «Моніторинг земельних відносин», 

який розкриває основні тенденції розвитку земельних відносин на державному 

та регіональному рівні, відповідно до європейських вимог.                                              

У статистичному щорічнику розглядаються результати стану земельної 

реформи, реєстрація форм власності, кількість і вартість трансакцій земельних 

ділянок, нормативна грошова оцінка, надходження від земельного податку, 

випадки приватизації та вилучення, частка приватної власності за гендерним 

поділом, базові характеристики адміністративно-територіальних одиниць. На 

сучасному етапі управління земельними ресурсами такий підхід є 

прогресивним і задовольняє процеси глобалізації та євроінтеграції, але його 

потрібно вдосконалювати і розвивати. Як відомо, в європейській статистиці 

звітують в одному рядку за землі сільськогосподарського, мисливського, 

лісового та водного господарства, що для аналізу господарської діяльності й 
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використання цих земель є незручним, оскільки це різні категорії земель за 

цільовим призначенням. У багатьох закордонних країнах землі під водними, 

лісовими та мисливськими угіддями настільки незначні за площею, що їх 

додають до сільського господарства. Але потрібно враховувати національні 

особливості, бо у вітчизняному законодавстві їх виділено в окремі категорії. 

Сучасний моніторинг характеризується як загальний. Глибокого аналізу 

процесів управління земельним фондом та перетворення земельних відносин 

він не показує. Отже, автор пропонує вести моніторинг управління 

земельними ресурсами загальний (як він є) і додавати в розрізі категорій 

земель за цільовим призначенням, які різняться за своїми показниками і 

специфічними характеристиками. Необхідно виробити Концепцію розвитку 

моніторингу управління земельними ресурсами, яка охоплювала б не тільки 

землі сільськогосподарського призначення, а всі категорії земель і створила б 

відповідну базу даних про ці землі.  

Запропонована система виявить і допоможе усунити недоліки 

управління та забезпечить прозоре функціонування ринку земель як 

несільськогосподарського, так і сільськогосподарського призначення. У назві 

слід використовувати Моніторинг управління земельними ресурсами, 

оскільки управління включає в себе земельні відносини і додає 

характеристику земельному фонду. Крім того, моніторинг управління 

земельними ресурсами: 1) виконує контрольно-наглядові функції та 

координує землевпорядну діяльність органів місцевого самоврядування;                   

2) збирає, оброблює, аналізує, оприлюднює інформацію про використання 

земельного фонду та земельні відносини в розрізі категорій земель; 3) має 

власний геопортал з оглядом даних не тільки на паперових носіях, але й 

діаграмах та на картографічній основі в ГІС; 4) забезпечує прозорість і 

відкритість даних про ринок земель; 5) забезпечує набір даних про дохідність, 

оцінку, продуктивність, родючість та плату за землю; 6) забезпечує набір 

даних про стан розробки проєктно-картографічної інформації.   
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В основу інституції моніторингу управління земельними ресурсами 

покладено головні правила (принципи) єдності, системності, державності, 

актуальності, достовірності, законності. Метою є взаємодія бази даних 

інформаційних ресурсів та бази даних моделювання процесів для одержання 

прогнозного результату з подальшою розробкою управлінських рішень на всіх 

рівнях формування об’єкта управління за територіально-галузевим 

розподілом. Система складатиметься з двох блоків: перший блок – інформація 

про об’єкт управління, другий – моделювання управлінських процесів. 

Перший блок буде містити: 1) розподіл за об’єктами управління; 2) розподіл 

за суб’єктами управління; 3) інформацію про дохідність землі; 4) реєстраційну 

інформацію. Другий блок моделювання буде складатися з: 1) моделювання 

організаційних, структурних, технологічних процесів; 2) моделювання 

переходу прав на земельні ділянки (дарування, спадкування, купівля-продаж, 

міна та ін.); 3) моделювання системи оцінки земель (бонітування, економічної, 

грошової) та економічних показників (доходу, витрат, рентабельності); 

4) моделювання реєстрації земель, обліку кількості і якості земель. Такий 

розподіл на кожній категорії земель дозволить проводити детальний аналіз 

існуючої ситуації, виявляти слабкі сторони, моделювати варіанти рішень та 

вибирати найкращий з них.  

Управління земельними ресурсами аналізує інституції і механізми 

регулювання ринку земель сільськогосподарського та несільськогос-

подарського призначення  в площині економічного механізму. Складовими 

частинами економічного механізму є сукупність цінових, фінансових та 

господарських механізмів. З цього погляду демонструється сучасна парадигма 

утворення інститутів фінансового, цінового і господарського механізмів 

налагодження земельного ринку. Уважаємо, що на цей час існує чимало 

нагальних питань у сфері формування ефективної регуляторної політики, яка 

охоплює утворення цін на землю, створення ефективних схем ринку в системі 

будови управління земельними ресурсами, маркетингу та промоутингу 

земельних ділянок від продавця до покупця. Спостерігаючи за конкретними 
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земельними ресурсами або земельними відносинами, виявляються напрями їх 

розвитку, оцінюється стан і вплив різних зовнішніх факторів з діагностикою 

за однією базовою системою індикаторів, що передбачають його адаптацію і 

трансформування в зовсім інший стан. На державному рівні до інституції 

моніторингу управління земельними ресурсами  вводять відомості про: 

1. Єдину цифрову топографічну основу території країни. 

2. Державний кордон та межі адміністративно-територіальних одиниць. 

3. Генеральні схеми та  схеми окремих частин території України 

(Генеральна схема планування території України, Генеральна схема 

використання та охорони земель України, Генеральна схема землеустрою 

щодо розвитку системи землекористування України, Генеральна схема 

формування екологічної мережі України; Схема лісів України, Схема 

поверхневих вод України, Схема курортних зон України; Схема рекреаційних 

зон України; Схема історико-культурних зон України; Схема природно-

заповідних та природоохоронних зон України). 

4. Результати моніторингу стану розроблення проєктів та планів за 

кожною категорією земель за цільовим призначенням (генеральних планів 

населених пунктів, використовуючи інформацію та інші показники 

містобудівного кадастру на регіональному рівні) та управління за формами 

власності (управління територією об’єднаних територіальних громад, ОСББ, 

землями державної власності, землями приватної власності, землями 

загального користування тощо). 

5. Інформаційні ресурси галузевих кадастрів (земельного, лісового, 

містобудівного, водного, кадастру природних лікувальних ресурсів, кадастру 

тваринного світу, регіональні кадастри природних ресурсів, кадастру 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду [65], кадастру природних 

територій курортів) та інформаційних систем (Державний реєстр нерухомості, 

Червона книга, Зелена книга) з питань використання та районування території 

країни. 
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6. Загальні статистичні дані розвитку галузей національної економіки 

відповідно до їх просторово-територіального розміщення на території країни. 

 7. Нормативно-правові акти, норми, стандарти і правила та проєктну 

документацію відповідно до категорій земель за цільовим призначенням 

(землевпорядну, містобудівну, лісовпорядну, водогосподарську та ін.).  

На регіональному рівні до моніторингу інституції управління 

земельними ресурсами  вводять відомості про: 

1. Єдину цифрову топографічну основу території області. 

2. Межі адміністративно-територіальних одиниць. 

3. Регіональні схеми території області (регіональна схема планування 

території області, регіональна схема використання та охорони земель області, 

регіональна схема землеустрою щодо розвитку системи землекористування 

області, регіональна схема формування екологічної мережі області; схема лісів 

області, схема поверхневих вод області, схема курортних зон області; схема 

рекреаційних зон області; схема історико-культурних зон області; схема 

природно-заповідних та природоохоронних зон області). 

4. Результати моніторингу стану розроблення проєктів та планів за 

кожною категорією земель за цільовим призначенням (генеральних планів 

населених пунктів, планів зонування, детальних планів) та управління за 

формами власності (управління територією об’єднаних територіальних 

громад, ОСББ, землями державної власності, землями приватної власності, 

землями загального користування тощо). 

5. Інформаційні ресурси галузевих кадастрів (земельного, лісового, 

містобудівного, водного, кадастру природних лікувальних ресурсів, кадастру 

тваринного світу, регіональні кадастри природних ресурсів, кадастру 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду [65], кадастру природних 

територій курортів) та інформаційних систем (Державний реєстр нерухомості, 

Червона книга, Зелена книга) з питань використання та районування території 

області. 
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6. Загальні статистичні дані розвитку галузей національної економіки 

відповідно до їх просторово-територіального розміщення в межах області. 

 7. Нормативно-правові акти, норми, стандарти і правила та проєктну 

документацію відповідно до категорій земель за цільовим призначенням 

(землевпорядну, містобудівну, лісовпорядну, водогосподарську та ін.).  

На районному рівні до системи інституції управління земельними 

ресурсами  вводять відомості про: 

1. Єдину цифрову топографічну основу території району. 

2. Межі адміністративно-територіальних одиниць району. 

3. Районні схеми території району (районна схема планування території 

району, районна схема використання та охорони земель району, районна схема 

землеустрою щодо розвитку системи землекористування району, районна 

схема формування екологічної мережі району; схема лісів району, схема 

поверхневих вод району, схема курортних зон району; схема рекреаційних зон 

району; схема історико-культурних зон району; схема природно-заповідних та 

природоохоронних зон району). 

4. Результати моніторингу стану розроблення проєктів та планів за 

кожною категорією земель за цільовим призначенням (генеральних планів 

населених пунктів, планів зонування, детальних планів) та управління за 

формами власності (управління територією об’єднаних територіальних 

громад, ОСББ, землями державної власності, землями приватної власності, 

землями загального користування тощо). 

5. Інформаційні ресурси галузевих кадастрів (земельного, лісового, 

містобудівного, водного, кадастру природних лікувальних ресурсів, 

регіональні кадастри природних ресурсів, кадастр тваринного світу, кадастр 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, кадастру природних 

територій курортів) та інформаційних систем (Державний реєстр нерухомості, 

Червона книга, Зелена книга) з питань використання та районування території 

району. 
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6. Загальні статистичні дані розвитку галузей національної економіки 

відповідно до їх просторово-територіального розміщення на території району. 

7. Нормативно-правові акти, норми, стандарти і правила та проєктну 

документацію відповідно до категорій земель за цільовим призначенням 

(землевпорядну, містобудівну, лісовпорядну, водогосподарську та ін.). 

На місцевому рівні до системи інституції управління земельними 

ресурсами  вводять [146]: 

1. Відомості про єдину цифрову топографічну основу території 

населеного пункту або об’єднаної територіальної громади. 

2. Інформацію в розрізі категорій земель за цільовим призначенням, 

зокрема для земель сільськогосподарського призначення: 

а) проєктну документацію: проєкти землеустрою щодо організації 

території земельних часток (паїв), проєкти землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь,  проєкт 

роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і 

організацій, схему паювання,  схеми поділу земель колективної власності на 

земельні частки (паї), картограми агровиробничих груп ґрунтів з показниками 

якості ґрунту та придатності до вирощування основних сільськогосподарських 

культур, агрохімічну паспортизацію полів; природно-сільськогосподарське 

районування, шкали агрогруп, бонітування земель, економічну оцінку, 

грошову оцінку, плату за землю [146]; 

б) інформацію про організаційно-правові форми господарювання – 

сільськогосподарські підприємства, господарства населення, фермерські 

господарства, ринки збуту та ринкову інфраструктуру [146]; 

в) інформацію про наявність земель за формами власності (державна, 

комунальна, приватна), наявність нерозподілених, невитребуваних земельних 

часток (паїв), відумерлої спадщини тощо [146];  

г) інформацію про галузі рослинництва і тваринництва, урожайність 

сільськогосподарських культур, продуктивність тварин, посівну площу, 

зібрану площу, кількість унесених мінеральних та органічних добрив, 
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собівартість продукції, кількість реалізованої продукції, прибуток (збиток), 

кількість працівників, матеріально-технічне забезпечення, заробітну плату, 

соціальні відрахування [146]; 

д) інформація про площі деградованих земель, розвиток яружно-

балкової системи, протиерозійні споруди, класи ґрунтів та ін. [146]; 

е) інформація із державного земельного кадастру [146].   

3. Інформацію для земель громадської та житлової забудови: 

а) проєктну документацію: генеральні плани населених пунктів, плани 

зонування (зонінги) територій, історико-архітектурний  опорний  план, 

детальні плани територій, межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-

планувальних зон міста [48];   

б) дані про земельні ділянки (межі,  кадастрові  номери,  угіддя, цільове 

призначення та функціональне використання, грошову оцінку земельних  

ділянок,  плату за землю, розподіл  земель  між  власниками  і користувачами, 

обмеження  у  використанні [48];   

в) інженерно-транспортну інфраструктуру, будинки і  споруди,  їх  

правовий  режим,   технічний   стан, архітектурну    й   історико-культурну   

цінність, пам’ятки історико-культурної спадщини [48];    

г) реєстр назв  вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості, реєстр 

адрес, червоні лінії та лінії регулювання забудови,  екологічні та  інженерно-

геологічні  характеристики [48]. 

 4. Інформацію для земель природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення: 

 а) проєктну документацію: проєкти створення (оголошення) території 

чи об’єкта природно-заповідного фонду, проєкти землеустрою щодо 

організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду [65]; 

б) межі біосферних заповідників, національних парків, регіональних 

ландшафтних парків, ботанічних садів та інших об’єктів, їх зонування, 

грошову оцінку, плату за землю, межі екологічної мережі [65]; 
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г) розмір видатків на кожний об’єкт із різних бюджетів, потреби у 

фінансуванні.      

5. Інформацію для земель оздоровчого призначення: 

а) проєктну документацію: проєкти організації територій курортів і 

генеральних планів курортів [65]; 

б) межі курортів, лікувально-оздоровчої місцевості, особливо цінні та 

унікальні природні лікувальні ресурси, загальнопоширені природні лікувальні 

ресурси зонування, їх місткість, грошову оцінку, плату за землю [65]. 

6. Інформацію для земель рекреаційного призначення: 

а) проєктну документацію: проєкти землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій земель рекреаційного призначення, план 

організації території; план зон обмежень; план меж земельних ділянок 

оздоровчого призначення без вилучення їх у землевласників та 

землекористувачів, грошову оцінку, плату за землю [45]; 

б)  межі зелених зон та зелених насаджень міст та інших населених 

пунктів; навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих трас; 

будинків відпочинку, пансіонатів; об’єктів фізичної культури і спорту; 

туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-

оздоровчих таборів; будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних 

станцій, дитячих та спортивних таборів; дачних будинків; інших об’єктів 

стаціонарної рекреації [45]. 

7. Інформацію для земель історико-культурного призначення: 

а) проєктну документацію: проєкти землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій історико-культурного призначення, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів [45];  

б)  межі пам’яток, охоронних зон, заповідників (історико-архітектурних, 

архітектурно-історичних, історико-меморіальних, історико-археологічних, 

історико-етнографічних); музеїв; охоронюваних археологічних територій; 

історичних ареалів населених місць; культурних ландшафтів, тощо, їх 

грошову оцінку, плату за землю, видатки бюджету. 
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8. Інформацію для земель лісогосподарського призначення: 

а) проєктну документацію: проєкт землеустрою щодо організації та 

встановлення меж територій лісогосподарського призначення, проєкт 

організації та розвитку лісового господарства [16]; 

б) межі лісогосподарських підприємств, зонування, грошову оцінку, 

плату за землю, форми власності, результати господарської діяльності.   

9. Інформацію для земель водного фонду: 

а) проєктну документацію: проєкти землеустрою щодо організації і 

встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон, паспорта 

рибогосподарських технологічних водойм або паспорта водних об’єктів [16]; 

б) грошову оцінку, плату за землю, результати господарської та 

рибогосподарської діяльності, межі водних об’єктів, форми власності, 

водокористувачів, межі водоохоронних зон, межі прибережних захисних смуг, 

ін.   

10. Інформацію для земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення: 

а) проєктну документацію: проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок або технічні документації з установлення (відновлення) 

меж земельних ділянок та проєкти забудови промислових підприємств, 

генеральні плани промислових підприємств, генеральні плани та проєкти 

забудови об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики тощо [16]. 

б) межі об’єктів, охоронні зони, грошову оцінку, форми власності, 

землекористувачів та землевласників, плату за землю, розмір інвестицій, 

результати господарської діяльності [16]. 

Соціологічне дослідження напрямів розвитку державного управління 

було проведено серед інженерів-землевпорядників (дод. Н.2), які займають 

різні посади в державних органах влади, приватних землевпорядних 

підприємствах, Держгеокадастрі та місцевому самоврядуванні в Центрально-

Східному регіоні України, що дає високу ступінь надійності і дозволяє 

сформувати пріоритетні напрями розвитку моніторингу управління 
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земельними ресурсами. За даними А.Г. Мартина, Держгеокадастр є п’ятим за 

величиною штату цивільним відомством, яке представлено на рівні кожного 

району або міста. Він підкреслює, що із формально сервісного відомства, яке 

б мало опікуватися технічними питаннями ведення земельно-кадастрового 

обліку, організації топографо-геодезичних робіт загальнодержавного 

значення, ведення фонду землевпорядної документації, органи земельних 

ресурсів поступово перетворилися на потужну вертикально-інтегровану 

«державну корпорацію», що починає агресивно відстоювати та лобіювати 

власні відомчі інтереси на всіх рівнях державного управління, ефективно 

конвертує владні повноваження в політичний та економічний вплив, 

відіграючи ключову роль у перерозподілі та наданні доступу до державних та 

комунальних земель. Він наполягає, що органи потребують не просто 

реорганізації, а більш рішучого та принципового рішення, яким є повна 

ліквідація [360, с. 20–21]. Серед опитуваних респондентів 75 % проти такої 

ідеї, підтримують і нейтральні – по 8 %, не мають певної думки – 9 % 

(рис. 5.23).      

 

Рис. 5.23. Ліквідація державних органів управління  

                                     земельними ресурсами 
              Джерело: власні дослідження. 
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органам виконавчої влади. Респонденти погоджуються з повною передачею 

9 %, частковою 48 %, вважають за непотрібне передавати повноваження 39 %, 

не мають певної думки 4 % (рис. 5.24).    

 
Рис. 5.24. Перерозподіл повноважень Держгеокадастру серед органів 

              місцевого самоврядування та інших центральних органів  

                      виконавчої влади з метою децентралізації 
             Джерело: власні дослідження. 

 

Вважають за потрібне створити моніторинг управління земельними 

ресурсами 68 %, нейтрально відноситься 5 %, проти створення виступають 

19 %, не мають певної думки 8 % опитуваних респондентів (рис. 5.25).  

 
Рис. 5.25. Формування організаційної структури Моніторинг  

                             управління земельними ресурсами 
              Джерело: власні дослідження. 
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територіальних громад – 33 %, на державному, обласному, районному – 30 % 

(рис. 5.26). 

 
Рис. 5.26. Рівні ведення Моніторингу управління земельними ресурсами 

Джерело: власні дослідження. 

 

Залежно від специфіки управління певною категорією земель за 

цільовим призначенням пропозицію створення відділів для кожної з них для 

проведення моніторингу управлінської діяльності підтримують 20 % 

опитуваних респондентів, вважають достатнім одного загального відділу 

38 %. Не мають певної думки 9 %, а 33 % не бачать необхідності у формуванні 

відділів у складі Держгеокадастру взагалі (рис. 5.27).        

 

Рис. 5.27. Кількість відділів Моніторингу управління  

                                   земельними ресурсами  
             Джерело: власні дослідження. 
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Необхідним наповнення статистичної звітності форми 15-зем у розрізі 

категорій земель і земельних угідь з урахуванням даних Публічної кадастрової 

карти вважають 84 %, нейтральне ставлення до визначеного питання мають              

6 %, не потрібним рахують 4 %, не мають певної думки 6 % (рис. 5.28).    

 

Рис. 5.28. Наповнення статистичної звітності форми 15-зем 
Джерело: власні дослідження. 

 

Аналіз кадрового забезпечення територіальних громад кваліфікованими 

інженерами-землевпорядниками показав, що через брак фінансових коштів у 

деяких із них відсутні їх посади. Серед опитуваних респондентів 18 %  

вважають, що в об’єднаних територіальних громадах, які охоплюють 

територію району, повинні працювати 1–3 спеціалісти, 56 % пропонують                     

3–5 спеціалістів, 18 % вважають достатнім 5–10 спеціалістів, потрібним 

більше 10 спеціалістів вважають за необхідне 8 % (рис. 5.29).   

 

Рис. 5.29. Кількість землевпорядників об’єднаної територіальної громади 

          Джерело: власні дослідження. 
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Моніторинг управління земельними ресурсами розкриває не тільки 

земельні відносини, але й перелік інвестиційно-привабливих земельних 

ділянок вважають 56 %, не згодні – 28 %, не мають певної думки – 8 %, 

відносяться нейтрально – 8 % (рис. 5.30). 

 

Рис. 5.30. Моніторинг управління земельними ресурсами забезпечує 

                      прозорий перелік інвестиційно-привабливих ділянок          
             Джерело: власні дослідження. 

 

Моніторинг управління земельними ресурсами необхідно організувати 

як окремий департамент Держгеокадастру вважають 55 %, створити окрему 

організацію – 22 %, замінити Держгеокадастр – 2 %, не мають певної думки   

21 % (рис. 5.31). 

 

Рис. 5.31. Організація Моніторингу управління земельними ресурсами  
Джерело: власні дослідження. 
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Реальні можливості створення моніторингу управління оцінили 

позитивно 63 % опитуваних спеціалістів, нейтральну позицію утримували 5 

%, не вбачають підстав для створення такого виду діяльності 9 %, не мають 

певної думки з цього питання 23 % (рис. 5.32).  

 

Рис. 5.32. Оцінка можливостей створення Моніторингу управління 

земельними ресурсами в умовах децентралізації 
             Джерело: власні дослідження. 

 

У результаті проведеного дослідження в складі державного управління 

земельними ресурсами визначено новий вектор розвитку у вигляді 

моніторингу управління земельними ресурсами, який не тільки буде 

висвітлювати сучасний стан та недоліки земельних відносин, але й аналізувати 

управління земельним фондом у розрізі категорій земель за цільовим 

призначенням, що забезпечить прозорість створення ринку земель та 

відкритість даних про інвестиційно-привабливі земельні ділянки, результати 

господарювання та дохідність земель певної категорії. Незважаючи на критику 

щодо бюрократичності й корумпованості державних органів управління 

земельними ресурсами, не можливо ефективне регулювання земельних 

відносин без державних владних інституцій. Моніторинг управління має стати 

окремим департаментом у складі Держгеокадастру, для створення якого 

існують підстави та можливості сучасного рівня ведення державного 

земельного кадастру, планово-картографічного забезпечення та земельно-

оціночної діяльності, системи оподаткування та орендних платежів.  
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Висновки до Розділу 5 

 

1. На державному рівні провівши оцінку категорій земель за 

інститутами горизонтального поділу установили, що найвищі показники в 

територіальному інституті мають землі сільськогосподарського призначення, 

у правовому – землі громадської та житлової забудови, інженерно-техніко-

технологічному, галузевому, управлінському, кадровому, економічному, 

соціальному, інформаційному інститутах – землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, екологічному – землі 

рекреаційного призначення. На державному та регіональному рівнях 

рейтингова оцінка за 136 показниками показала точніші результати за 

медіанною методикою, де  чотири регіони у задовільному стані, 12 регіонів у 

незадовільному стані і вісім регіонів у поганому стані, ніж за нормативною 

методикою, де дві області в доброму стані, 1 – у незадовільному, а інші в 

задовільному. 

2. На державному рівні у результаті розробки імітаційної моделі 

знайдено середнє значення виходу продукції сільського господарства за умови 

збільшення вартості сільськогосподарських угідь, трудових ресурсів, чистого 

прибутку, що спрямовано на вирішення гострих соціально-економічних 

проблем на селі в рамках боротьби з безробіттям, підвищення життєвого рівня 

сільських мешканців. На регіональному рівні проведено групування 

сільськогосподарських підприємств за урожайністю озимої пшениці та 

соняшника в межах шести природно-сільськогосподарських районів 

Харківської області. Визначено, що в чотирьох із шести з них вирощування 

озимої пшениці збиткове для господарств з урожайністю до 20 ц/га.  

3. 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. 

Змодельовано три сценарії посіву сільськогосподарських культур: 
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«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 соціально-економічних та екологічних завдань 

сільськогосподарського виробництва.    

 4. На місцевому рівні активними сторонами управління земельними 

ресурсами на рівні територіальних громад є: 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 є: неефективна 

стратегія маркетингового розвитку території, нестача фінансових ресурсів, 

поява нових гравців на ринку територій. Перспективними напрямами 

вважають розвиток туризму, таборів, спортивних закладів, 

конкурентоспроможність 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. 

5. 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 за станом розвитку земельних відносин 
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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 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 об’єднаних територіальних громадах повинна бути 

відповідальна особа за наповнення бази даних.  

6. Проведене соціологічне дослідження показало необхідність існування 

державного управління земельними ресурсами, розвиток якого 

передбачається у створенні 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.  

Результати досліджень за цим розділом опубліковано в наукових працях  

[137–138, 143–146, 150–151, 161, 166, 178, 183].  

У розділі 5 застосовано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [7, 16, 23, 28, 41, 45–46, 48, 54–55, 59, 

62, 65, 137–138, 143–146, 150–151, 161, 166, 178, 183, 274, 360, 378, 390, 429, 

449, 459, 461, 512, 535, 537]. 
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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 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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ділянок на базі складових їх 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; 
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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 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 
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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 



453 

 

 

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 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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Додаток А.1 

Формальні та неформальні правила в інституціоналізмі 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

 

Потреби суспільства відображуються у традиціях, звичаях, нормах 

неформальні  

Правила 

неформальні 

узаконюються 

формуються типові 

моделі організації 

1-ша частина 

інституту 

2-га частина 

інституту 

Інституція 

формальні  

Інститут 

Механізми примусу 

Інституції Інституції Інституції Інституції 

Образ мислення 

людини або групи 

Образ дії групи 

людей 

Набори правил, які керують 

людськими взаємодіями 



 

 

5
2
6
 

 

Додаток А.2 

Взаємозв’язок між інституціонально-управлінськими та економіко-управлінськими змінами на державному рівні 

 

Показник Роки 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Прибуток, 
млн грн 58,5 50,2 56,8 62,3 38,1 24,1 12,6 7,7 -1,6 3,2 10,8 14,8 9,6 10,9 9,7 4,1 6 13,1 12,9 10,3 13,7 21,9 14,7 10,1 23,9 33,5 35,2 

Видано 
держактів, 
тис./рік н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 1343 588 1111 1154 458 458 169 295 57 26 11 н/д н/д н/д н/д н/д 

Джерело: розроблено автором. 

Умовні позначення:       – прибуток у галузі рослинництва, млн грн;    – видано державних актів на земельну частку (пай), тис./рік    
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Додаток А.3 

Елементи інституціонального управління земельними ресурсами 

 

Джерело: власні дослідження. 
 

 

 

 

 

Інституціональні засади – це конструкти статусу та спроможності земельної ділянки 

Фундаментальні конструкти: 
1)земельна політика і державне управління; 
2) підприємництво та ринок; 
3) система землекористування та власність; 
4) ціна та ціноутворення; 
5) галузі економіки і територія; 
6) дохідність і рентоутворення 

Ключові конструкти: 

1)унітарність управління 

територією та її ресурсами; 

2) релевантність розподілу 

території між галузями                 

та сферами національної 

економіки; 

3) конгруєнтність управління 

територією з використанням 

земель стейкхолдерами 

 

Ціннісні конструкти: 

1)рівноправність і захист 

власності на землю; 

2) вартість і платність  

використання земельних 

ресурсів; 

3) раціональність                              

і охорона земель 

  

. 

Провідні конструкти: 

1)транспарентність 

управління земельними 

ресурсами; 
2) створення ринкової 

стереотипності                             

у свідомості населення; 
3) маркетинг територій 

  

 

Інституціональні регулятори: оренда, суборенда, емфітевзис, суперфіцій, кондомініум, 
сервітут, концесія, інвестиційна діяльність, постійне користування, обмеження, 

обтяження 

Інституціональні інструменти: краудсорсинг, аутсорсинг, реінжиніринг, маркетинг, 

урбанізація, руралізація, девелопмент, консалтинг, територіальний землеустрій 

Статус земельної 
ділянки 

Спроможність 
земельної ділянки 

Право власності Категорія Дохід 
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Додаток Б.1 

Нормативна грошова оцінка орних земель сільськогосподарських підприємств України на державному рівні 

(Методика В.І. Сафонової) 

Рік 

Валова 

продукція 

сільського 

господарства 

в постійних 

цінах 2010 р., 

млн грн 

У тому 

числі 

рослин-

ництва, 

млн грн 

Посівна 

площа, 

млн га 

Вихід валової 

продукції 

рослинництва 

на 1 га 

посівної 

площі, грн 

Коефіцієнт 

рента-

бельності 

рослин- 

ництва 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Коефіцієнт 

норматив-

ного 

прибутку 

Нормативна 

вартість 

продукції, 

грн/га 

Дифере-

нціальна 

рента, 

грн/га 

Абсо-

лютна 

рента, 

грн/га 

Зага-

льна 

рента, 

грн/га 

Строк 

капіта-

лізації, 

років 

Нормати-

вна 

грошова 

оцінка 

1 га ріллі, 

грн 

Нормативна 

грошова 

оцінка усієї 

ріллі, 

млрд грн 

ВП ВПр Пл ВВПр=ВПр/Пл Кр=Факт. ВВ=ВВПр/(1+Кр) КНпр=0,3*Кр Нв=ВВ*(1+КНпр) ДР=ВВПр-Нв АР=1,6ц*70грн ЗР=ДР+АР Т=33 Гоз=ЗР*Т ГОр=Пл*ГОз 

1990 199161,3 117938,0 30,4 3879,5 0,983 1956,4 0,29 2523,8 1355,7 112 1467,7 33 48434,1 1472,4 

1991 164347,0 94071,0 29,7 3167,4 1,146 1476,0 0,34 1977,8 1189,6 112 1301,6 33 42952,8 1275,7 

1992 137788,3 84235,2 28,7 2935,0 2,065 957,6 0,62 1551,3 1383,7 112 1495,7 33 49358,1 1416,6 

1993 136473,3 91350,4 28,0 3262,5 2,146 1037,0 0,64 1700,7 1561,8 112 1673,8 33 55235,4 1546,6 

1994 107784,8 68945,1 27,3 2525,5 1,232 1131,5 0,37 1550,2 975,3 112 1087,3 33 35880,9 979,5 

1995 99448,6 67549,1 27,6 2447,4 0,555 1573,9 0,17 1841,5 605,9 112 717,9 33 23690,7 653,9 

1996 79437,3 54819,5 26,5 2068,7 0,297 1595,0 0,09 1738,6 330,1 112 442,1 33 14589,3 386,6 

1997 77891,4 60712,2 26,6 2282,4 0,145 1993,4 0,04 2073,1 209,3 112 321,3 33 10602,9 282,0 

1998 64895,8 47440,9 25,0 1897,6 -0,033 1962,4 -0,01 1942,8 -45,2 112 66,8 33 2204,4 55,1 

1999 59092,8 43431,9 24,4 1780,0 0,080 1648,1 0,02 1681,1 98,9 112 210,9 33 6959,7 169,8 

2000 57997,7 45791,0 22,4 2044,2 0,308 1562,8 0,09 1703,5 340,7 112 452,7 33 14939,1 334,6 

2001 69570,6 56057,0 22,2 2525,1 0,358 1859,4 0,11 2063,9 461,2 112 573,2 33 18915,6 419,9 

2002 67867,0 52738,5 21,1 2499,5 0,223 2043,7 0,07 2186,8 312,7 112 424,7 33 14015,1 295,7 

2003 50524,6 37069,6 18,3 2025,7 0,417 1429,6 0,13 1615,4 410,3 112 522,3 33 17235,9 315,4 

2004 71991,0 57644,4 19,3 2986,8 0,203 2482,8 0,06 2631,8 355,0 112 467,0 33 15411,0 297,4 

2005 72764,7 55677,0 18,4 3025,9 0,079 2804,4 0,02 2860,5 165,4 112 277,4 33 9154,2 168,4 

2006 78793,0 59071,8 18,4 3210,4 0,113 2884,5 0,03 2971,0 239,4 112 351,4 33 11596,2 213,4 

2007 74432,9 53076,7 18,6 2853,6 0,327 2150,4 0,10 2365,4 488,2 112 600,2 33 19806,6 368,4 

2008 101451,2 78993,1 19,5 4050,9 0,196 3387,0 0,06 3590,2 460,7 112 572,7 33 18899,1 368,5 

2009 96273,6 71275,2 19,2 3712,3 0,169 3175,6 0,05 3334,4 377,9 112 489,9 33 16166,7 310,4 

2010 90792,0 64860,6 19,0 3413,7 0,267 2694,3 0,08 2909,8 503,9 112 615,9 33 20324,7 386,2 

2011 117110,9 89572,9 19,5 4593,5 0,323 3472,0 0,10 3819,2 774,3 112 886,3 33 29247,9 570,3 

2012 110071,7 80462,6 19,5 4126,3 0,223 3373,9 0,07 3610,1 516,2 112 628,2 33 20730,6 404,2 

2013 133683,1 101297,0 19,8 5116,0 0,111 4604,9 0,03 4743,0 373,0 112 485,0 33 16005,0 316,9 

2014 139058,4 105529,5 18,8 5613,3 0,292 4344,7 0,09 4735,7 877,6 112 989,6 33 32656,8 613,9 

2015 131918,6 99584,7 18,7 5325,4 0,506 3536,1 0,15 4066,5 1258,9 112 1370,9 33 45239,7 846,0 

2016 145119,0 113392,6 18,8 6096,4 0,444 4221,9 0,13 4770,7 1325,7 112 1437,7 33 47444,1 882,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних [103, 432, 457–459, 535]. 
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Додаток Б.2 

Урахування нормативної ціни у методичному підході В.І. Сафонової  

на державному рівні 

Рік 

Диференціальна 

рента, грн/га 

Нормативна 

ціна, грн 

Рента, грн/га 
Грошова 

оцінка        

1 га ріллі, 

грн 

Грошова 

оцінка 1 га 

ріллі, грн 

Різниця  

Абсолютна Загальна грн % 

ДР=ВВПр-Нв Цн АР=1,6ц*Цн  ЗР=ДР+АР Цн Цн=70 Цн70-Цн Цн70/Цн 

1990 1355,7 70 112 1467,7 48434,1 48434,1 0 100 

1991 1189,6 70 112 1301,6 42952,8 42952,8 0 100 

1992 1383,7 70 112 1495,7 49358,1 49358,1 0 100 

1993 1561,8 70 112 1673,8 55235,4 55235,4 0 100 

1994 975,3 70 112 1087,3 35880,9 35880,9 0 100 

1995 605,9 70 112 717,9 23690,7 23690,7 0 100 

1996 330,1 70 112 442,1 14589,3 14589,3 0 100 

1997 209,3 70 112 321,3 10602,9 10602,9 0 100 

1998 -45,2 70 112 66,8 2204,4 2204,4 0 100 

1999 98,9 70 112 210,9 6959,7 6959,7 0 100 

2000 340,7 16,94 27,1 367,8 12137,4 14939,1 2801,7 123,1 

2001 461,2 16,94 27,1 488,3 16113,9 18915,6 2801,7 117,4 

2002 312,7 16,94 27,1 339,8 11213,4 14015,1 2801,7 125 

2003 410,3 16,94 27,1 437,4 14434,2 17235,9 2801,7 119,4 

2004 355 16,94 27,1 382,1 12609,3 15411 2801,7 122,2 

2005 165,4 42,3 67,7 233,1 7692,3 9154,2 1461,9 119 

2006 239,4 42,3 67,7 307,1 10134,3 11596,2 1461,9 114,4 

2007 488,2 42,3 67,7 555,9 18344,7 19806,6 1461,9 108 

2008 460,7 42,3 67,7 528,4 17437,2 18899,1 1461,9 108,4 

2009 377,9 42,3 67,7 445,6 14704,8 16166,7 1461,9 109,9 

2010 503,9 67 107,2 611,1 20166,3 20324,7 158,4 100,8 

2011 774,3 67 107,2 881,5 29089,5 29247,9 158,4 100,5 

2012 516,2 67 107,2 623,4 20572,2 20730,6 158,4 100,8 

2013 373 67 107,2 480,2 15846,6 16005 158,4 101 

2014 877,6 67 107,2 984,8 32498,4 32656,8 158,4 100,5 

2015 1258,9 145,6 233 1491,9 49232,7 45239,7 -3993 91,9 

2016 1325,7 145,6 233 1558,7 51437,1 47444,1 -3993 92,2 

Джерело: розроблено автором на основі даних [106, 404, 432, 457–459, 535]. 
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Додаток Б.3 

Визначення загального коефіцієнта диференціації  

ріллі на державному і регіональному рівнях 

Область 
Коефіцієнти 

бонітету гумусу гідротермічний інфраструктури 

Вінницька 0,976 0,880 0,751 0,98 

Волинська 0,683 0,840 1,105 1,08 

Дніпровська 1,122 1,440 0,987 0,99 

Донецька 1,195 2,000 1,121 0,97 

Житомирська 0,659 0,880 0,974 0,99 

Закарпатська 1,000 1,440 0,971 1,13 

Запорізька 0,878 1,520 1,067 0,99 

Івано-Франківська 0,927 1,200 1,029 0,96 

Київська 0,927 0,960 0,872 1,03 

Кіровоградська 1,244 2,320 1,003 0,95 

Луганська 0,976 1,680 1,147 0,96 

Львівська 0,707 0,880 1,425 0,96 

Миколаївська 0,976 1,600 0,700 0,97 

Одеська 1,195 1,440 0,818 1,01 

Полтавська 1,146 2,200 1,061 1,02 

Рівненська 0,707 1,040 0,955 0,99 

Сумська 0,951 1,680 1,265 0,98 

Тернопільська 1,073 1,360 0,971 0,98 

Харківська 1,268 2,200 1,032 0,99 

Херсонська 0,829 1,200 0,936 1,04 

Хмельницька 1,122 1,400 0,942 0,97 

Черкаська 1,341 1,600 1,115 1,00 

Чернівецька 1,293 0,800 0,735 0,97 

Чернігівська 0,805 1,080 1,083 1,02 

Україна 1,000 1,000 1,000 1,00 

Джерело: розроблено автором на основі даних [361, 507]. 
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Додаток Б.4 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га 

ріллі на державному і регіональному рівнях станом на 01.01.2020 р. 

Область 
Загальний 

коефіцієнт 

Нормативна грошова 

оцінка, грн 

Різниця між 

удосконаленою й 

чинною 

удосконалена 

(варіант 1) 
чинна грн % 

Вінницька 0,892 24274,1 27184,0 -2909,9 -10,7 

Волинська 0,910 24763,9 21806,0 2957,9 13,6 

Дніпровська 1,121 30505,9 30251,0 254,9 0,8 

Донецька 1,270 34560,6 31111,0 3449,6 11,1 

Житомирська 0,865 23539,3 21411,0 2128,3 9,9 

Закарпатська 1,121 30505,9 27268,0 3237,9 11,9 

Запорізька 1,090 29662,3 24984,0 4678,3 18,7 

Івано-Франківська 1,024 27866,2 26087,0 1779,2 6,8 

Київська 0,945 25716,4 26531,0 -814,6 -3,1 

Кіровоградська 1,288 35050,5 31888,0 3162,5 9,9 

Луганська 1,159 31540,0 27125,0 4415,0 16,3 

Львівська 0,960 26124,6 21492,0 4632,6 21,6 

Миколаївська 1,015 27621,3 27038,0 583,3 2,2 

Одеська 1,092 29716,7 31017,0 -1300,3 -4,2 

Полтавська 1,285 34968,8 30390,0 4578,8 15,1 

Рівненська 0,913 24845,6 21938,0 2907,6 13,3 

Сумська 1,186 32274,7 26793,0 5481,7 20,5 

Тернопільська 1,086 29553,4 29035,0 518,4 1,8 

Харківська 1,299 35349,8 32237,0 3112,8 9,7 

Херсонська 0,992 26995,4 24450,0 2545,4 10,4 

Хмельницька 1,094 29771,1 30477,0 -705,9 -2,3 

Черкаська 1,244 33853,1 33646,0 207,1 0,6 

Чернівецька 0,927 25226,5 33264,0 -8037,5 -24,2 

Чернігівська 0,990 26941,0 24065,0 2876,0 12 

Україна 1,000 27213,1 27562,0 -348,9 -1,3 

Джерело: розроблено автором на основі даних [62]. 
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Додаток Б.5  

Коефіцієнт інфраструктури сільського господарства   

Харківської області (Кінф) 

Земельно-

оціночний та 

адміністративно-

територіальний 

райони  

Площа земель під сільськогосподарською 

інфраструктурою, га 
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 (
К
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господарські 

будівлі і двори 

господарські 

шляхи і 

прогони 

усього 

Валківський               

Богодухівський 1364,4081 864,7929 2229,201 88556,49 0,0252 1,03 1,01 

Валківський 1093,726 973,5567 2067,2827 80814,52 0,0256 1,05 1,02 

Золочівський 1189,0659 756,7802 1945,8461 79136,59 0,0246 1,01 1,00 

Красноградський 936,3964 733,1185 1669,5149 76878,23 0,0217 0,89 0,95 

Краснокутський 1152,7702 932,6175 2085,3877 74604,58 0,0280 1,15 1,06 

Нововодолазький 1290,5638 831,5065 2122,0703 92535,85 0,0229 0,94 0,97 

Коломацький 426,3671 200,692 627,0591 25060,58 0,0250 1,02 1,01 

Усього     12746,362 517586,8 0,0246 1,01 1,00 

Харківський               

Дергачівський 877,2713 657,9227 1535,194 58923,02 0,0261 1,07 1,03 

Зміївський 1194,9071 1138,201 2333,1077 73405,19 0,0318 1,30 1,12 

Печенізький 338,3535 247,4265 585,78 29964,96 0,0195 0,80 0,91 

Харківський 1687,9377 1421,545 3109,4827 96667,6 0,0322 1,32 1,12 

Чугуївський 799,4083 618,6512 1418,0595 81870,36 0,0173 0,71 0,87 

Усього     8981,6239 340831,1 0,0264 1,08 1,03 

Великобурлуцький               

Великобурлуцький 1139,7704 1221,869 2361,6391 104745,8 0,0225 0,92 0,97 

Вовчанський 1975,9236 1455,862 3431,7855 138063,2 0,0249 1,02 1,01 

Шевченківський 1334,9176 798,6729 2133,5905 85585,62 0,0249 1,02 1,01 

Усього     7927,0151 328394,7 0,0241 0,99 1,00 

Зачепилівсько-

Близнюківський               

Близнюківський 1907,1492 1388,17 3295,3195 125476,5 0,0263 1,08 1,03 

Зачепилівський 759,8505 629,2007 1389,0512 69578,09 0,0200 0,82 0,92 

Кегичівський 1119,309 598,3026 1717,6116 69689,83 0,0246 1,01 1,00 

Первомайський 1344,7897 1232,018 2576,8072 103153,7 0,0250 1,02 1,01 

Лозівський 1734,2151 1185,9 2920,1151 121363,3 0,0241 0,99 1,00 

Сахновщинський 1639,468 850,05 2489,518 105199,1 0,0237 0,97 0,99 

Усього     14388,423 594460,5 0,0242 0,99 1,00 

Балаклійський               

Балаклійський 1961,017 1574,671 3535,6875 144322,4 0,0245 1,00 1,00 

Барвінківський 1493,4442 1110,852 2604,2962 120110,1 0,0217 0,89 0,95 

Ізюмський 1164,8378 965,293 2130,1308 97750,94 0,0218 0,89 0,95 

Усього     8270,1145 362183,5 0,0228 0,93 0,97 

Куп’янський               

Дворічанський 1249,0738 863,86 2112,9338 87584,33 0,0241 0,99 1,00 

Куп’янський 1563,9674 989,87 2553,8374 97453,09 0,0262 1,07 1,03 

Борівський район 1099,8112 591,91 1691,7212 67344,694 0,02512 1,03 1,01 

Усього     6358,4924 252382,1 0,0252 1,03 1,01 

Харківська область         0,0244 0,415   

Джерело: розроблено автором на основі даних [275]. 
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Додаток Б.6 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га 

багаторічних насаджень на державному і регіональному рівнях 

станом на 01.01.2020 р. 

Область 
Загальний 

коефіцієнт 

Нормативна грошова 

оцінка, грн 

Різниця між 

удосконаленою 

й чинною 

удосконалена 

(варіант 1) 
чинна грн % 

Вінницька 0,845 52074,3 47053,16 5021,14 10,7 

Волинська 0,913 56264,9 41349,74 14915,16 36,1 

Дніпровська 1,070 65940,2 55608,28 10331,92 18,6 

Донецька 1,208 74444,7 58459,98 15984,72 27,3 

Житомирська 0,844 52012,7 35646,33 16366,37 45,9 

Закарпатська 0,995 61318,3 37072,18 24246,12 65,4 

Запорізька 1,027 63290,3 41349,74 21940,56 53,1 

Івано-Франківська 0,926 57066,0 37072,18 19993,82 53,9 

Київська 0,887 54662,6 42775,6 11887,00 27,8 

Кіровоградська 1,255 77341,1 67015,1 10326,00 15,4 

Луганська 1,099 67727,4 47053,16 20674,24 43,9 

Львівська 0,860 52998,7 27091,21 25907,49 95,6 

Миколаївська 0,962 59284,6 47053,16 12231,44 26,0 

Одеська 1,057 65139,1 62737,54 2401,56 3,8 

Полтавська 1,265 77957,4 64163,4 13794,00 21,5 

Рівненська 0,884 54477,7 37072,18 17405,52 47,0 

Сумська 1,149 70808,7 49904,86 20903,84 41,9 

Тернопільська 1,054 64954,2 57034,13 7920,07 13,9 

Харківська 1,260 77649,3 67015,1 10634,20 15,9 

Херсонська 0,923 56881,2 37072,18 19809,02 53,4 

Хмельницька 1,031 63536,8 52756,57 10780,23 20,4 

Черкаська 1,220 75184,2 74144,37 1039,83 1,4 

Чернівецька 0,880 54231,2 62737,54 -8506,34 -13,6 

Чернігівська 1,027 63290,3 55608,28 7682,02 13,8 

Україна 1,000 61626,4 50201,915 11424,48 22,8 

Джерело: розроблено автором на основі даних [62]. 
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Додаток Б.7 

Таблиця 1 

Визначення нормативної грошової оцінки 1 га сіножатей по Україні  

станом на 01.01.2016 р.  

Показник Значення 

Урожайність зернових та зернобобових  (без кукурудзи на зерно), ц/га 21,55 

Середня ціна реалізації 1 ц зерна, грн 171,8 

Валова продукція з 1 га, грн 3702,29 

Виробничі витрати на 1 га, грн 2801 

Норматив витрат (35 %), грн 980,35 

Витрати з нормативом, грн 3781,35 

Диференціальний рентний дохід, грн/га -79,06 

Диференціальний рентний дохід, ц/га -0,46 

Абсолютний рентний дохід, ц/га 1,6 

Загальний рентний дохід, ц/га 1,14 

Нормативна грошова оцінка, грн/га 6463,1 

Джерело: розроблено автором на основі даних [62]. 

Таблиця 2 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га 

сіножатей на державному і регіональному рівнях станом на 01.01.2020 р. 

Область 
Загальний 
коефіцієнт 

Нормативна грошова 
оцінка, грн 

Різниця між 

удосконаленою й 

чинною 
удосконалена 

(варіант 1) 
чинна грн % 

Вінницька 0,777 5021,8 3140,38 1881,42 59,9 
Волинська 1,127 7283,9 6039,19 1244,71 20,6 
Дніпровська 0,922 5959,0 7971,74 -2012,74 -25,2 
Донецька 1,091 7051,2 7247,03 -195,83 -2,7 
Житомирська 1,009 6521,3 5072,92 1448,38 28,6 
Закарпатська 1,127 7283,9 6522,33 761,57 11,7 
Запорізька 0,969 6262,7 6039,19 223,51 3,7 
Івано-Франківська 0,906 5855,6 4831,36 1024,24 21,2 
Київська 1,013 6547,1 6280,76 266,34 4,2 
Кіровоградська 1,078 6967,2 8696,44 -1729,24 -19,9 
Луганська 1,159 7490,7 8213,3 -722,60 -8,8 
Львівська 0,964 6230,4 5797,63 432,77 7,5 
Миколаївська 0,835 5396,7 8213,3 -2816,60 -34,3 
Одеська 0,944 6101,2 8938,01 -2836,81 -31,7 
Полтавська 1,193 7710,5 5556,06 2154,44 38,8 
Рівненська 1,101 7115,9 5072,92 2042,98 40,3 
Сумська 1,197 7736,3 6522,33 1213,97 18,6 
Тернопільська 1,038 6708,7 6280,76 427,94 6,8 
Харківська 1,079 6973,7 6280,76 692,94 11,0 
Херсонська 0,824 5325,6 5314,49 11,11 0,2 
Хмельницька 0,976 6308,0 6763,9 -455,90 -6,7 
Черкаська 1,208 7807,4 8454,87 -647,47 -7,7 
Чернівецька 0,790 5105,8 5556,06 -450,26 -8,1 
Чернігівська 1,080 6980,1 8696,44 -1716,34 -19,7 
Україна 1,000 6463,1 6563,00 -99,90 -1,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних [62]. 
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Додаток Б.8 

Таблиця 1 

Визначення нормативної грошової оцінки 1 га пасовищ по Україні  

станом на 01.01.2016 р.  
Показник Значення 

Урожайність зернових та зернобобових  (без кукурудзи на зерно), ц/га 21,45 
Середня ціна реалізації 1 ц зерна, грн 171,80 
Валова продукція з 1 га, грн 3685,11 
Виробничі витрати на 1 га, грн 2801 
Норматив витрат (35 %), грн 980,35 
Витрати з нормативом, грн 3781,35 
Диференціальний рентний дохід, грн/га -96,24 
Диференціальний рентний дохід, ц/га -0,56 
Абсолютний рентний дохід, ц/га 1,60 
Загальний рентний дохід, ц/га 1,04 
Нормативна грошова оцінка, грн/га 5896,2 

Джерело: розроблено автором на основі даних [536]. 

Таблиця 2 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га 

пасовищ на державному і регіональному рівнях станом на 01.01.2020 р. 

Область 

Загаль-
ний  

коефі-
цієнт 

Нормативна грошова 
оцінка, грн 

Різниця між 
удосконаленою й 

чинною 
удосконалена 

(варіант 1) чинна грн % 

Вінницька 0,777 4581,3 1558,08 3023,2 194,0 

Волинська 1,127 6645,0 4479,47 2165,5 48,3 

Дніпровська 0,922 5436,3 6232,31 -796,0 -12,8 

Донецька 1,091 6432,8 6037,55 395,3 6,5 

Житомирська 1,009 5949,3 4089,95 1859,4 45,5 

Закарпатська 1,127 6645,0 5258,51 1386,5 26,4 

Запорізька 0,969 5713,4 4868,99 844,4 17,3 

Івано-Франківська 0,906 5342,0 4479,47 862,5 19,3 

Київська 1,013 5972,9 4479,47 1493,4 33,3 

Кіровоградська 1,078 6356,1 6037,55 318,6 5,3 

Луганська 1,159 6833,7 5842,79 990,9 17,0 

Львівська 0,964 5683,9 4089,95 1594,0 39,0 

Миколаївська 0,835 4923,3 5842,79 -919,5 -15,7 

Одеська 0,944 5566,0 7011,35 -1445,4 -20,6 

Полтавська 1,193 7034,2 4284,71 2749,5 64,2 

Рівненська 1,101 6491,7 3700,43 2791,3 75,4 

Сумська 1,197 7057,8 4674,23 2383,6 51,0 

Тернопільська 1,038 6120,3 5648,03 472,3 8,4 

Харківська 1,079 6362,0 6427,07 -65,1 -1,0 

Херсонська 0,824 4858,5 4284,71 573,8 13,4 

Хмельницька 0,976 5754,7 5258,51 496,2 9,4 

Черкаська 1,208 7122,6 5648,03 1474,6 26,1 

Чернівецька 0,790 4658,0 5063,75 -405,8 -8,0 

Чернігівська 1,080 6367,9 5063,75 1304,2 25,8 

Україна 1,000 5896,2 5015,06 881,1 17,6 

Джерело: розроблено автором на основі даних [62]. 
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Додаток Б.9 

Таблиця 1 
Визначення нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по Україні  

станом на 01.01.2016 р. (варіант 2) 
Показник  Значення 

Урожайність зернових та зернобобових  (без кукурудзи), ц/га 26,5 

Середня ціна реалізації 1 ц зерна, грн 180,84 

Валова продукція з 1 га, грн 4792,3 

Виробничі витрати на 1 га, грн 2887,7 

Норматив витрат (35 %), грн 1010,70 

Витрати з нормативом, грн 3898,4 

Диференціальний рентний дохід, грн/га 893,9 

Диференціальний рентний дохід, ц/га 4,9 

Абсолютний рентний дохід, ц/га 1,6 

Загальний рентний дохід, ц/га 6,5 

Нормативна грошова оцінка, грн/га 38790,2 

Джерело: розроблено автором на основі даних [244]. 

Таблиця 2 

Порівняння удосконаленої та чинної нормативної грошової оцінки 1 га 

ріллі (варіант 2) на державному і регіональному рівнях  

станом на 01.01.2020 р. 

Область 
Загальний 
коефіцієнт 

Нормативна грошова 
оцінка, грн 

Різниця між удоско-

наленою й чинною 
удосконалена 

(варіант 2) 
чинна грн % 

Вінницька 0,892 34600,9 27184,0 7416,9 27,3 

Волинська 0,910 35299,1 21806,0 13493,1 61,9 

Дніпровська 1,121 43483,8 30251,0 13232,8 43,7 

Донецька 1,270 49263,6 31111,0 18152,6 58,3 

Житомирська 0,865 33553,5 21411,0 12142,5 56,7 

Закарпатська 1,121 43483,8 27268,0 16215,8 59,5 

Запорізька 1,090 42281,3 24984,0 17297,3 69,2 

Івано-Франківська 1,024 39721,2 26087,0 13634,2 52,3 

Київська 0,945 36656,7 26531,0 10125,7 38,2 

Кіровоградська 1,288 49961,8 31888,0 18073,8 56,7 

Луганська 1,159 44957,8 27125,0 17832,8 65,7 

Львівська 0,960 37238,6 21492,0 15746,6 73,3 

Миколаївська 1,015 39372,1 27038,0 12334,1 45,6 

Одеська 1,092 42358,9 31017,0 11341,9 36,6 

Полтавська 1,285 49845,4 30390,0 19455,4 64 

Рівненська 0,913 35415,5 21938,0 13477,5 61,4 

Сумська 1,186 46005,2 26793,0 19212,2 71,7 

Тернопільська 1,086 42126,2 29035,0 13091,2 45,1 

Харківська 1,299 50388,5 32237,0 18151,5 56,3 

Херсонська 0,992 38479,9 24450,0 14029,9 57,4 

Хмельницька 1,094 42436,5 30477,0 11959,5 39,2 

Черкаська 1,244 48255,0 33646,0 14609,0 43,4 

Чернівецька 0,927 35958,5 33264,0 2694,5 8,1 

Чернігівська 0,990 38402,3 24065,0 14337,3 59,6 

Україна 1,000 38790,2 27562,0 11228,2 40,7 

Джерело: розроблено автором на основі даних [62]. 
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Додаток Б.10 

Удосконалена нормативна грошова оцінка 1 га ріллі (варіант 3) на державному і регіональному рівнях  

станом на 01.01.2020 р. 

Область 

Урожайність 

зернових та 

зернобобових  

культур (без 

кукурудзи на 

зерно), ц/га 

Середня 

ціна 

реалізації  

1 ц зерна, 

грн 

Валова 

продукція 

з 1 га,  

грн 

Виробничі 

витрати 

на 1 га,  

грн 

Норматив 

витрат  

(35 %),  

грн 

Витрати з 

нормативом,  

грн 

Диференціальний  

рентний дохід (збиток)  Абсолютний 

рентний  

дохід,  

ц/га 

Загальний 

рентний 

дохід,  

ц/га 

Нормативна 

грошова 

оцінка, 

грн/га грн/га ц/га 

Вінницька 27,4 180,84 4955,0 2908,4 1017,90 3926,3 1028,7 5,7 1,6 7,3 43564,4 

Волинська 18,9 180,84 3417,9 2736,4 957,70 3694,1 -276,2 -1,5 1,6 0,1 596,8 

Дніпровська 28,9 180,84 5226,3 2939,4 1028,80 3968,2 1258,1 7,0 1,6 8,6 51322,4 

Донецька 27,6 180,84 4991,2 2908,4 1017,90 3926,3 1064,9 5,9 1,6 7,5 44757,9 

Житомирська 20,1 180,84 3634,9 2756,2 964,70 3720,9 -86,0 -0,5 1,6 1,1 6564,5 

Закарпатська 21,4 180,84 3870,0 2786,2 975,20 3761,4 108,6 0,6 1,6 2,2 13129,0 

Запорізька 27,2 180,84 4918,8 2898,0 1014,30 3912,3 1006,5 5,6 1,6 7,2 42967,6 

Івано-Франківська 23,2 180,84 4195,5 2816,4 985,70 3802,1 393,4 2,2 1,6 3,8 22677,3 

Київська 23,5 180,84 4249,7 2826,5 989,30 3815,8 433,9 2,4 1,6 4,0 23870,9 

Кіровоградська 29,8 180,84 5389,0 2960,3 1036,10 3996,4 1392,6 7,7 1,6 9,3 55499,8 

Луганська 26,3 180,84 4756,1 2887,7 1010,70 3898,4 857,7 4,7 1,6 6,3 37596,6 

Львівська 20,0 180,84 3616,8 2756,2 964,70 3720,9 -104,1 -0,6 1,6 1,0 5967,7 

Миколаївська 28,4 180,84 5135,9 2929,1 1025,20 3954,3 1181,6 6,5 1,6 8,1 48338,5 

Одеська 28,0 180,84 5063,5 2918,7 1021,50 3940,2 1123,3 6,2 1,6 7,8 46548,2 

Полтавська 27,3 180,84 4936,9 2908,4 1017,90 3926,3 1010,6 5,6 1,6 7,2 42967,6 

Рівненська 19,7 180,84 3562,5 2746,3 961,20 3707,5 -145,0 -0,8 1,6 0,8 4774,2 

Сумська 25,9 180,84 4683,8 2877,5 1007,10 3884,6 799,2 4,4 1,6 6,0 35806,3 

Тернопільська 26,0 180,84 4701,8 2877,5 1007,10 3884,6 817,2 4,5 1,6 6,1 36403,1 

Харківська 30,1 180,84 5443,3 2960,3 1036,10 3996,4 1446,9 8,0 1,6 9,6 57290,1 

Херсонська 26,5 180,84 4792,3 2887,7 1010,70 3898,4 893,9 4,9 1,6 6,5 38790,2 

Хмельницька 25,0 180,84 4521,0 2857,0 1000,00 3857,0 664,0 3,7 1,6 5,3 31628,9 

Черкаська 27,4 180,84 4955,0 2908,4 1017,90 3926,3 1028,7 5,7 1,6 7,3 43564,4 

Чернівецька 24,4 180,84 4412,5 2846,8 996,40 3843,2 569,3 3,1 1,6 4,7 28048,3 

Чернігівська 21,5 180,84 3888,1 2786,2 975,20 3761,4 126,7 0,7 1,6 2,3 13725,8 

Україна 26,5 180,84 4792,3 2887,7 1010,70 3898,4 893,9 4,9 1,6 6,5 38790,2 

Джерело: розроблено автором на основі даних [35, 244]. 
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Додаток В 

Усереднений рентний дохід землекористувань різного цільового використання 

на державному і регіональному рівнях станом на 01.01.2017 р. 

Область 

Вид землекористування 

сільськогосподарське житлова забудова (Кф=1) комерційна забудова (Кф=2,5) промисловості, зв’язку (Кф=1,2) енергетики (Кф=0,65) оборони (Кф=0,5) 

за 

межами 

н.п., 

тис. 

грн/га 

в 

межах 

н.п., 

тис. 

грн/га 

за 

межами 

до в 

межах, 

% 

місто, 

тис. 

грн/га 

селище, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

селище, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

за 

межами 

н.п., 

тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

селище, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

за 

межами 

н.п., 

тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

селище, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

за 

межами 

н.п., 

тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

селище, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

Вінницька 27,1 33,1 81,9 2069,8 686,5 655,0 5174,5 1716,3 1637,5 12,6 2483,8 823,8 786,0 12,6 1345,4 446,2 425,8 12,6 1034,9 343,3 327,5 

Волинська  21,6 29,9 72,2 1484,2 789,6 399,8 3710,5 1974,0 999,5 12,6 1781,0 947,5 479,8 12,6 964,7 513,2 259,9 12,6 742,1 394,8 199,9 

Дніпровська 27,1 32,5 83,4 2083,5 945,8 667,3 5208,8 2364,5 1668,3 12,6 2500,2 1135,0 800,8 12,6 1354,3 614,8 433,7 12,6 1041,8 472,9 333,7 

Донецька 31,2 34,9 89,4 1485,5 615,8 473,2 3713,8 1539,5 1183,0 12,6 1782,6 739,0 567,8 12,6 965,6 400,3 307,6 12,6 742,8 307,9 236,6 

Житомирська 21,2 20,6 102,9 1640,9 966,6 804,5 4102,3 2416,5 2011,3 12,6 1969,1 1159,9 965,4 12,6 1066,6 628,3 522,9 12,6 820,5 483,3 402,3 

Закарпатська 27,5 26,4 104,2 2068,5 1258,8 758,7 5171,3 3147,0 1896,8 12,6 2482,2 1510,6 910,4 12,6 1344,5 818,2 493,2 12,6 1034,3 629,4 379,4 

Запорізька 25,3 33,8 74,9 1776,9 593,6 405,4 4442,3 1484,0 1013,5 12,6 2132,3 712,3 486,5 12,6 1155,0 385,8 263,5 12,6 888,5 296,8 202,7 

Івано-Франківська 26,2 28,6 91,6 1343,0 467,7 422,5 3357,5 1169,3 1056,3 12,6 1611,6 561,2 507,0 12,6 873,0 304,0 274,6 12,6 671,5 233,9 211,3 

Київська 26,2 32,0 81,9 1787,9 1473,6 989,3 4469,8 3684,0 2473,3 12,6 2145,5 1768,3 1187,2 12,6 1162,1 957,8 643,0 12,6 894,0 736,8 494,7 

Кіровоградська 32,1 32,1 100,0 1304,8 776,4 414,7 3262,0 1941,0 1036,8 12,6 1565,8 931,7 497,6 12,6 848,1 504,7 269,6 12,6 652,4 388,2 207,4 

Луганська 27,1 26,5 102,3 1395,6 541,1 529,7 3489,0 1352,8 1324,3 12,6 1674,7 649,3 635,6 12,6 907,1 351,7 344,3 12,6 697,8 270,6 264,9 

Львівська 22,0 26,6 82,7 1925,8 1370,2 813,4 4814,5 3425,5 2033,5 12,6 2311,0 1644,2 976,1 12,6 1251,8 890,6 528,7 12,6 962,9 685,1 406,7 

Миколаївська  27,1 26,4 102,7 1838,0 717,5 607,7 4595,0 1793,8 1519,3 12,6 2205,6 861,0 729,2 12,6 1194,7 466,4 395,0 12,6 919,0 358,8 303,9 

Одеська 31,2 28,1 111,0 2775,6 2122,2 1284,0 6939,0 5305,5 3210,0 12,6 3330,7 2546,6 1540,8 12,6 1804,1 1379,4 834,6 12,6 1387,8 1061,1 642,0 

Полтавська  30,3 34,3 88,3 2174,8 1322,4 931,3 5437,0 3306 2328,3 12,6 2609,8 1586,9 1117,6 12,6 1413,6 859,6 605,3 12,6 1087,4 661,2 465,7 

Рівненська  22,0 31,4 70,1 1940,8 1035,1 697,6 4852,0 2587,8 1744,0 12,6 2329,0 1242,1 837,1 12,6 1261,5 672,8 453,4 12,6 970,4 517,6 348,8 

Сумська  26,6 29,4 90,5 1766,7 801,6 599,7 4416,8 2004,0 1499,3 12,6 2120,0 961,9 719,6 12,6 1148,4 521,0 389,8 12,6 883,4 400,8 299,9 

Тернопільська 28,9 30,0 96,3 1444,0 1015,8 630,9 3610,0 2539,5 1577,3 12,6 1732,8 1219,0 757,1 12,6 938,6 660,3 410,1 12,6 722,0 507,9 315,5 

Харківська  32,5 32,5 100,0 2634,6 1199,3 912,5 6586,5 2998,3 2281,3 12,6 3161,5 1439,2 1095,0 12,6 1712,5 779,5 593,1 12,6 1317,3 599,7 456,3 

Херсонська 24,4 34,7 70,3 2268,8 663,9 497,1 5672,0 1659,8 1242,8 12,6 2722,6 796,7 596,5 12,6 1474,7 431,5 323,1 12,6 1134,4 332,0 248,6 

Хмельницька  29,8 34,5 86,4 1634,3 774,3 540,6 4085,8 1935,8 1351,5 12,6 1961,2 929,2 648,7 12,6 1062,3 503,3 351,4 12,6 817,2 387,2 270,3 

Черкаська 33,9 39,8 85,2 1097,5 294,0 311,6 2743,8 735,0 779,0 12,6 1317,0 352,8 373,9 12,6 713,4 191,1 202,5 12,6 548,8 147,0 155,8 

Чернівецька 33,0 34,0 97,1 1756,7 1283,1 790,0 4391,8 3207,8 1975,0 12,6 2108,0 1539,7 948,0 12,6 1141,9 834,0 513,5 12,6 878,4 641,6 395,0 

Чернігівська 23,9 24,4 98,0 1249,8 380,7 391,9 3124,5 951,8 979,8 12,6 1499,8 456,8 470,3 12,6 812,4 247,5 254,7 12,6 624,9 190,4 196,0 

Україна 27,5 30,9 89 2384,3 1026,5 661,1 5960,8 2566,3 1652,8 12,6 2861,2 1231,8 793,3 12,6 1549,8 667,2 429,7 12,6 1192,2 513,3 330,6 

  Джерело: розроблено автором на основі даних [60–62, 232]. 
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Продовження дод. В 

Усереднений рентний дохід землекористувань різного цільового використання  

на державному і регіональному рівнях станом на 01.01.2017 р. 

Область 

Вид землекористування 

природно-заповідне та 

природоохоронне (Кф=0,5) 
оздоровче (Кф=0,5) рекреаційне (Кф=0,5) історико-культурне (Кф=0,5) лісогосподарське (Кф=0,5) водогосподарське (Кф=0,5) 

за 

межами 

н.п., тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

селище, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

за 

межами 

н.п., тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

сели-

ще, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

за 

межами 

н.п., тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

сели-

ще, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

за 

межами 

н.п., тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

сели-

ще, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

за 

межа-

ми 

н.п., 

тис. 

грн/га 

місто, 

тис. 

грн/га 

селище, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

за 

межа-

ми 

н.п., 

тис. 

грн/га 

місто,  

тис. 

грн/га 

сели-

ще, 

тис. 

грн/га 

село, 

тис. 

грн/га 

Вінницька 2,2 1034,9 343,3 327,5 1,4 1034,9 343,3 327,5 1,2 1034,9 343,3 327,5 2,3 1034,9 343,3 327,5 0,1 2069,8 686,5 655,0 0,4 2069,8 343,3 327,5 

Волинська  2,2 742,1 394,8 199,9 1,4 742,1 394,8 199,9 1,2 742,1 394,8 199,9 2,3 742,1 394,8 199,9 0,1 1484,2 789,6 399,8 0,2 742,1 394,8 199,9 

Дніпровська 2,2 1041,8 472,9 333,7 1,4 1041,8 472,9 333,7 1,2 1041,8 472,9 333,7 2,3 1041,8 472,9 333,7 0,1 2083,5 945,8 667,3 0,2 1041,8 472,9 333,7 

Донецька 2,2 742,8 307,9 236,6 1,4 742,8 307,9 236,6 1,2 742,8 307,9 236,6 2,3 742,8 307,9 236,6 0,1 1485,5 615,8 473,2 0,2 742,8 307,9 236,6 

Житомирська 2,2 820,5 483,3 402,3 1,4 820,5 483,3 402,3 1,2 820,5 483,3 402,3 2,3 820,5 483,3 402,3 0,1 1640,9 966,6 804,5 0,2 820,5 483,3 402,3 

Закарпатська 2,2 1034,3 629,4 379,4 1,4 1034,3 629,4 379,4 1,2 1034,3 629,4 379,4 2,3 1034,3 629,4 379,4 0,1 2068,5 1258,8 758,7 0,2 1034,3 629,4 379,4 

Запорізька 2,2 888,5 296,8 202,7 1,4 888,5 296,8 202,7 1,2 888,5 296,8 202,7 2,3 888,5 296,8 202,7 0,1 1776,9 593,6 405,4 0,2 888,5 296,8 202,7 

Івано-Франківська 2,2 671,5 233,9 211,3 1,4 671,5 233,9 211,3 1,2 671,5 233,9 211,3 2,3 671,5 233,9 211,3 0,1 1343 467,7 422,5 0,2 671,5 233,9 211,3 

Київська 2,2 894,0 736,8 494,7 1,4 894,0 736,8 494,7 1,2 894,0 736,8 494,7 2,3 894,0 736,8 494,7 0,1 1787,9 1473,6 989,3 0,2 894,0 736,8 494,7 

Кіровоградська 2,2 652,4 388,2 207,4 1,4 652,4 388,2 207,4 1,2 652,4 388,2 207,4 2,3 652,4 388,2 207,4 0,1 1304,8 776,4 414,7 0,2 652,4 388,2 207,4 

Луганська 2,2 697,8 270,6 264,9 1,4 697,8 270,6 264,9 1,2 697,8 270,6 264,9 2,3 697,8 270,6 264,9 0,1 1395,6 541,1 529,7 0,2 697,8 270,6 264,9 

Львівська 2,2 962,9 685,1 406,7 1,4 962,9 685,1 406,7 1,2 962,9 685,1 406,7 2,3 962,9 685,1 406,7 0,1 1925,8 1370,2 813,4 0,2 962,9 685,1 406,7 

Миколаївська  2,2 919,0 358,8 303,9 1,4 919,0 358,8 303,9 1,2 919,0 358,8 303,9 2,3 919,0 358,8 303,9 0,1 1838,0 717,5 607,7 0,2 919,0 358,8 303,9 

Одеська 2,2 1387,8 1061,1 642,0 1,4 1387,8 1061,1 642,0 1,2 1387,8 1061,1 642,0 2,3 1387,8 1061,1 642,0 0,1 2775,6 2122,2 1284,0 0,2 1387,8 1061,1 642,0 

Полтавська  2,2 1087,4 661,2 465,7 1,4 1087,4 661,2 465,7 1,2 1087,4 661,2 465,7 2,3 1087,4 661,2 465,7 0,1 2174,8 1322,4 931,3 0,2 1087,4 661,2 465,7 

Рівненська  2,2 970,4 517,6 348,8 1,4 970,4 517,6 348,8 1,2 970,4 517,6 348,8 2,3 970,4 517,6 348,8 0,1 1940,8 1035,1 697,6 0,2 970,4 517,6 348,8 

Сумська  2,2 883,4 400,8 299,9 1,4 883,4 400,8 299,9 1,2 883,4 400,8 299,9 2,3 883,4 400,8 299,9 0,1 1766,7 801,6 599,7 0,2 883,4 400,8 299,9 

Тернопільська 2,2 722,0 507,9 315,5 1,4 722,0 507,9 315,5 1,2 722,0 507,9 315,5 2,3 722,0 507,9 315,5 0,1 1444,0 1015,8 630,9 0,2 722,0 507,9 315,5 

Харківська  2,2 1317,3 599,7 456,3 1,4 1317,3 599,7 456,3 1,2 1317,3 599,7 456,3 2,3 1317,3 599,7 456,3 0,1 2634,6 1199,3 912,5 0,2 1317,3 599,7 456,3 

Херсонська 2,2 1134,4 332,0 248,6 1,4 1134,4 332,0 248,6 1,2 1134,4 332,0 248,6 2,3 1134,4 332 248,6 0,1 2268,8 663,9 497,1 0,2 1134,4 332,0 248,6 

Хмельницька  2,2 817,2 387,2 270,3 1,4 817,2 387,2 270,3 1,2 817,2 387,2 270,3 2,3 817,2 387,2 270,3 0,1 1634,3 774,3 540,6 0,2 817,2 387,2 270,3 

Черкаська 2,2 548,8 147,0 155,8 1,4 548,8 147,0 155,8 1,2 548,8 147,0 155,8 2,3 548,8 147 155,8 0,1 1097,5 294,0 311,6 0,2 548,8 147,0 155,8 

Чернівецька 2,2 878,4 641,6 395,0 1,4 878,4 641,6 395,0 1,2 878,4 641,6 395,0 2,3 878,4 641,6 395,0 0,1 1756,7 1283,1 790,0 0,2 878,4 641,6 395 

Чернігівська 2,2 624,9 190,4 196,0 1,4 624,9 190,4 196,0 1,2 624,9 190,4 196,0 2,3 624,9 190,4 196,0 0,1 1249,8 380,7 391,9 0,2 624,9 190,4 196 

Україна 2,2 1192,2 513,3 330,6 1,4 1192,2 513,3 330,6 1,2 1192,2 513,3 330,6 2,3 1192,2 513,3 330,6 0,1 2384,3 1026,5 661,1 0,2 1192,2 513,3 330,6 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [60–62, 232]. 
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Додаток Г.1 

Інституція плати за землю в українській практиці 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних [4, 21]. 

 

 

 

ІНСТИТУЦІЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ 

ІНСТИТУЦІЯ 

ОПОДАТКУВАННЯ 

ІНСТИТУЦІЯ  

ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

ІНСТИТУЦІЯ  

МИТА І ЗБОРІВ 

Законодавча база 

Формалізація  плати за землю 

Організація 

БЮДЖЕТ 

Державний бюджет 

Бюджети 

територіальних громад 

міст  

 

ІНСТИТУЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Державна фіскальна служба України 

ІНСТИТУТ 

ОПОДАТКУВАННЯ 
ІНСТИТУТ  

ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

ІНСТИТУТ  
МИТА І ЗБОРІВ 

Міністерство фінансів 

України 

Місцеві бюджети 

  

Обласні бюджети 

  

Районні бюджети 

  

Бюджети міст 

  

Бюджети органів 

місцевого 

самоврядування 

Бюджети 

територіальних громад 

селищ  
  

Бюджети 

територіальних громад 

сіл  
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Додаток Г.2 

Інституція орендної плати за землю в українській практиці 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних [4, 21]. 

ІНСТИТУЦІЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ 

Законодавча база:  
Земельний кодекс, 

Податковий кодекс, 
Цивільний кодекс,  

ЗУ «Про оренду 
земель», 

Типовий договір  
№ 220, 

Типовий договір № 5 

Формалізація  орендної плати за землю 

Об’єкти: земельні ділянки, що перебувають у власності 

громадян, юридичних осіб, у комунальній або державній 

власності 

грошова форма 

районні, обласні, 

Київська міська 

держадміністрації,  

Кабінет Міністрів 

України 

ОРЕНДНА ПЛАТА 
 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

ІНСТИТУТ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

юридичні 

та фізичні 

особи 

ПИСЬМОВА ФОРМА 

  

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ (за згодою) 

  

об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); 

строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов 

розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату 

  

БЮДЖЕТИ  
  

Орендодавці 

громадяни та 
юридичні 

особи  

сільські, 
селищні, міські 

ради 

районні, 

обласні ради 

органи 
виконавчої 

влади 

Орендарі землі 

сільські, 

селищні, 

міські, 

районні та 

обласні ради 

громадяни і юридичні особи України, 

іноземці та особи без громадянства, 

іноземні юридичні особи, міжнародні 

об’єднання та організації, а також 

іноземні держави 

ІНСТИТУТ СУБОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

натуральна форма 

  

відробіткова форма 
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Додаток Г.3 

Правове забезпечення інституту оренди землі в українській практиці 
Рік Назва документа 

 ПОПЕРЕДНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

1990–

2001 

Земельний кодекс України: Закон України від 18.12.1990 № 561-XII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-12 

1963–

2003 

Цивільний кодекс Української РСР: Кодекс УРСР від 18.07.1963 № 1540-VI. 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1540-06 

1992–

2010 

Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 № 2535-XII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2535-12 

1993–

2004 

Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі 

на умовах оренди): Постанова КМУ від 17 березня 1993 р. № 197  

1998–

2011 

Порядок державної реєстрації договорів оренди землі: Постанова КМУ від 

25.12.1998 № 2073  

 СУЧАСНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

2000 Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю): 
наказ Держкомзему України від 17.01.2000 № 5  

2001 Земельний кодекс України: Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

2003 Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

2004 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 
Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV 

2010 Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

2011 Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI 

1997 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР  

1998 Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV  

2004 Про затвердження Типового договору оренди землі: Постанова КМУ від 
03.03.2004 № 220. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF 

2002 Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента від 02.02.2002 № 92/2002  

2010 Класифікація видів цільового призначення земель: наказ Держкомзему від 
23.07.2010 № 548 

2011 Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення 
(крім земель населених пунктів): Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1278 

2013 Податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата 
за земельні ділянки державної або комунальної власності):  наказ Міндоходів 
від 30.12.2013 № 865  

2015 Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата 
за земельні ділянки державної або комунальної власності): наказ Мінфіну від 
16.06.2015 № 560  

2012 Порядок ведення Державного земельного кадастру: Постанова КМУ від 
17.10.2012 № 1051 

2015 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 
Постанова КМУ від 25.12.2015 № 1127 

2016 Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення: Постанова Кабінет Міністрів України від 16.11.2016 № 831  

2016 Методика нормативної грошової оцінки земель населених пунктів: Постанова 
КМУ від 23.03.1995 № 213  

2018 Про індексацію нормативної грошової оцінки земель: лист Держгеокадастру від 
11.01.2018 р. № 6-28-0.22-244/2-18.  

Джерело: розроблено автором на основі даних [1–2, 4–6, 12–13, 20–21, 25, 28, 32, 

34–38, 40, 51, 63, 66–67, 70, 73]. 

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63842.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63842.html
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Додаток Д.1 

Плата за землю на державному і регіональному рівнях за період 2015–2017 рр. 

Область 

Роки 
2017 р. до 2015 р., % 

2015 2016 2017 

Плата Податок Оренда Плата Податок Оренда Плата Податок Оренда 

 

 

Плата Податок Оренда 

млн грн млн грн % млн грн % млн грн млн грн % млн грн % млн грн млн грн % млн грн %  

Вінницька 435,49 105,06 24 330,43 76 627,08 180,15 29 446,93 71 754,26 246,44 33 507,82 67 173 235 154 

Волинська 160,72 55,18 34 105,54 66 268,18 117,71 44 150,47 56 314,40 147,61 47 166,79 53 196 268 158 

Дніпровська 1940,01 468,06 24 1471,95 76 2807,85 871,68 31 1936,17 69 3114,79 960,77 31 2154,02 69 161 205 146 

Донецька 653,08 202,31 31 450,77 69 726,22 289,07 40 437,15 60 884,86 363,10 41 521,76 59 135 179 116 

Житомирська 250,28 67,16 27 183,12 73 376,32 115,01 31 261,31 69 490,54 176,63 36 313,91 64 196 263 171 

Закарпатська 125,78 49,33 39 76,45 61 224,61 108,51 48 116,10 52 281,83 159,20 56 122,63 44 224 323 160 

Запорізька 610,63 182,89 30 427,74 70 928,82 324,60 35 604,22 65 1069,28 399,79 37 669,49 63 175 219 157 

Івано-Франківська 268,88 68,28 25 200,60 75 418,59 128,61 31 289,98 69 488,90 166,74 34 322,16 66 182 244 161 

Київська 4142,50 1338,32 32 2804,18 38 7378,11 3031,12 41 4346,99 59 7875,58 3308,32 42 4567,26 58 190 247 163 

Кіровоградська 353,39 52,62 15 300,77 85 528,30 110,75 21 417,55 79 634,87 152,37 24 482,50 76 180 290 160 

Луганська 220,66 52,44 24 168,22 76 218,98 76,17 35 142,81 65 211,03 68,54 32 142,49 68 96 131 85 

Львівська 537,00 168,02 31 368,98 69 841,09 301,69 36 539,40 64 935,78 332,46 36 603,32 64 174 198 164 

Миколаївська 353,70 96,94 27 256,76 73 549,07 196,09 36 352,98 64 647,65 278,51 43 369,14 57 183 287 144 

Одеська 913,10 332,43 36 580,67 64 1655,40 744,10 45 911,30 55 1926,24 886,70 46 1039,54 54 211 267 179 

Полтавська 701,90 134,42 19 567,48 81 1001,04 224,74 22 776,30 78 1188,23 315,92 27 872,31 73 169 235 154 

Рівненська 191,24 67,21 35 124,03 65 315,89 141,93 45 173,96 55 335,51 145,72 43 189,79 57 175 217 153 

Сумська 392,05 56,41 14 335,64 86 569,67 103,84 18 465,83 82 662,21 138,90 21 523,31 79 169 246 156 

Тернопільська 149,09 39,26 26 109,83 74 235,27 70,51 30 164,76 70 289,45 96,85 33 192,60 67 194 247 175 

Харківська 836,85 206,11 25 630,74 75 1238,94 336,74 27 902,20 73 1491,12 488,86 33 1002,26 67 178 237 159 

Херсонська 291,40 75,37 26 216,03 74 436,41 127,84 29 308,57 71 496,55 166,18 33 330,37 67 170 220 153 

Хмельницька 326,14 70,28 22 255,86 78 508,68 149,85 29 358,83 71 579,97 186,46 32 393,51 68 178 265 154 

Черкаська 485,37 62,04 13 423,33 87 692,11 120,98 17 571,13 83 785,98 162,38 21 623,60 79 162 262 147 

Чернівецька 164,14 59,52 36 104,62 64 254,81 100,55 39 154,26 61 288,46 122,32 42 166,14 58 176 206 159 

Чернігівська 328,02 50,19 15 277,83 85 522,16 120,99 23 401,17 77 637,05 178,98 28 458,07 72 194 357 165 

Україна 14831,42 4059,85 27 10771,57 73 23323,60 8093,23 35 15230,37 65 26384,54 9649,75 37 16734,79 63 178 238 155 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [385]. 
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Додаток Д.2 

Динаміка надходжень орендної плати до зведеного бюджету України  

на державному рівні за період 2013–2017 рр. 

Назва платежу 
Роки 2017 р. до 

2013 р., % 2013 2014 2015 2016 2017 

Орендна плата з юридичних 

осіб, млн грн 8232,3 7819,6 9413,9 13351,5 14701,6 178,6 

Орендна плата з фізичних 

осіб, млн грн 1204,5 1102,9 1357,7 1878,9 2033,2 168,8 

Загальна сума орендної 

плати, млн грн 9436,8 8922,6 10771,6 15230,4 16734,8 177,3 

Орендна плата з юридичних 

осіб, % 87,2 87,6 87,4 87,7 87,9 100,8 

Орендна плата з фізичних 

осіб, % 12,8 12,4 12,6 12,3 12,1 94,5 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [385]. 
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Додаток Д.3 

Розподіл орендної плати між юридичними та фізичними особами на державному і регіональному рівнях 

за період 2015–2017 рр., млн грн  

Область 

Роки 
 

2017 р. до 2015 р., % 

2015 2016 2017  

Усього Юр. особи Фіз. особи Усього Юр. особи Фіз. особи Усього Юр. особи Фіз. особи Усього 
Юр. 

особи 

Фіз. 

особи 

млн грн млн грн % млн грн % млн грн млн грн % млн грн % млн грн млн грн % млн грн %    

Вінницька 330,43 268,38 81 62,05 19 446,93 359,74 80 87,19 20 507,83 413,54 81 94,29 19 154 154 152 

Волинська 105,54 84,51 80 21,03 20 150,48 121,68 81 28,8 19 166,79 135,48 81 31,31 19 158 160 149 

Дніпровська 1 471,95 1 335,55 91 136,4 9 1 936,17 1 768,61 91 167,56 9 2 154,03 1 979,65 92 174,38 8 146 148 128 

Донецька 450,77 383,96 85 66,81 15 437,15 349,24 80 87,91 20 521,77 427,78 82 93,99 18 116 111 141 

Житомирська 183,12 153,38 84 29,74 16 261,31 220,08 84 41,23 16 313,91 269,25 86 44,66 14 171 176 150 

Закарпатська 76,45 60,28 79 16,17 21 116,1 92,91 80 23,19 20 122,63 97,81 80 24,82 20 160 162 153 

Запорізька 427,74 349,88 82 77,86 18 604,23 494,2 82 110,03 18 669,49 551,23 82 118,26 18 157 158 152 

Івано-Франківська 200,6 171,37 85 29,23 15 289,98 249,94 86 40,04 14 322,17 276,41 86 45,76 14 161 161 157 

Київська 2804,18 2712,59 97 91,59 3 4346,99 4217,26 97 129,73 3 4567,26 4439,04 97 128,22 3 163 164 140 

Кіровоградська 300,77 241,92 80 58,85 20 417,55 337,43 81 80,12 19 482,49 397,17 82 85,32 18 160 164 145 

Луганська 168,22 147,49 88 20,73 12 142,81 114,86 80 27,95 20 142,49 114,71 81 27,78 19 85 78 134 

Львівська 368,98 316,96 86 52,02 14 539,4 466,3 86 73,1 14 603,31 528,61 88 74,7 12 164 167 144 

Миколаївська 256,76 201,71 79 55,05 21 352,98 277,98 79 75 21 369,13 292,95 79 76,18 21 144 145 138 

Одеська 580,68 489,9 84 90,78 16 911,3 777,89 85 133,41 15 1 039,55 882,47 85 157,08 15 179 180 173 

Полтавська 567,47 467,02 82 100,45 18 776,3 635,07 82 141,23 18 872,32 716,27 82 156,05 18 154 153 155 

Рівненська 124,03 103,18 83 20,85 17 173,96 144,61 83 29,35 17 189,79 159,05 84 30,74 16 153 154 147 

Сумська 335,64 298,07 89 37,57 11 465,82 416,44 89 49,38 11 523,3 469,05 90 54,25 10 156 157 144 

Тернопільська 109,83 87,06 79 22,77 21 164,76 131,32 80 33,44 20 192,6 157,03 82 35,57 18 175 180 156 

Харківська 630,74 517,14 82 113,6 18 902,19 742,21 82 159,98 18 1 002,26 828,45 83 173,81 17 159 160 153 

Херсонська 216,03 161,18 75 54,85 25 308,57 233,55 76 75,02 24 330,37 244,93 74 85,44 26 153 152 156 

Хмельницька 255,87 199,36 78 56,51 22 358,83 280,07 78 78,76 22 393,51 307,25 78 86,26 22 154 154 153 

Черкаська 423,33 353,88 84 69,45 16 571,13 474,85 83 96,28 17 623,6 519,69 83 103,91 17 147 147 150 

Чернівецька 104,61 73,99 71 30,62 29 154,26 111,02 72 43,24 28 166,14 117,1 70 49,04 30 159 158 160 

Чернігівська 277,83 235,14 85 42,69 15 401,17 334,21 83 66,96 17 458,08 376,69 82 81,39 18 165 160 191 

Україна 10 771,57 9 413,90 87 1 357,67 13 15 230,37 13 351,47 88 1 878,90 12 16 734,82 14 701,61 88 2 033,21 12 155 156 150 

Джерело: розроблено автором на основі даних [385]. 



 
5
4
6

 

 

Додаток Д.4 

Середній розмір орендної плати за 1 га ріллі в сільськогосподарських підприємствах  

на державному і регіональному рівнях за період 2010–2016 рр.  

Область 

Роки 
2016/ 

2010,% 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

грн/га грн/га грн/га грн/га грн/га грн/га грн/га % % % % % % % 

 Вінницька 318,67 427,72 683,37 648,24 822,47 1452,14 2193,25 688 2,5 1,9 3,1 2,9 3 4,4 6,6 

 Волинська 211,16 269,57 419,98 514,49 583,30 756,67 1246,37 590 1,9 1,3 2,1 2,6 2,3 2,5 4,2 

 Дніпровська 319,76 389,02 538,68 662,60 701,81 1030,53 1463,02 458 2,6 1,8 2,5 3,1 2,6 3,2 4,5 

 Донецька 336,77 396,11 476,58 667,57 856,11 796,45 1233,25 366 2,5 1,7 2 2,9 2,9 2,3 3,5 

 Житомирська 258,65 266,17 488,42 515,24 553,15 839,97 1203,50 465 3,3 1,9 3,6 3,8 3,2 4,1 5,8 

 Закарпатська 168,75 317,18 541,91 449,96 532,98 752,71 1139,54 675 1,7 1,8 3,1 2,6 2,4 2,9 4,3 

 Запорозька 334,16 419,88 562,71 633,19 693,84 944,11 1198,99 359 2,6 1,9 2,5 2,8 2,5 2,8 3,5 

 Івано-Франківська 229,18 276,35 487,65 512,08 888,93 918,53 1403,02 612 2,1 1,4 2,6 2,7 3,7 3,2 4,9 

 Київська 344,66 414,00 664,88 786,26 1037,32 1667,71 2592,10 752 2,8 1,9 3,1 3,7 3,9 5,2 8,1 

 Кіровоградська 344,64 395,59 616,00 704,65 801,01 1195,15 1633,19 474 2,8 1,8 2,9 3,3 3 3,7 5,1 

 Луганська 243,54 288,26 431,90 473,13 540,12 803,71 912,43 375 2,4 1,6 2,4 2,7 2,4 3 3,4 

 Львівська 293,19 301,02 605,91 677,06 646,41 1128,77 1332,42 454 2,9 1,7 3,4 3,8 2,9 4,2 5 

 Миколаївська 337,17 359,92 487,19 589,34 666,86 985,61 1388,54 412 3,4 2 2,8 3,4 3 3,7 5,3 

 Одеська 261,57 307,19 399,65 497,10 529,20 802,33 1124,08 430 2,4 1,6 2,1 2,7 2,3 2,9 4 

 Полтавська 407,52 529,67 906,40 1015,38 1144,45 1804,94 2889,04 709 3,1 2,3 4 4,4 4 5,3 8,4 

 Рівненська 406,31 498,42 778,29 724,23 633,45 1112,44 1757,86 433 3,4 2,4 3,7 3,5 2,4 3,5 5,6 

 Сумська 229,83 295,78 526,83 605,26 651,10 1018,57 1770,81 770 2,1 1,5 2,7 3,1 2,7 3,5 6 

 Тернопільська 319,15 376,70 601,99 625,80 692,15 1125,33 792,24 248 2,8 1,9 3 3,1 2,8 3,7 2,6 

 Харківська 308,55 351,05 603,63 703,86 771,23 1116,00 1640,89 532 2,5 1,6 2,8 3,2 2,8 3,4 5 

 Херсонська 297,70 331,55 429,50 511,28 588,63 794,85 1115,72 375 2,3 1,4 1,9 2,2 2 2,3 3,2 

 Хмельницька 315,78 356,13 614,86 717,27 594,88 1422,49 1994,02 631 2,4 1,5 2,7 3,1 2,1 4,1 5,8 

 Черкаська 423,41 595,71 850,72 1024,61 1124,16 2215,38 2438,43 576 2,8 2,2 3,2 3,9 3,4 5,6 6,1 

 Чернівецька 359,04 438,57 688,69 626,57 872,95 1170,86 1881,00 524 2,8 1,9 3 2,8 3,1 3,4 5,5 

 Чернігівська 254,93 351,21 512,04 606,46 699,10 952,61 1439,63 565 2,7 2,2 3,1 3,7 3,4 3,9 5,9 

 Україна 315,76 381,10 580,52 666,09 781,55 1176,48 1640,22 519 2,7 1,8 2,8 3,2 3 3,8 5,3 

Джерело: розроблено автором на основі даних [535]. 
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Додаток Д.5 

Розподіл земельного податку між юридичними та фізичними особами на державному і регіональному рівнях 

за період 2015–2017 рр., млн грн  

Область 

Роки 
 

2017 р. до 2015 р., % 

2015 2016 2017  

Усього Юр. особи Фіз. особи Усього Юр. особи Фіз. особи Усього Юр. особи Фіз. особи Усього 
Юр. 

особи 

Фіз. 

особи 

млн грн млн грн % млн грн % млн грн млн грн % млн грн % млн грн млн грн % млн грн %    

Вінницька 105,06 84,06 80 21,00 20 180,16 138,93 77 41,23 23 246,45 186,13 76 60,32 24 235 221 287 

Волинська 55,18 45,69 83 9,49 17 117,71 100,73 86 16,98 14 147,62 119,97 81 27,65 19 268 263 291 

Дніпровська 468,05 416,94 89 51,11 11 871,68 742,05 85 129,63 15 960,77 798,75 83 162,02 17 205 192 317 

Донецька 202,31 185,02 91 17,29 9 289,07 247,31 86 41,76 14 363,10 318,36 88 44,74 12 179 172 259 

Житомирська 67,17 57,77 86 9,40 14 115,02 96,80 84 18,22 16 176,63 151,57 86 25,06 14 263 262 267 

Закарпатська 49,33 39,32 80 10,01 20 108,51 92,46 85 16,05 15 159,19 137,11 86 22,08 14 323 349 221 

Запорізька 182,89 157,57 86 25,32 14 324,61 274,54 85 50,07 15 399,79 312,20 78 87,59 22 219 198 346 

Івано-Франківська 68,29 59,92 88 8,37 12 128,62 110,97 86 17,65 14 166,74 144,60 87 22,14 13 244 241 265 

Київська 1338,32 1266,83 95 71,49 5 3031,12 2874,71 95 156,41 5 3308,32 3161,80 96 146,52 4 247 250 205 

Кіровоградська 52,62 34,93 66 17,69 34 110,75 69,52 63 41,23 37 152,37 87,14 57 65,23 43 290 249 369 

Луганська 52,44 42,03 80 10,41 20 76,17 59,44 78 16,73 22 68,54 44,36 65 24,18 35 131 106 232 

Львівська 168,02 152,87 91 15,15 9 301,69 277,77 92 23,92 8 332,46 298,39 90 34,07 10 198 195 225 

Миколаївська 96,94 77,31 80 19,63 20 196,10 148,98 76 47,12 24 278,51 188,98 68 89,53 32 287 244 456 

Одеська 332,43 279,94 84 52,49 16 744,10 630,18 85 113,92 15 886,70 756,07 85 130,63 15 267 270 249 

Полтавська 134,42 116,28 87 18,14 13 224,74 195,65 87 29,09 13 315,92 269,12 85 46,80 15 235 231 258 

Рівненська 67,22 56,57 84 10,65 16 141,93 123,45 87 18,48 13 145,72 117,56 81 28,16 19 217 208 264 

Сумська 56,40 48,99 87 7,41 13 103,84 90,88 88 12,96 12 138,90 115,32 83 23,58 17 246 235 318 

Тернопільська 39,26 29,58 75 9,68 25 70,52 51,88 74 18,64 26 96,85 63,41 65 33,44 35 247 214 345 

Харківська 206,11 166,74 81 39,37 19 336,75 264,63 79 72,12 21 488,85 390,19 80 98,66 20 237 234 251 

Херсонська 75,37 42,91 57 32,46 43 127,84 70,73 55 57,11 45 166,18 73,99 45 92,19 55 220 172 284 

Хмельницька 70,29 60,76 86 9,53 14 149,85 127,07 85 22,78 15 186,46 157,77 85 28,69 15 265 260 301 

Черкаська 62,04 49,37 80 12,67 20 120,99 93,99 78 27,00 22 162,38 122,09 75 40,29 25 262 247 318 

Чернівецька 59,52 43,59 73 15,93 27 100,55 73,91 74 26,64 26 122,31 87,35 71 34,96 29 205 200 219 

Чернігівська 50,19 43,78 87 6,41 13 120,99 104,43 86 16,56 14 178,98 160,12 89 18,86 11 357 366 294 

Україна 4059,87 3558,77 88 501,10 12 8093,31 7061,01 87 1032,30 13 9649,74 8262,35 86 1387,39 14 238 232 277 

Джерело: розроблено автором на основі даних [385]. 
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Додаток Д.6 

Правове забезпечення інституту оподаткування 
Рік Назва документа 

 ПОПЕРЕДНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

1990 –

2001 

Земельний кодекс України: Закон України від 18.12.1990 р. № 561-XII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-12 

1992 –

2010 

Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. № 2535-XII.  URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2535-12 

1998 –

2010 

Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17.12.1998 р. № 

320-XIV.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/320-14 

 СУЧАСНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

2001 Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

2010 Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

1997 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-

ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 

1998 Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. № 161-XIV. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/161-14 

2003 Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: 

Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 

2004  Про затвердження Типового договору оренди землі: Постанова КМУ від 03.03.04 р. 

№ 220 

2010  Про затвердження переліку суб'єктів космічної діяльності, які звільняються від 

сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призначення до 

01.01.2018 р.: Постанова КМУ від 29.12.2010 р. № 1248 

2010  Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель: Наказ 

Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 

2011  Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Постанова 

КМУ від 23.11.11 р. № 1278 

2013  Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний 

податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної 

власності): Наказ Міндоходів від 30.12.2013 р. № 865 

2015  Про затвердження переліку баз олімпійської та параолімпійської підготовки, що 

звільняються від сплати земельного податку: Постанова КМУ від 17.07.2015 р. 

№ 496 

2015  Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний 

податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної 

власності): Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2015 р. № 560 

2016 Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення: Постанова КМУ від 16.11.2016 р. № 831  

2016 Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 р. № 213. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-95 

2018 Про індексацію нормативної грошової оцінки земель: лист Держгеокадастру від 

11.01.2018  р. № 6-28-0.22-244/2-18  

Джерело: розроблено автором на основі даних [1–2, 4, 9, 20–21, 25, 27, 32, 34–36, 63, 66–67, 

73]. 

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/54050.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63843.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63843.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63843.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63844.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63773.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63773.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63084.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63084.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63084.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63842.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63842.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu--u-skladi-podatku-na-may/normativno-pravovi-akti/63842.html
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Додаток Д.7 

Залежність експертної грошової оцінки земельної частки (паю) ріллі  

на державному рівні від ставки земельного податку станом на 21.05.2019 р. 

Показник 
Ставка земельного податку, % 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Нормативна грошова оцінка земельної 

частки (паю), грн 
109999 109999 109999 109999 109999 109999 109999 109999 

Розмір орендної плати, грн 8799,92 8799,92 8799,92 8799,92 8799,92 8799,92 8799,92 8799,92 

Ставка земельного податку, % 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Розмір земельного податку, % 330,00 440,00 550,00 659,99 769,99 879,99 989,99 1099,99 

Чистий операційний дохід, грн 8469,92 8359,92 8249,92 8139,93 8029,93 7919,93 7809,93 7699,93 

Ставка капіталізації, % 6 6 6 6 6 6 6 6 

Експертна грошова оцінка земельної 

частки (паю), грн 
141165,33 139332,00 137498,67 135665,50 133832,17 131998,83 130165,50 128332,17 

Експертна грошова оцінка 1 га станом 

на 21.05.2019 р., грн  
35291,33 34833,00 34374,67 33916,38 33458,04 32999,71 32541,38 32083,04 

Експертна грошова оцінка 1 га станом 

на 21.05.2019 р., дол. 
1347,00 1329,50 1312,01 1294,52 1277,02 1259,53 1242,04 1224,54 

Експертна грошова оцінка земельного 

паю станом на 21.05.2019 р., дол. 
5388,00 5318,00 5248,04 5178,08 5108,08 5038,12 4968,16 4898,16 

Коефіцієнт відношення нормативної до 

експертної грошової оцінки 
0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 

Коефіцієнт відношення орендної плати 

до експертної грошової оцінки 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 

Джерело: розроблено автором на основі даних [233, 406]. 
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Додаток Д.8 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів до бюджету на державному і регіональному рівнях 

за період 2015–2017 рр., млн грн  

Область 

Роки 
2017 р. до 2015 р., % 

2015 2016 2017 

Усього 
Держа-

вний 

Місце- 

вий 
Усього 

Держа-

вний 

Місце- 

вий 
Усього  

Держа-

вний 

Місце- 

вий 
Усього  

Держа-

вний 

Місце-

вий 

Вінницька 33,23 14,53 18,70 34,81 15,36 19,45 32,85 14,81 18,04 99 102 96 

Волинська 57,21 23,30 33,91 60,64 21,96 38,68 61,42 20,89 40,53 107 90 120 

Дніпровська 1,02 0,00 1,02 1,28 0,00 1,28 0,88 0,00 0,88 86 0 86 

Донецька 2,26 0,00 2,26 4,21 0,00 4,21 2,44 0,00 2,44 108 0 108 

Житомирська 137,41 47,79 89,62 180,98 60,52 120,46 172,29 61,73 110,56 125 129 123 

Закарпатська 56,03 12,64 43,39 79,67 17,62 62,05 61,40 17,84 43,56 110 141 100 

Запорізька 0,11 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11 0,09 0,00 0,09 82 0 82 

Івано-Франківська 35,96 9,32 26,64 53,16 13,76 39,40 48,09 13,47 34,62 134 145 130 

Київська 77,13 22,22 54,91 85,31 26,74 58,57 83,05 27,56 55,49 108 124 101 

Кіровоградська 9,67 0,94 8,73 11,92 1,07 10,85 6,07 1,10 4,97 63 117 57 

Луганська 2,91 0,63 2,28 5,10 0,80 4,30 5,82 0,61 5,21 200 97 229 

Львівська 55,68 19,44 36,24 66,77 22,91 43,86 58,15 22,76 35,39 104 117 98 

Миколаївська 0,23 0,00 0,23 0,33 0,00 0,33 0,26 0,00 0,26 113 0 113 

Одеська 3,06 0,00 3,06 2,58 0,00 2,58 2,14 0,00 2,14 70 0 70 

Полтавська 21,66 2,25 19,41 34,74 3,50 31,24 19,60 3,08 16,52 90 137 85 

Рівненська 74,20 21,93 52,27 90,94 24,64 66,30 69,21 20,55 48,66 93 94 93 

Сумська 62,56 23,12 39,44 72,83 27,84 44,99 67,98 27,29 40,69 109 118 103 

Тернопільська 7,19 2,72 4,47 8,11 3,01 5,10 8,33 3,52 4,81 116 129 108 

Харківська 26,22 2,89 23,33 33,11 3,11 30,00 18,40 2,94 15,46 70 102 66 

Херсонська 0,70 0,00 0,70 0,58 0,00 0,58 0,28 0,00 0,28 40 0 40 

Хмельницька 27,34 10,06 17,28 34,06 11,06 23,00 34,20 11,35 22,85 125 113 132 

Черкаська 38,47 13,89 24,58 43,99 16,68 27,31 45,68 17,63 28,05 119 127 114 

Чернівецька 27,93 9,98 17,95 37,76 14,04 23,72 34,03 13,82 20,21 122 138 113 

Чернігівська 95,09 37,32 57,77 119,46 46,73 72,73 110,18 48,74 61,44 116 131 106 

Україна 853,27 274,97 578,30 1062,45 331,35 731,10 942,84 329,69 613,15 110 120 106 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [385]. 
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Додаток Д.9 

Рентна плата за спеціальне використання води до бюджету 

на державному і регіональному рівнях за період 2015–2017 рр., млн грн  

 Джерело: розроблено автором на основі даних [385]. 

Область 

Роки 
2017 р. до 2015 р., % 

2015 2016 2017 

Усього 
Держа-

вний 

Місце-

вий 
Усього 

Держа-

вний 

Місце- 

вий 
Усього 

Держа-

вний 

Місце- 

вий 
Усього 

Держа-

вний 

Місце-

вий 

Вінницька 26,20 13,10 13,10 31,66 15,83 15,83 36,56 18,28 18,28 140 140 140 

Волинська 5,12 2,56 2,56 5,96 2,98 2,98 6,72 3,36 3,36 131 131 131 

Дніпровська 64,74 32,37 32,37 84,84 42,42 42,42 114,46 57,23 57,23 177 177 177 

Донецька 53,49 26,73 26,76 125,49 62,73 62,76 167,15 83,57 83,58 312 313 312 

Житомирська 13,84 6,92 6,92 16,06 8,03 8,03 17,78 8,89 8,89 128 128 128 

Закарпатська 9,00 4,50 4,50 12,20 6,09 6,11 14,25 7,13 7,12 158 158 158 

Запорізька 160,52 80,24 80,28 200,05 99,97 100,08 223,75 111,83 111,92 139 139 139 

Івано-Франківська 15,24 7,62 7,62 15,90 7,95 7,95 19,42 9,71 9,71 127 127 127 

Київська 443,56 221,75 221,81 493,29 246,63 246,66 407,68 203,80 203,88 92 92 92 

Кіровоградська 21,20 10,60 10,60 31,34 15,67 15,67 40,16 20,08 20,08 189 189 189 

Луганська 4,84 2,41 2,43 15,24 7,62 7,62 32,33 16,17 16,16 668 671 665 

Львівська 26,50 13,25 13,25 23,98 11,99 11,99 28,22 14,11 14,11 106 106 106 

Миколаївська 58,16 29,08 29,08 69,44 34,72 34,72 78,42 39,21 39,21 135 135 135 

Одеська 12,69 6,34 6,35 14,16 7,08 7,08 16,63 8,31 8,32 131 131 131 

Полтавська 21,52 10,76 10,76 26,64 13,31 13,33 31,93 15,96 15,97 148 148 148 

Рівненська 27,18 13,59 13,59 30,46 15,23 15,23 36,14 18,07 18,07 133 133 133 

Сумська 9,06 4,53 4,53 11,10 5,55 5,55 13,96 6,98 6,98 154 154 154 

Тернопільська 6,88 3,44 3,44 7,64 3,82 3,82 9,86 4,93 4,93 143 143 143 

Харківська 27,57 13,78 13,79 39,52 19,76 19,76 39,19 19,59 19,60 142 142 142 

Херсонська 21,56 10,78 10,78 33,14 16,57 16,57 43,79 21,89 21,90 203 203 203 

Хмельницька 18,64 9,32 9,32 29,18 14,59 14,59 33,89 16,94 16,95 182 182 182 

Черкаська 35,26 17,63 17,63 52,26 26,13 26,13 55,74 27,87 27,87 158 158 158 

Чернівецька 8,84 4,42 4,42 9,36 4,68 4,68 12,80 6,40 6,40 145 145 145 

Чернігівська 16,52 8,26 8,26 18,86 9,43 9,43 20,14 10,07 10,07 122 122 122 

Україна 1108,13 553,98 554,15 1397,77 698,78 698,99 1500,97 750,38 750,59 135 135 135 
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Додаток Д.10 

Плата за вид використання природних ресурсів на державному і регіональному рівнях за період 2015–2017 рр. 

Область 

Роки Роки 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Усього  Земля Ліс Вода Усього Земля Ліс Вода Усього Земля Ліс Вода 
Зем-

ля 
Ліс  

Во-

да 

Зем-

ля 
Ліс  

Во-

да 

Зем-

ля 
Ліс 

Во-

да 

млн грн % 

Вінницька 494,92 435,49 33,23 26,20 693,55 627,08 34,81 31,66 823,67 754,26 32,85 36,56 88 7 5 90 5 5 92 4 4 

Волинська 223,05 160,72 57,21 5,12 334,78 268,18 60,64 5,96 382,54 314,40 61,42 6,72 72 26 2 80 18 2 82 16 2 

Дніпро-петровська 2005,77 1940,01 1,02 64,74 2893,97 2807,85 1,28 84,84 3230,13 3114,79 0,88 114,46 97 0 3 97 0 3 96 0 4 

Донецька 708,83 653,08 2,26 53,49 855,92 726,22 4,21 125,49 1054,45 884,86 2,44 167,15 92 0 8 85 0 15 84 0 16 

Житомирська 401,53 250,28 137,41 13,84 573,36 376,32 180,98 16,06 680,61 490,54 172,29 17,78 62 34 3 66 32 3 72 25 3 

Закарпатська 190,81 125,78 56,03 9,00 316,48 224,61 79,67 12,20 357,48 281,83 61,40 14,25 66 29 5 71 25 4 79 17 4 

Запорізька 771,26 610,63 0,11 160,52 1128,98 928,82 0,11 200,05 1293,12 1069,28 0,09 223,75 79 0 21 82 0 18 83 0 17 

Івано-Франківська 320,08 268,88 35,96 15,24 487,65 418,59 53,16 15,90 556,41 488,90 48,09 19,42 84 11 5 86 11 3 88 9 3 

Київська 4663,19 4142,50 77,13 443,56 7956,71 7378,11 85,31 493,29 8366,31 7875,58 83,05 407,68 89 2 10 93 1 6 94 1 5 

Кіровоградська 384,26 353,39 9,67 21,20 571,56 528,30 11,92 31,34 681,10 634,87 6,07 40,16 92 3 6 92 2 5 93 1 6 

Луганська 228,41 220,66 2,91 4,84 239,32 218,98 5,10 15,24 249,18 211,03 5,82 32,33 97 1 2 92 2 6 85 2 13 

Львівська 619,18 537,00 55,68 26,50 931,84 841,09 66,77 23,98 1022,15 935,78 58,15 28,22 87 9 4 90 7 3 92 6 3 

Миколаївська 412,09 353,70 0,23 58,16 618,84 549,07 0,33 69,44 726,33 647,65 0,26 78,42 86 0 14 89 0 11 89 0 11 

Одеська 928,85 913,10 3,06 12,69 1672,14 1655,40 2,58 14,16 1945,01 1926,24 2,14 16,63 98 0 1 99 0 1 99 0 1 

Полтавська 745,08 701,90 21,66 21,52 1062,42 1001,04 34,74 26,64 1239,76 1188,23 19,60 31,93 94 3 3 94 3 3 96 2 3 

Рівненська 292,62 191,24 74,20 27,18 437,29 315,89 90,94 30,46 440,86 335,51 69,21 36,14 65 25 9 72 21 7 76 16 8 

Сумська 463,67 392,05 62,56 9,06 653,60 569,67 72,83 11,10 744,15 662,21 67,98 13,96 85 13 2 87 11 2 89 9 2 

Тернопільська 163,16 149,09 7,19 6,88 251,02 235,27 8,11 7,64 307,64 289,45 8,33 9,86 91 4 4 94 3 3 94 3 3 

Харківська 890,64 836,85 26,22 27,57 1311,57 1238,94 33,11 39,52 1548,71 1491,12 18,40 39,19 94 3 3 94 3 3 96 1 3 

Херсонська 313,66 291,40 0,70 21,56 470,13 436,41 0,58 33,14 540,62 496,55 0,28 43,79 93 0 7 93 0 7 92 0 8 

Хмельницька 372,12 326,14 27,34 18,64 571,92 508,68 34,06 29,18 648,06 579,97 34,20 33,89 88 7 5 89 6 5 89 5 5 

Черкаська 559,10 485,37 38,47 35,26 788,36 692,11 43,99 52,26 887,40 785,98 45,68 55,74 87 7 6 88 6 7 89 5 6 

Чернівецька 200,91 164,14 27,93 8,84 301,93 254,81 37,76 9,36 335,29 288,46 34,03 12,80 82 14 4 84 13 3 86 10 4 

Чернігівська 439,63 328,02 95,09 16,52 660,48 522,16 119,46 18,86 767,37 637,05 110,18 20,14 75 22 4 79 18 3 83 14 3 

Україна 16792,82 14831,42 853,27 1108,13 25783,82 23323,60 1062,45 1397,77 28828,35 26384,54 942,84 1500,97 88 5 7 90 4 5 92 3 5 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [385]. 
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Додаток Е.1  

Категорії земель за цільовим призначенням, %  

 
Джерело: розроблено автором на основі даних [273]. 
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Додаток Е.2  

Аналіз використання земель різних категорій за цільовим призначенням на державному рівні 

Показник 

З
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о
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Площа земель, 

тис. га 

2000 р. 42449,8 1483,4 2460,6 32,5 114 38,7 9070,2 3250,2 1455,5 

2014 р. 42267,4 1542,8 2900,7 28,7 108,9 53 9034,2 3269,8 1149,4 

Різниця, тис. га -224,7 -182,4 59,4 440,1 -3,8 -5,1 14,3 -36 19,6 

Питома вага              

в структурі 

земель, % 

2000 р. 70,33 2,46 4,08 0,05 0,19 0,06 15,03 5,39 2,41 

2014 р. 70,03 2,56 4,80 0,05 0,18 0,09 14,97 5,42 1,90 

Власність, % 

приватна 74 60 0 1 3 0 0 0 1 

державна і 

комунальна 
26 40 100 99 97 100 100 100 99 

Нормативна грошова 

оцінка, грн/га 
27499,72 1282500 344567 86303 1011632 75743 95610 20449 1434075 

Орендна плата, грн/га 1374,99 64125 10337,01 2589,09 50581,6 2272,29 2868,3 613,47 71703,75 

Земельний податок, грн/га 137,50 1282,5 344,57 863,03 10116,3 757,43 95,61 204,49 43022,25 

Джерело: розроблено автором на основі даних [2, 269, 273]. 
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Додаток Е.3  

Площа водного дзеркала сільськогосподарських підприємств  

в областях України за період 2010–2016 рр., га 

Область 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 до 

2010, % 

Вінницька 1246 365 229 251 256 497 288 23 

Волинська 23 23 24 156 39 25 0 0 

Дніпровська 773 916 887 733 745 655 350 45 

Донецька 618 656 813 775 630 676 618 100 

Житомирська 38 32 192 197 272 255 255 671 

Закарпатська 0 7 7 0 0 0 0 0 

Запорізька 298 257 107 131 169 315 594 199 

Івано-Франківська 91 149 134 114 134 134 134 147 

Київська 280 542 230 230 107 487 179 64 

Кіровоградська 867 734 870 633 785 680 386 45 

Луганська 423 406 272 240 122 155 118 28 

Львівська 125 126 125 19 19 34 19 15 

Миколаївська 392 330 330 345 367 273 264 67 

Одеська 9641 7373 7752 1322 7260 7206 7206 75 

Полтавська 39 44 39 47 47 49 24 62 

Рівненська 841 72 845 66 69 69 39 5 

Сумська 208 3612 148 187 189 98 27 13 

Тернопільська 0 0 0 12 0 15 15 0 

Харківська 410 564 604 612 1026 727 655 160 

Херсонська 300 870 735 779 689 1199 777 259 

Хмельницька 3141 3109 160 92 73 73 73 2 

Черкаська 405 366 221 260 211 207 285 70 

Чернівецька 135 185 125 75 79 125 105 78 

Чернігівська 40 40 40 93 40 40 40 100 

Україна 20334 20778 14889 7369 13328 13994 12451 61 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [536]. 
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Додаток Е.4  

Динаміка капітальних інвестицій за період 2010–2019 рр. на державному рівні, млн грн 

Рік 

Категорії земель за цільовим призначенням* 

1 2 3-6 7 8 9 

Галузі 

сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання 

пов'язаних із 

ними послуг 

будів-

ництво 

діяльність 

тур. 

агентств та 

операторів, 

інші послуги 

 

діяльність 

лікар-

няних 

зак-

ладів** 

 

мис-

тецтво,  

спорт,  

розваги та  

відпо-

чинок 

лісове 

госпо-

дарство та 

лісоза-

готівлі 

рибне 

госпо-

дарство 

промисловість транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

усього 

добувна і 

розроблення 

кар'єрів 

переробна  

постачання 

електроенергії,  

газу, пари та  

кондиційованого  

повітря 

водопо-

стачання; 

каналізація, 

поводження 

з відходами 

А01 F N79 Q86.10 R А02 А03 B+C+D+E B C D E H 

Капітальні інвестиції, млн грн 

2010 10817,7 29767,0 281,0 1655 976,7 177,8 67,1 55384,4 15261,1 30151,9 9279,9 691,5 19322,4 

2011 16140,9 31990,8 517,0 1862 1437,3 283,1 42,0 78725,8 22097,7 42161,3 13475,1 991,7 25498,2 

2012 18564,2 40760,3 150,0 2466 2598,0 281,4 38,1 91598,4 22293,5 42276,8 25381,8 1646,3 32413,0 

2013 18175,0 40796,2 27,0 1523 2544,5 383,4 29,0 97574,1 21624,8 44717,9 29309,5 1921,9 18472,6 

2014 18388,1 36056,7 32,0 1109 508,7 381,0 26,6 86242,0 20010,6 42474,4 22895,0 862,0 15498,2 

2015 29309,7 43463,7 42,7 2195 1044,3 788,5 56,5 87656,0 18466,3 46219,1 21347,2 1623,4 18704,0 

2016 49660,0 44444,0 49,0 2787 969,9 777,1 46,9 117753,6 22545,6 62223,3 30733,5 2251,2 25107,8 

2017 63400,7 52176,2 104,1 4438 1649,2 768,9 73,7 143300,0 35552,2 73883,8 31020,5 2843,5 37943,5 

2018 65059,4 55993,9 236,6 5165 3663,2 980,3 64,4 199896,0 53984,6 100869,7 41783,9 3257,8 50078,3 

2019 58555,4 62346,6 79,6 5972 4146,2 548,7 25,4 254196,2 68520,8 105878,5 75612,3 4184,6 43792,8 

2019/10 541 209 28 361 425 309 38 459 449 351 815 605 227 

Коефіцієнт порівняння з галуззю сільського господарства 

2010 1 2,8 0,026 0,15 0,09 0,02 0,0062 5,1 1,4 2,8 0,9 0,06 1,8 

2011 1 2,0 0,032 0,12 0,09 0,02 0,0026 4,9 1,4 2,6 0,8 0,06 1,6 

2012 1 2,2 0,008 0,13 0,14 0,02 0,0021 4,9 1,2 2,3 1,4 0,09 1,7 

2013 1 2,2 0,001 0,08 0,14 0,02 0,0016 5,4 1,2 2,5 1,6 0,11 1,0 

2014 1 2,0 0,002 0,06 0,03 0,02 0,0014 4,7 1,1 2,3 1,2 0,05 0,8 

2015 1 1,5 0,001 0,07 0,04 0,03 0,0019 3,0 0,6 1,6 0,7 0,06 0,6 

2016 1 0,9 0,001 0,06 0,02 0,02 0,0009 2,4 0,5 1,3 0,6 0,05 0,5 

2017 1 0,8 0,002 0,07 0,03 0,01 0,0012 2,3 0,6 1,2 0,5 0,04 0,6 

2018 1 0,9 0,004 0,08 0,06 0,02 0,0010 3,1 0,8 1,6 0,6 0,05 0,8 

2019 1 1,1 0,001 0,10 0,07 0,01 0,0004 4,3 1,2 1,8 1,3 0,07 0,7 

Джерело: розроблено автором на основі даних [299].  

* 1 – землі сільськогосподарського призначення; 2. землі житлової та громадської забудови; 3 – землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; 4 – землі оздоровчого призначення; 

5 – землі рекреаційного призначення; 6 – землі історико-культурного призначення; 7 – землі лісогосподарського призначення; 8 – землі водного фонду; 9 – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

** Дані за період 2010–2015 рр. за секцією «Q», розділ 86 «Охорона здоров’я». 
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Додаток Е.5  

Динаміка вартості основних засобів України за період 2013–2018 рр. на державному рівні, млн грн 

Рік 

Категорії земель за цільовим призначенням* 

1 2 3-6 7 8 9 

Галузі 

сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання 

пов'язаних із 

ними послуг 

будів-

ництво 

діяльність 

тур. 

агентств та 

операторів, 

інші послуги 

 

діяльність 

лікар-

няних 

зак-

ладів** 

 

мис-

тецтво,  

спорт,  

розваги та  

відпо-

чинок 

лісове 

госпо-

дарство та 

лісоза-

готівлі 

рибне 

госпо-

дарство 

промисловість 
транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

усього 

добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів 

переробна 

проми-

словість 

постачання 

електроенергії,  

газу, пари та  

кондиційованого  

повітря 

водопо-

стачання; 

каналізація, 

поводження 

з відходами 

А01 F N79 Q86.10 R А02 А03 B+C+D+E B C D E H 

Вартість основних засобів, млн грн 

2013 151833 82646 690 13891 24684 3054 1126 1749110 309757 599980 773134 66239 6403272 

2014 167283 64352 465 10822 23038 3294 815 1937821 362722 756277 758886 59936 9752902 

2015 205575 62090 520 12539 23581 3793 801 3842517 379055 1656971 1736058 70433 1418312 

2016 264859 72810 561 20934 20901 4513 1095 3072954 410018 1792101 796558 74277 1562079 

2017 335303 78704 584 17342 22306 5308 1011 2454483 422959 1168230 781271 82023 1280369 

2018 399526 91715 838 27681 22466 6295 1325 3271669 411806 1257573 1423237 179053 1729587 

2018/13 263 111 121 199 91 206 118 187 133 210 184 270 27 

Коефіцієнт порівняння з галуззю сільського господарства 

2013 1 0,5 0,005 0,09 0,16 0,02 0,0074 11,5 2,0 4,0 5,1 0,44 42,2 

2014 1 0,4 0,003 0,06 0,14 0,02 0,0049 11,6 2,2 4,5 4,5 0,36 58,3 

2015 1 0,3 0,003 0,06 0,11 0,02 0,0039 18,7 1,8 8,1 8,4 0,34 6,9 

2016 1 0,3 0,002 0,08 0,08 0,02 0,0041 11,6 1,5 6,8 3,0 0,28 5,9 

2017 1 0,2 0,002 0,05 0,07 0,02 0,0030 7,3 1,3 3,5 2,3 0,24 3,8 

2018 1 0,2 0,002 0,07 0,06 0,02 0,0033 8,2 1,0 3,1 3,6 0,45 4,3 

Джерело: розроблено автором на основі даних [108].  

* 1 – землі сільськогосподарського призначення; 2. землі житлової та громадської забудови; 3 – землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; 4 – землі оздоровчого призначення; 

5 – землі рекреаційного призначення; 6 – землі історико-культурного призначення; 7 – землі лісогосподарського призначення; 8 – землі водного фонду; 9 – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення. 

** Дані за період 2010–2015 рр. за секцією «Q», розділ 86 «Охорона здоров’я». 
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Додаток Е.6  

Динаміка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання у 2010–2018 рр.  

на державному рівні, млн грн 

Рік 

Категорії земель за цільовим призначенням* 

1 2 3-6 7 8 9 

Галузі 

сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання 

пов'язаних із 

ними послуг 

будів-

ництво 

діяльність 

тур. 

агентств та 

операторів, 

інші послуги 

 

діяльність 

лікар-

няних 

закладів 

 

мис-

тецтво,  

спорт,  

розваги та  

відпо-

чинок 

лісове 

госпо-

дарство та 

лісоза-

готівлі 

рибне 

госпо-

дарство 

промисловість транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

усього 

добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів 

переробна 

проми-

словість 

постачання 

електроенергії,  

газу, пари та  

кондиційованого  

повітря 

водопо-

стачання; 

каналізація, 

поводження 

з відходами 

А01 F N79 Q86.10 R А02 А03 B+C+D+E B C D E H 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання, млн грн 

2010 103561,2 101991,2 4703,7 4184,0 3359,1 5192,6 642,7 1173801,8 133811,8 795590,0 223796,8 20603,2 160170,2 

2011 130604,5 124813,4 4888,6 4350,0 5018,4 7861,7 647,5 1478701,9 182935,9 973948,5 297327,0 24490,5 200477,6 

2012 167332,6 159430,5 6080,7 4884,2 9032,6 6802,6 964,4 1517617,6 161717,5 988535,3 346300,1 21064,8 228906,6 

2013 166277,9 144765,7 6269,9 5427,4 13957,0 7429,3 688,4 1493850,0 185060,4 943690,1 342959,5 22140,0 224523,5 

2014 220163,3 154619,0 4509,1 3443,7 17089,7 9389,1 621,5 1567714,0 174937,9 1015773,6 353285,1 23717,5 223068,4 

2015 372033,4 150540,5 5519,8 3585,2 6955,5 13630,8 1018,4 1917185,6 212436,7 1257762,8 424312,7 22673,3 322291,2 

2016 414799,9 180966,5 7006,8 4457,1 7691,5 16220,3 1299,1 2343000,4 275776,5 1465931,0 573682,6 27610,3 398913,7 

2017 467636,1 236497,3 8434,5 5853,5 10552,5 18717,9 1459,0 2862308,9 364364,4 1824500,6 638527,6 34916,4 479013,7 

2018 540509,4 322096,2 11873,9 9462,0 13119,1 22591,6 1668,7 3302543,7 420842,4 2113765,8 726330,5 41605,0 556047,4 

2018/10 522 316 252 226 391 435 260 281 315 266 325 202 347 

Коефіцієнт порівняння з галуззю сільського господарства 

2010 1 1,0 0,05 0,04 0,03 0,05 0,006 11,33 1,29 7,68 2,16 0,20 1,5 

2011 1 1,0 0,04 0,03 0,04 0,06 0,005 11,32 1,40 7,46 2,28 0,19 1,5 

2012 1 1,0 0,04 0,03 0,05 0,04 0,006 9,07 0,97 5,91 2,07 0,13 1,4 

2013 1 0,9 0,04 0,04 0,08 0,04 0,004 8,98 1,11 5,68 2,06 0,13 1,4 

2014 1 0,7 0,02 0,02 0,08 0,04 0,003 7,12 0,79 4,61 1,60 0,11 1,0 

2015 1 0,4 0,01 0,02 0,02 0,04 0,003 5,15 0,57 3,38 1,14 0,06 0,9 

2016 1 0,4 0,02 0,02 0,02 0,04 0,003 5,65 0,66 3,53 1,38 0,07 1,0 

2017 1 0,5 0,02 0,02 0,02 0,04 0,003 6,12 0,78 3,90 1,37 0,07 1,0 

2018 1 0,6 0,02 0,03 0,02 0,04 0,003 6,11 0,78 3,91 1,34 0,08 1,0 

Джерело: розроблено автором на основі даних [447–450].  

* 1 – землі сільськогосподарського призначення; 2. землі житлової та громадської забудови; 3 – землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; 4 – землі оздоровчого призначення; 

5 – землі рекреаційного призначення; 6 – землі історико-культурного призначення; 7 – землі лісогосподарського призначення; 8 – землі водного фонду; 9 – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення. 
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Додаток Е.7  

Динаміка чистого прибутку (збитку) підприємств України за період 2010–2018 рр. на державному рівні, млн грн 

Рік 

Категорії земель за цільовим призначенням* 

1 2 3-6 7 8 9 

Галузі 

сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання 

пов'язаних із 

ними послуг 

будів-

ництво 

діяльність 

тур. 

агентств та 

операторів, 

інші послуги 

 

діяльність 

лікар-

няних 

закладів 

 

мис-

тецтво,  

спорт,  

розваги та  

відпо-

чинок 

лісове 

госпо-

дарство та 

лісоза-

готівлі 

рибне 

госпо-

дарство 

промисловість транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

усього 

добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів 

переробна 

проми-

словість 

постачання 

електроенергії,  

газу, пари та  

кондиційованого  

повітря 

водопо-

стачання; 

каналізація, 

поводження 

з відходами 

А01 F N79 Q86.10 R А02 А03 B+C+D+E B C D E H 

Чистий прибуток (збиток) підприємств, млн грн 

2010 17237,9 -5095,7 -178,2 -55,7 -1930,3 16,7 -84,0 11594,7 15653,0 -3152,2 746,5 -1652,6 1348,7 

2011 25252,9 -4580,1 -172,7 -182,8 -1904,3 109,9 -21,5 31961,6 20535,7 4294,9 9208,8 -2077,8 2839,8 

2012 26717,5 -1012,7 -134,3 -69,0 -2547,6 98,5 -28,8 2592,4 8826,6 -11571,9 5651,7 -313,9 3127,7 

2013 14911,2 -5893,2 -480,7 -107,0 -1495,2 109,6 -36,3 -4181,1 9022,4 -10920,4 -611,9 -1671,2 -1423,5 

2014 21391,4 -27948,8 -297,0 -634,6 -3244,0 245,5 -155,6 -178730,9 -9967,6 -142547,0 -23823,3 -2393,0 -22591,6 

2015 101894,4 -25862,0 -242,5 -673,7 -3566,3 889,7 64,9 -188267,9 -23124,9 -127625,2 -35191,7 -2326,0 -17847,8 

2016 89788,8 -10553,0 -281,7 14,6 -1599,5 720,3 104,1 -24724,7 18028,5 -35229,4 -5332,1 -2191,7 7408,7 

2017 68239,7 -5014,3 0,8 -41,6 -2300,4 645,1 -26,3 56124,0 59852,8 8130,8 -11066,2 -793,4 -16796,7 

2018 70419,6 4414,1 11,0 177,6 -597,1 585,7 -2,7 109288,8 85160,6 30936,0 -4296,6 -2511,1 -24265,4 

2018/10 409 87 6 319 31 3507 3 943 544 981 576 152 1799 

Коефіцієнт порівняння з галуззю сільського господарства 

2010 1 -0,3 -0,01 -0,003 -0,11 0,00 -0,0049 0,67 0,91 -0,18 0,04 -0,10 0,1 

2011 1 -0,2 -0,01 -0,007 -0,08 0,00 -0,0009 1,27 0,81 0,17 0,36 -0,08 0,1 

2012 1 0,0 -0,01 -0,003 -0,10 0,00 -0,0011 0,10 0,33 -0,43 0,21 -0,01 0,1 

2013 1 -0,4 -0,03 -0,007 -0,10 0,01 -0,0024 -0,28 0,61 -0,73 -0,04 -0,11 -0,1 

2014 1 -1,3 -0,01 -0,030 -0,15 0,01 -0,0073 -8,36 -0,47 -6,66 -1,11 -0,11 -1,1 

2015 1 -0,3 -0,002 -0,007 -0,03 0,01 0,0006 -1,85 -0,23 -1,25 -0,35 -0,02 -0,2 

2016 1 -0,1 -0,003 0,0002 -0,02 0,01 0,0012 -0,28 0,20 -0,39 -0,06 -0,02 0,1 

2017 1 -0,1 0,00001 -0,001 -0,03 0,01 -0,0004 0,82 0,88 0,12 -0,16 -0,01 -0,2 

2018 1 0,1 0,00016 0,003 -0,01 0,01 -0,00004 1,55 1,21 0,44 -0,06 -0,04 -0,3 

Джерело: розроблено автором на основі даних [571].  

* 1 – землі сільськогосподарського призначення; 2. землі житлової та громадської забудови; 3 – землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; 4 – землі оздоровчого призначення; 

5 – землі рекреаційного призначення; 6 – землі історико-культурного призначення; 7 – землі лісогосподарського призначення; 8 – землі водного фонду; 9 – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 
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Додаток Е.8 

Комплексний аналіз інвестиційного стану управління земельними ресурсами на державному і регіональному 

рівнях за 2017 р. 

Область 

Оціночні складові комплексного аналізу 

Загальний 

коефіцієнт 

(Кз) 

Рейтинг 

(Рз) 

галузева територіальна екологічна інвестиційна 

ВРП на 1 га 
земельної 

площі, грн/га 
Кврп 

плата за землю 
на 1 га 

земельної 
площі, грн/га 

Кпзз 

капітальні інвестиції 
на охорону довкілля 

на 1 га земельної 
площі, грн/га 

Кекол 

 капітальні 
інвестиції на 

 1 га земельної 
площі, грн/га 

Кінв 

Вінницька 34889,00 0,67 285,00 0,62 34,00 0,18 4433,00 0,57 2,04 12 

Волинська 25800,00 0,50 156,00 0,34 10,00 0,05 3496,00 0,45 1,34 19 

Дніпровська 98308,00 1,90 976,00 2,13 823,00 4,31 13441,00 1,73 10,07 2 

Донецька 62754,00 1,21 334,00 0,73 292,00 1,53 6512,00 0,84 4,31 3 

Житомирська 20609,00 0,40 164,00 0,36 5,00 0,03 2589,00 0,33 1,12 22 

Закарпатська 33751,00 0,65 221,00 0,48 11,00 0,06 4410,00 0,57 1,76 16 

Запорізька 47963,00 0,93 393,00 0,86 301,00 1,58 5842,00 0,75 4,12 5 

Івано-Франківська 45846,00 0,89 351,00 0,77 266,00 1,39 6970,00 0,90 3,95 6 

Київська 295689,00 5,71 2720,00 5,94 1735,00 9,08 58894,00 7,57 28,30 1 

Кіровоградська 21568,00 0,42 258,00 0,56 6,00 0,03 2977,00 0,38 1,39 18 

Луганська 11350,00 0,22 79,00 0,17 5,00 0,03 1248,00 0,16 0,58 24 

Львівська  67520,00 1,30 429,00 0,94 111,00 0,58 11042,00 1,42 4,24 4 

Миколаївська 28217,00 0,55 263,00 0,57 48,00 0,25 4547,00 0,58 1,95 13 

Одеська 44885,00 0,87 578,00 1,26 29,00 0,15 6694,00 0,86 3,14 8 

Полтавська 52488,00 1,01 413,00 0,90 69,00 0,36 5515,00 0,71 2,98 9 

Рівненська 24356,00 0,47 167,00 0,36 20,00 0,10 3056,00 0,39 1,32 20 

Сумська 23720,00 0,46 278,00 0,61 20,00 0,10 2915,00 0,37 1,54 17 

Тернопільська 29476,00 0,57 209,00 0,46 23,00 0,12 5173,00 0,67 1,82 15 

Харківська 59665,00 1,15 475,00 1,04 108,00 0,57 6163,00 0,79 3,55 7 

Херсонська 16819,00 0,33 174,00 0,38 1,00 0,01 2587,00 0,33 1,05 23 

Хмельницька 30967,00 0,60 281,00 0,61 17,00 0,09 5090,00 0,65 1,95 14 

Черкаська 34986,00 0,68 376,00 0,82 11,00 0,06 3894,00 0,50 2,06 11 

Чернівецька 35315,00 0,68 356,00 0,78 29,00 0,15 3696,00 0,48 2,09 10 

Чернігівська 17764,00 0,34 200,00 0,44 15,00 0,08 2304,00 0,30 1,16 21 

Середнє по Україні 51749,00 1,00 458,00 1,00 191,00 1,00 7778,00 1,00 4,00  

Джерело: розроблено автором на основі даних [105, 237, 298, 385]. 
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Додаток Е.9 
Комплексний аналіз інвестиційної складової управління земельними ресурсами  

на державному і регіональному рівнях за 2017 р. 

Область 

Складові 
Бал Загальна 

земельна 

площа, 

тис. га 

Ком-

плек-

сний 

індекс, 

Кі 

Рівень 

управ-

ління* 

окупність  інвестиційність прибутковість 
темпи 

повернення 
капіталу,                             

рік 

рейтинг, 
балів 

 капітальні 
інвестиції по 

регіонах,                 
млн грн 

рейтинг, 
балів 

чистий 
прибуток 
(збиток),                      
млн грн 

рейтинг, 
балів 

загаль-
ний  

серед-
ній  

Вінницька 1,26 4 11744,10 9 9309,60 5 18 6 2649,2 0,545 с 

Волинська 4,26 12 7041,90 19 1651,40 14 45 15 2014,4 1,364 з 
Дніпровська 1,12 2 42908,50 2 38226,50 2 6 2 3192,3 0,182 в 
Донецька -0,72 20 17268,90 6 -23878,30 23 49 16 2651,7 1,455 з 
Житомирська 4,86 14 7722,00 14 1587,80 15 43 14 2982,7 1,273 з 
Закарпатська -9,58 23 5623,70 22 -586,90 20 65 22 1275,3 2,000 н 
Запорізька 0,96 1 15879,70 7 16603,20 3 11 4 2718,3 0,364 в 
Івано-Франківська -11,71 24 9707,80 12 -829,30 21 57 19 1392,7 1,727 н 
Київська 1,64 8 170539,30 1 104093,60 1 10 3 2895,7 0,273 в 
Кіровоградська 15,62 18 7320,90 17 468,60 17 52 17 2458,8 1,545 н 
Луганська -0,14 19 3329,80 23 -24032,90 24 66 22 2668,3 2,000 н 
Львівська  8,24 16 24105,90 3 2926,90 13 32 11 2183,1 1,000 з 
Миколаївська 3,66 11 11178,00 10 3055,40 12 33 11 2458,5 1,000 з 
Одеська 4,57 13 22299,70 4 4875,60 9 26 9 3331,4 0,818 с 
Полтавська 1,52 7 15855,60 8 10460,60 4 19 6 2875,0 0,545 с 
Рівненська 13,11 17 6126,80 21 467,50 18 56 19 2005,1 1,727 н 
Сумська 1,51 6 6947,10 20 4610,70 10 36 12 2383,2 1,091 з 
Тернопільська -1,40 21 7150,60 18 -5114,80 22 61 20 1382,4 1,818 н 
Харківська 2,55 10 19361,70 5 7600,30 6 21 7 3141,8 0,636 с 
Херсонська 2,00 9 7362,20 15 3684,60 11 35 12 2846,1 1,091 з 
Хмельницька 6,76 15 10499,90 11 1553,90 16 42 14 2062,9 1,273 з 
Черкаська 1,28 5 8144,20 13 6373,20 7 25 8 2091,6 0,727 с 
Чернівецька -7,87 22 2992,10 24 -380,10 19 65 22 809,6 2,000 н 
Чернігівська 1,22 3 7351,10 16 6025,70 8 27 9 3190,3 0,818 с 
Усього по Україні 2,66 300 448461,50 300 168752,80 300 900 300 57660,4    

Середньозважений бал               11       

Джерело: розроблено автором на основі даних [236, 298, 570]. 

*Рівень управління: в – високий (0 – 0,5); с – середній (0,5 – 1,0); з – задовільний (1,0 – 1,5); н – низький (1,5 – 2,0). 
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Додаток Ж.1  

Таблиця 1 

Кількість респондентів із галузевих фахівців обласних та районних 

державних адміністрацій Східно-Центрального регіону України, осіб  

Категорія земель за 

цільовим призначенням 

Департаменти обласної 

державної адміністрації і 

обласні управління 

Області 

Всього 

Нор-

матив, 

% 

Кіль-

кість 

респон-

дентів 

Харків- 

ська 

Сум-

ська 

Полтав-

ська 

Дніпро-

петров-

ська 

Землі сільсько-господарського 

призначення 

Департамент 

агропромислового розвитку 131 121 121 130 503 0,05 25 

Землі житлової та громадської 

забудови 

Департамент житл.-ком. гос-

ва та розвитку інфраструктури 77 149 149 78 453 0,05 23 

Землі природно-заповідного та 

іншого природоохоронного 

призначення 

Департаменту екології та 

природних ресурсів 48 104 104 85 341 0,05 17 

Землі оздоровчого призначення Департамент охорони здоров'я 74 66 66 61 267 0,05 13 

Землі рекреаційного 

призначення 

Управління у справах молоді 

та спорту  80 93 93 57 323 0,05 16 

Землі історико-культурного 

призначення 

Управління культури і 

туризму 71 71 71 59 272 0,05 14 

Землі лісогосподарського 

призначення 

 Управління лісового та 

мисливського господарства 102 79 79 96 356 0,05 18 

Землі водного фонду Апарат РОВР у області 51 51 51 59 212 0,05 11 

Землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого 

призначення 

Управління паливно-

енергетичного комплексу, 

розвитку промисловості, 

інфраструктури 60 40 40 27 167 0,05 8 

Усього               145 

Джерело: розроблено автором на основі даних [224, 423, 549–500]. 

Таблиця 2 

Кількість респондентів із працівників органів місцевого 

самоврядування Східно-Центрального регіону України, осіб 

Показники 
Області 

Харківська Сумська Полтавська Дніпровська 
Міські ради, од. 17 15 16 20 

Середній штат, осіб 9 9 9 9 

Усього, осіб 153 135 144 180 

Селищні ради, од. 60 20 21 40 

Середній штат, осіб 4 4 4 4 

Усього, осіб 240 80 84 160 

Сільські ради, од. 381 384 467 288 

Середній штат, осіб 1 1 1 1 

Усього, осіб 381 384 467 288 

Всього працівників, осіб 381 384 467 288 

Норматив, % 0,05 0,05 0,05 0,05 

Кількість респондентів, осіб 19 19 23 14 

Кількість категорій, од. 9 9 9 9 

Кількість респондентів на 1 категорію, осіб 2 2 3 2 

Усього, осіб 9 

Джерело: розроблено автором на основі даних [224, 423, 549–500]. 

Таблиця 3 

Кількість респондентів із Держгеокадастру Східно-Центрального регіону  
Показники Значення 

Штат державних службовців територіальних органів, осіб 9475 

Кількість областей, од. 24 

Середня чисельність державних службовців на одну область, осіб 395 

Норматив, % 0,05 

Чисельність респондентів на одну область, осіб 20 

Чисельність респондентів на 4 області, осіб 80 

Кількість категорій, од. 9 

Чисельність респондентів на 1 категорію земель, осіб 9 

Уточнена чисельність респондентів регіону (4 області), осіб 81 

              Джерело: розроблено автором на основі даних [31]. 
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Додаток Ж.2 

Таблиця 1 

Узагальнена чисельність респондентів  

Східно-Центрального регіону України, осіб 

Категорії земель за цільовим 

призначенням 

Галузеві 

фахівці 

Органи 

місцевого 

урядування 

Держгео-

кадастр 
Усього 

Землі сільськогосподарського призначення 25 9 9 43 

Землі житлової та громадської забудови 23 9 9 41 

Землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення 17 9 9 35 

Землі оздоровчого призначення 13 9 9 31 

Землі рекреаційного призначення 16 9 9 34 

Землі історико-культурного призначення 14 9 9 32 

Землі лісогосподарського призначення 18 9 9 36 

Землі водного фонду 11 9 9 29 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення 8 9 9 26 

Усього 145 81 81 307 

     Джерело: розроблено автором. 

Таблиця 2 

Розрахунок довірчого інтервалу для опитуваної сукупності респондентів 

Категорії земель за цільовим 

призначенням 

Галузеві 

фахівці, 

осіб 

Органи 

місцевого 

урядування, 

осіб 

Держгео-

кадастр, 

осіб 

Усього, 

осіб 

Респон-

денти, 

осіб 

Довірчий 

інтервал*, 

% 

Землі сільськогосподарського 

призначення 503 169 171 843 43 2,900 

Землі житлової та громадської 

забудови 453 169 171 793 41 2,969 

Землі природно-заповідного та 

іншого природоохоронного 

призначення 341 169 171 681 35 3,210 

Землі оздоровчого призначення 267 169 171 607 31 3,410 

Землі рекреаційного 

призначення 323 169 171 663 34 3,260 

Землі історико-культурного 

призначення 272 169 171 612 32 3,360 

Землі лісогосподарського 

призначення 356 169 171 696 36 3,170 

Землі водного фонду 212 169 171 552 29 3,530 

Землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 167 169 171 507 26 3,730 

Усього 2894 1521 1539 5954 307 1,080 

*Довірча ймовірність – 95 %.  Джерело: розроблено автором.  
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Додаток Ж.3  

УНІВЕРСАЛЬНА АНКЕТА ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ 

“Аналіз та перспективи управління земельними ресурсами” 

Будьте ласкаві відповісти на питання щодо розбудови земельних відносин на різних 
категоріях земель за цільовим призначенням (1 – землі сільськогосподарського призначення; 2 
– землі житлової та громадської забудови; 3 – землі природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення; 4 – землі оздоровчого призначення; 5 – землі рекреаційного 
призначення; 6 – землі історико-культурного призначення; 7 – землі лісогосподарського 
призначення; 8 – землі водного фонду; 9 – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення) в анкеті анонімного типу. Ці дані будуть 
застосовані тільки в наукових цілях. 

 
Вкажіть категорію земель за цільовим призначенням 

 
□ 1           □ 2          □ 3          □ 4         □ 5          □ 6         □ 7         □ 8          □ 9 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕСПОНДЕНТА 
        

1. Вкажіть Вашу посаду у сфері земельних відносин. 

□ Працівник Держлісагенства, РОВР, ін.  □ Працівник Держгеокадастру 

□ Державний службовець адміністрації             □ Представник органів місцевого 

самоврядування 

 

2. Яким чином Ви пов’язані із земельною ділянкою цієї категорії? 

□ Власник                                       □ Не маю ділянки 

□ Користувач                                           □ Планую стати власником 

 

3.   Який маєте вік? 

□ 18-29 років                                             □ 40-49 років 

□ 30-39 років                                        □ Більше 50 років 

 

БЛОК 1 «Аналіз використання земель» 
 

4. Визначте ступінь раціонального використання земель цієї категорії. 

□ Висока                                          □ Задовільна 

□ Середня                              □ Низька 

 

 5. Оцініть рівень державної підтримки раціонального використання та охорони земель.  

□ Високий                              □ Задовільний 

□ Середній                              □ Низький 

 

6. Дайте оцінку екологічного стану земель. 

□  Найкращий                               □ Середній 

          □  Добрий                               □ Низький 

 

7. Охарактеризуйте дії з усунення недоліків сучасного землекористування. 

□ Встановлення меж                                   □ Обґрунтування розміру землекористування 

□ Розробка документації із землеустрою        □ Розробка та оновлення галузевої документації 

 

 

БЛОК 2 «Розвиток земельних відносин» 
 

8. Якій формі власності на землю Ви віддаєте пріоритет на цій категорії земель?  

□  Приватна                                             □ Комунальна 

          □  Державна                                             □ Не маю певної думки 
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9. Яким переважним видам набуття прав на земельну ділянку віддаєте перевагу на цій 

категорії земель? 

□  Оренда                                □ Купівля-продаж 

          □  Постійне користування       □ Не маю певної думки 

 

10. Вкажіть ступінь прозорості управління землями цієї категорії.  

□ Високий                             □ Задовільний 

□ Середній                             □ Низький 

 

 

11. Чи потрібна інвентаризація земель цієї категорії? 

□ Так                                             □ Утримався 

□ Ні                                                     □ Не маю певної думки 

 

 

БЛОК 3 «Розбудова ринку земель» 

 
12. Чи доцільне впровадження та функціонування ринку земель на цій категорії? 

□ Так                                                       □ Ні 

□ Не обов’язково                              □ Не маю певної думки  

 

13. Через скільки років можна перепродавати куплену земельну ділянку? 

□  Через 1-5 років                                             □ Більше 10 років 

          □  Через 6-10 років                                             □ Залишу собі 

 

14. Чи має покупець проживати в районі місцезнаходження земельної ділянки, яку 

планується продати? 

□  Так                                             □ Ні 

          □  Не обов’язково                    □ Не маю певної думки 

 

15. Чи має встановлюватися максимальна площа ділянки, яка продається у власність 

однієї людини? 

□ Так                                            □ Ні 

□ Не обов’язково                   □ Не маю певної думки 

 

16. Чи повинен покупець мати фахову освіту відповідно до галузі економіки, діяльність 

якої впроваджується на цій категорії земель? 

□ Так                                            □ Ні 

□ Не обов’язково                   □ Не маю певної думки 

 

17. Який пільговий відсоток кредиту повинна надавати держава покупцям земельної 

ділянки? 

□ 2-3 %                                            □ Утримався 

□ 4-5 %                                            □ Не братиму кредит 

 

 

Дякуємо за участь! 

 Бажаємо усього найкращого! 
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Додаток Ж.4 

Удосконалення інфраструктури ринку земель сільськогосподарського 

призначення 

Елемент Функції 

Агентство обігу земель 

Регулювання транзакцій з купівлі-продажу 

земель сільськогосподарського призначення, 

першочергове право викупу земельних ділянок, 

перевірка покупців земельних ділянок 

законодавчим вимогам, підготовка земельних 

аукціонів та переліку земельних ділянок на 

продаж, контроль розміру земельних ділянок, 

терміну їх перепродажу  

Державний резервний 

фонд 

Підвищення ефективності використання земель 

державної та комунальної власності, сприяння 

викупу земель приватної власності державою, 

продаж земель зацікавленим громадянам 

Фонд гарантування 

вкладів 

Здійснює механізм захисту шляхом страхування 

(гарантування), надання швидких виплат у разі 

припинення діяльності для вкладників, які 

одержують змогу доступу до своїх коштів 
Джерело: власні дослідження. 
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Додаток Ж.5 

Маркетингова сегментація ринку земель  

сільськогосподарського призначення  
Показники Характеристика 

 Земля-товар 

Територіальні 
Адміністративний поділ; кадастрове зонування; природно-
сільськогосподарська зона і район; цільове призначення; 
функціональне використання; природно-кліматичні умови 

Правові 
Первинний, вторинний ринок; форма власності або користування; 
забезпеченість землевпорядною, оціночною, реєстраційною 
документацією 

Галузеві 
Вид економічного використання, дозволені види використання, 
обтяження та обмеження використання, районовані 
сільськогосподарські культури, наявність сівозміни 

Місце-
положення 

У середині або на краю поля, наявність польових шляхів, польових 
захисних смуг, зрошення або осушення меліоративними системами, 
відстань до місця зберігання або збуту продукції, у приміській зоні 
великих міст 

Фізичні 
Площа, розмір, конфігурація, якість ґрунтового покриву, засоленість, 
підтоплення, крутизна схилу, експозиція схилу, освоєні, неосвоєні, 
особливо цінні 

 Покупці землі 

Склад 
Громадяни, сільськогосподарські підприємства, фермерські 
господарства, органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування 

Освіта і місце 
проживання 

Наявність аграрної освіти, досвід роботи в сільському господарстві, 
місце проживання в районі розміщення земельної ділянки на продаж, 
орендування земельної ділянки 

Фінансова 
спроможність 

Наявність власних коштів для купівлі землі, позика у родичів, 
одержання кредиту під низький, середній або високий відсоток, застава 

Клас 
платоспро-
можності 

Високий (великий бізнес), середній, низький рівні забезпечення 
фінансами 

Цілі 
придбання 

Надійні капіталовкладення, впровадження аграрної діяльності, надання 
в оренду, престиж від власності 

 Продавці землі 

Склад 
Громадяни, спадкоємці, органи державної влади та місцевого 
самоврядування  

Термін 
продажу 

Одержання найвищої ціни при довгому терміні продажу, можливість 
зниження ціни продажу, продаж за низькою ціною 

Цілі продажу 
Одержання максимального прибутку від продажу, відчуження 
спадкового майна  

 Посередники на ринку земель 

Професіонали 
Землевпорядники, брокери, оцінювачі, реєстратори, юристи, нотаріуси, 
агрономи, ґрунтознавці, економісти, фінансисти, ліцитатори, ріелтори 

Органи влади Суди, органи місцевого самоврядування, органи державної влади 

Організації 
Агентства нерухомості, банки і кредитні установи, оціночні організації, 
землевпорядні організації, брокерські компанії, електронні платформи 
з проведення земельних аукціонів 

Джерело: власні дослідження. 
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Додаток Ж.6 

Структурно-логічна модель сільськогосподарського майна 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних [24, 33]. 
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Додаток И.1 

Вартість пропозиції оренди земельних часток (паїв) на 49 років  

на державному і регіональному рівнях станом на 21.05.2020 р. 

Пор. № Область 
Ціна пропозиції за 1 га  

грн дол. 

1 Вінницька 59546,97 2239,84 

2 Волинська н/д н/д 

3 Дніпровська 48896,84 1839,24 

4 Донецька 36760,04 1382,72 

5 Житомирська 40606,28 1527,40 

6 Закарпатська н/д н/д 

7 Запорізька 41954,78 1578,11 

8 Івано-Франківська н/д н/д 

9 Київська 72727,27 2735,61 

10 Кіровоградська 60032,73 2258,12 

11 Луганська 35783,73 1345,99 

12 Львівська 82278,48 3094,87 

13 Миколаївська 38532,96 1449,41 

14 Одеська 41374,35 1556,28 

15 Полтавська 73831,21 2777,13 

16 Рівненська 49760,09 1871,71 

17 Сумська 49900,20 1876,99 

18 Тернопільська н/д н/д 

19 Харківська 47539,00 1788,16 

20 Херсонська 38502,08 1448,25 

21 Хмельницька 53514,59 2012,93 

22 Черкаська 67864,75 2552,71 

23 Чернівецька 51224,53 1926,79 

24 Чернігівська 44975,71 1691,74 

  Україна 51780,33 1947,70 

               Джерело: розроблено автором на основі даних [85, 229]. 
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Додаток И.2   

Визначення ринкової вартості 1 га ріллі на державному і регіональному рівнях станом на 21.05.2019 р. 

Область 

Нормативна 

грошова 

оцінка 1 га 

ріллі, грн 

Землі державної та комунальної власності Землі приватної власності 

Розмір, грн Чистий 

операційний 

дохід, 

 грн 

Ринкова 

вартість  
Розмір, грн 

Чистий 

операційний 

дохід, 

 грн 

Ринкова 

вартість 

орендної 

плати 

земельного 

податку 
грн 

 

дол.  

 

орендної 

плати 

земельного 

податку 
грн дол. 

Вінницька 27184,0 2174,7 176,7 1998,0 33300,0 1270,9 2256,3 176,7 2079,6 34660,0 1322,8 

Волинська 21806,0 1744,5 141,7 1602,8 26713,3 1019,5 1809,9 141,7 1668,2 27803,3 1061,1 

Дніпровська 30251,0 2420,1 196,6 2223,5 37058,3 1414,3 2510,8 196,6 2314,2 38570,0 1472,0 

Донецька 31111,0 2488,9 202,2 2286,7 38111,7 1454,5 2582,2 202,2 2380,0 39666,7 1513,8 

Житомирська 21411,0 1712,9 139,2 1573,7 26228,3 1001,0 1777,1 139,2 1637,9 27298,3 1041,8 

Закарпатська 27268,0 2181,4 177,2 2004,2 33403,3 1274,8 2263,2 177,2 2086,0 34766,7 1326,8 

Запорізька 24984,0 1998,7 162,4 1836,3 30605,0 1168,0 2073,7 162,4 1911,3 31855,0 1215,7 

Івано-Франківська 26087,0 2087,0 169,6 1917,4 31956,7 1219,6 2165,2 169,6 1995,6 33260,0 1269,3 

Київська 26531,0 2122,5 172,5 1950,0 32500,0 1240,3 2202,1 172,5 2029,6 33826,7 1291,0 

Кіровоградська 31888,0 2551,0 207,3 2343,7 39061,7 1490,7 2646,7 207,3 2439,4 40656,7 1551,6 

Луганська 27125,0 2170,0 176,3 1993,7 33228,3 1268,1 2251,4 176,3 2075,1 34585,0 1319,9 

Львівська 21492,0 1719,4 139,7 1579,7 26328,3 1004,8 1783,8 139,7 1644,1 27401,7 1045,8 

Миколаївська 27038,0 2163,0 175,7 1987,3 33121,7 1264,0 2244,2 175,7 2068,5 34475,0 1315,7 

Одеська 31017,0 2481,4 201,6 2279,8 37996,7 1450,1 2574,4 201,6 2372,8 39546,7 1509,2 

Полтавська 30390,0 2431,2 197,5 2233,7 37228,3 1420,8 2522,4 197,5 2324,9 38748,3 1478,8 

Рівненська 21938,0 1755,0 142,6 1612,4 26873,3 1025,6 1820,9 142,6 1678,3 27971,7 1067,5 

Сумська 26793,0 2143,4 174,2 1969,2 32820,0 1252,5 2223,8 174,2 2049,6 34160,0 1303,7 

Тернопільська 29035,0 2322,8 188,7 2134,1 35568,3 1357,4 2409,9 188,7 2221,2 37020,0 1412,8 

Харківська 32237,0 2579,0 209,5 2369,5 39491,7 1507,1 2675,7 209,5 2466,2 41103,3 1568,7 

Херсонська 24450,0 1956,0 158,9 1797,1 29951,7 1143,1 2029,4 158,9 1870,5 31175,0 1189,8 

Хмельницька 30477,0 2438,2 198,1 2240,1 37335,0 1424,8 2529,6 198,1 2331,5 38858,3 1483,0 

Черкаська 33646,0 2691,7 218,7 2473,0 41216,7 1573,0 2792,6 218,7 2573,9 42898,3 1637,2 

Чернівецька 33264,0 2661,1 216,2 2444,9 40748,3 1555,1 2760,9 216,2 2544,7 42411,7 1618,6 

Чернігівська 24065,0 1925,2 156,4 1768,8 29480,0 1125,1 1997,4 156,4 1841,0 30683,3 1171,0 

Україна 27562,0 2205,0 179,2 2025,8 33763,3 1288,5 2287,6 179,2 2108,4 35140,0 1341,1 

Джерело: розроблено автором на основі даних [233]. 
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Додаток И.3 

Визначення ринкової вартості 1 га ріллі земель сільськогосподарських підприємств  

на державному і регіональному рівнях станом на 21.05.2017 р. 

Область 

Середня урожайність 8 типових сільськогосподарських 

культур за період 2010-2016 рр. 

Середня урожайність пшениці 

за період 2010-2016 рр. 

Земельна рента 

середньозважена, грн/га 

Ринкова вартість  Земельна рента  

середньозважена, грн/га 

Ринкова вартість 

грн/га дол./га грн/га дол./га 

Вінницька 7002,92 116715,3 4422,1 4034,14 67235,7 2549,7 

Волинська 5362,57 89376,2 3386,3 3677,03 61283,8 2324,0 

Дніпровська 6799,99 113333,2 4294,0 3492,48 58208,0 2207,4 

Донецька 5346,71 89111,8 3376,3 3823,92 63732,0 2416,8 

Житомирська 6853,62 114227,0 4327,9 3813,53 63558,8 2410,3 

Закарпатська 5196,70 86611,7 3281,6 698,85 11647,5 441,7 

Запорізька 6295,82 104930,3 3975,6 3879,02 64650,3 2451,7 

Івано-Франківська 6320,77 105346,2 3991,4 3654,34 60905,7 2309,7 

Київська 5309,85 88497,5 3353,0 3104,28 51738,0 1962,0 

Кіровоградська 7945,39 132423,2 5017,3 4140,63 69010,5 2617,0 

Луганська 6252,42 104207,0 3948,2 3094,92 51582,0 1956,1 

Львівська 3805,91 63431,8 2403,3 441,16 7352,7 278,8 

Миколаївська 5800,57 96676,2 3662,9 3739,15 62319,2 2363,3 

Одеська 4731,40 78856,7 2987,7 3580,47 59674,5 2263,0 

Полтавська 10911,30 181855,0 6890,2 3467,30 57788,3 2191,4 

Рівненська 5000,17 83336,2 3157,5 1928,00 32133,3 1218,6 

Сумська 8039,70 133995,0 5076,8 2121,84 35364,0 1341,1 

Тернопільська 5333,55 88892,5 3368,0 3090,89 51514,8 1953,5 

Харківська 7476,65 124610,8 4721,3 2893,92 48232,0 1829,0 

Херсонська 6571,73 109528,8 4149,9 3113,77 51896,2 1968,0 

Хмельницька 7018,32 116972,0 4431,9 3659,46 60991,0 2312,9 

Черкаська 10622,31 177038,5 6707,7 3977,96 66299,3 2514,2 

Чернівецька 1234,42 20573,7 779,5 167,54 2792,3 105,9 

Чернігівська 5295,45 88257,5 3343,9 2230,37 37172,8 1409,7 

Україна 6571,71 109528,5 4149,8 3255,07 54251,2 2057,3 

Джерело: розроблено автором на основі даних [536]. 
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Додаток И.4 

Визначення ринкової вартості 1 га сіножатей на державному і регіональному рівнях  

Область 

Інвестиційний метод  

станом на 21.05.2019 р. 

Метод зисків  

станом на 21.05.2019 р. 

Метод зисків  

станом на 21.05.2019 р. 

 НГО 

 1 га, 

грн 

ЧОД, 

грн 

Ринкова вартість Вихід 

сіна, 

ц/га 

Земельна 

рента, 

грн/га 

Ринкова вартість Урожай-

ність 

вівса, ц/га 

Земельна 

рента, 

грн/га 

Ринкова вартість 

грн дол. грн дол. грн дол. 

Вінницька 3140,4 230,8 3846,7 146,8 5,9 1498,36 10702,6 408,5 3,07 998,97 7135,5 272,3 

Волинська 6039,2 443,8 7396,7 282,3 17,9 4545,88 32470,6 1239,2 9,31 2832,55 20232,5 772,1 

Дніпровська 7971,7 585,9 9765,0 372,7 21,5 5460,14 39001,0 1488,4 11,18 3476,57 24832,6 947,7 

Донецька 7247,0 532,7 8878,3 338,8 14,2 3606,23 25758,8 983,1 7,38 3589,53 25639,5 978,5 

Житомирська 5072,9 372,8 6213,3 237,1 16,9 4291,92 30656,6 1170,0 8,79 3264,34 23316,7 889,9 

Закарпатська 6522,3 479,4 7990,0 304,9 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Запорізька 6039,2 443,8 7396,7 282,3 11,3 2869,75 20498,2 782,3 5,88 2447,53 17482,4 667,2 

Івано-Франківська 4831,4 355,1 5918,3 225,9 19,3 4901,43 35010,2 1336,1 10,04 3361,84 24013,1 916,4 

Київська 6280,8 461,7 7695,0 293,7 25,1 6374,40 45531,4 1737,6 13,05 4523,86 32313,3 1233,2 

Кіровоградська 8696,4 639,2 10653,3 406,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Луганська 8213,3 603,7 10061,7 384,0 17,9 4545,88 32470,6 1239,2 9,31 3345,17 23894,1 911,9 

Львівська 5797,6 426,1 7101,7 271,0 20,9 5307,76 37912,6 1446,9 10,87 3441,57 24582,6 938,2 

Миколаївська 8213,3 603,7 10061,7 384,0 15,3 3885,59 27754,2 1059,2 7,96 4526,76 32334,0 1234,0 

Одеська 8938,0 656,9 10948,3 417,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Полтавська 5556,1 408,4 6806,7 259,8 28,4 7212,46 51517,6 1966,1 14,77 5252,91 37520,8 1431,9 

Рівненська 5072,9 372,8 6213,3 237,1 15,2 3860,19 27572,8 1052,3 7,90 3182,16 22729,7 867,4 

Сумська 6522,3 479,4 7990,0 304,9 21,9 5561,72 39726,6 1516,1 11,39 4206,78 30048,4 1146,8 

Тернопільська 6280,8 461,7 7695,0 293,7 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Харківська 6280,8 461,7 7695,0 293,7 15,4 3910,98 27935,6 1066,1 8,01 3148,97 22492,6 858,4 

Херсонська 5314,5 390,7 6511,7 248,5 7,3 1853,91 13242,2 505,4 3,80 1474,77 10534,1 402,0 

Хмельницька 6763,9 497,1 8285,0 316,2 45,9 11656,76 83262,6 3177,6 23,87 7820,08 55857,7 2131,7 

Черкаська 8454,9 621,4 10356,7 395,3 14,4 3657,02 26121,6 996,9 7,49 2695,83 19255,9 734,9 

Чернівецька 5556,1 408,4 6806,7 259,8 20,8 5282,37 37731,2 1440,0 10,82 н/д н/д н/д 

Чернігівська 8696,4 639,2 10653,3 406,6 16,2 4114,15 29386,8 1121,5 8,42 3171,89 22656,4 864,7 

Україна 6562,6 482,3 8038,3 306,8 19,6 4977,62 35554,4 1356,9 10,19 3754,93 26820,9 1023,6 

Джерело: розроблено автором на основі даних [85, 233, 421, 447]. 
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Додаток И.5 

Визначення ринкової вартості 1 га пасовищ на державному і регіональному рівнях  

Область 

Інвестиційний метод станом на 21.05.2019 р. 
Метод зисків (за виходом зеленої маси) 

 станом на 21.05.2019 р. 

НГО 

 1 га, грн 
ЧОД, грн 

Ринкова вартість Земельна рента,  

грн/га 

Ринкова вартість 

грн дол. грн дол. 

Вінницька 1558,1 114,5 1908,3 72,8 2688,15 19201,07 732,78 

Волинська 4479,5 329,3 5488,3 209,5 8524,25 60887,50 2323,69 

Дніпровська 6232,3 458,1 7635,0 291,4 н/д н/д н/д 

Донецька 6037,6 443,8 7396,7 282,3 н/д н/д н/д 

Житомирська 4090,0 300,6 5010,0 191,2 4367,58 31197,00 1190,59 

Закарпатська 5258,5 386,5 6441,7 245,8 н/д н/д н/д 

Запорізька 4869,0 357,9 5965,0 227,6 4046,66 28904,71 1103,11 

Івано-Франківська 4479,5 329,3 5488,3 209,5 н/д н/д н/д 

Київська 4479,5 329,3 5488,3 209,5 3669,47 26210,50 1000,29 

Кіровоградська 6037,6 443,8 7396,7 282,3 н/д н/д н/д 

Луганська 5842,8 429,4 7156,7 273,1 1165,24 8323,14 317,64 

Львівська 4090,0 300,6 5010,0 191,2 2076,52 14832,29 566,06 

Миколаївська 5842,8 429,4 7156,7 273,1 н/д н/д н/д 

Одеська 7011,4 515,3 8588,3 327,8 962,05 6871,79 262,25 

Полтавська 4284,7 314,9 5248,3 200,3 5248,55 37489,64 1430,74 

Рівненська 3700,4 271,9 4531,7 172,9 3501,59 25011,36 954,53 

Сумська 4674,2 343,5 5725,0 218,5 4160,85 29720,36 1134,24 

Тернопільська 5648,0 415,1 6918,3 264,0 н/д н/д н/д 

Харківська 6427,1 472,4 7873,3 300,5 1977,84 14127,43 539,16 

Херсонська 4284,7 314,9 5248,3 200,3 н/д н/д н/д 

Хмельницька 5258,5 386,5 6441,7 245,8 н/д н/д н/д 

Черкаська 5648,0 415,1 6918,3 264,0 10366,01 74042,93 2825,75 

Чернівецька 5063,8 372,2 6203,3 236,7 н/д н/д н/д 

Чернігівська 5063,8 372,2 6203,3 236,7 5925,16 42322,57 1615,19 

Україна 5015,1 368,6 6143,3 234,5 4543,33 32452,36 1238,50 

Джерело: розроблено автором на основі даних [85, 233, 447]. 
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Додаток И.6 

Визначення ринкової вартості 1 га пасовища на державному і регіональному рівнях станом на 21.05.2019 р. 

Область 

Метод зисків  

станом на 21.05.2019 р. 

Метод зисків  

станом на 21.05.2019 р. 

Метод зисків  

станом на 21.05.2019 р. 

Середній 

річний удій 

молока від 

однієї 

корови, кг 

ЧОД, 

грн 

Ринкова вартість Середня 

жива маса 

великої 

рогатої 

худоби, кг 

ЧОД, 

грн 

Ринкова вартість Середньо-

добовий 

приріст 

на 

відгодівлі, 

кг 

ЧОД, 

грн 

Ринкова вартість 

грн дол. грн дол. грн дол. 

Вінницька 6550 12576,0 62880,0 2399,7 453 4416,8 22083,8 842,8 0,772 4064,6 20322,9 775,6 

Волинська 6422 12522,9 62614,5 2389,6 365 4173,2 20865,9 796,3 0,702 4334,2 21670,8 827,0 

Дніпровська 5644 10780,0 53900,2 2057,0 405 4109,4 20547,0 784,1 0,653 3577,9 17889,6 682,7 

Донецька 5408 1189,8 5948,8 227,0 387 3664,9 18324,5 699,3 0,734 3753,5 18767,7 716,2 

Житомирська 4828 1738,1 8690,4 331,7 351 3250,3 16251,3 620,2 0,581 2905,2 14526,2 554,4 

Закарпатська 1556 8807,0 44034,8 1680,5 265 4646,3 23231,7 886,6 0,307 2906,7 14533,4 554,6 

Запорізька 4708 4613,8 23069,2 880,4 422 3876,8 19383,9 739,8 0,722 3581,7 17908,5 683,5 

Івано-Франківська 4960 6646,4 33232,0 1268,3 381 3667,8 18338,8 699,9 0,581 3020,3 15101,4 576,3 

Київська 6799 6324,0 31620,0 1206,7 397 3864,1 19320,7 737,3 0,741 3894,7 19473,5 743,2 

Кіровоградська 5972 5315,1 26575,4 1014,2 405 3861,0 19305,0 736,8 0,705 3629,3 18146,7 692,5 

Луганська 4042 970,1 4850,4 185,1 380 3298,4 16492,0 629,4 0,594 2784,2 13921,0 531,3 

Львівська 5224 2768,7 13843,6 528,3 426 4683,2 23415,8 893,6 0,669 3971,5 19857,3 757,8 

Миколаївська 6907 18720,7 93603,4 3572,3 390 4169,1 20845,5 795,5 0,664 3833,0 19165,1 731,4 

Одеська 3888 7309,4 36547,2 1394,8 323 2928,5 14642,7 558,8 0,523 2560,6 12803,1 488,6 

Полтавська 6516 9122,4 45612,0 1740,7 373 3374,4 16872,1 643,9 0,719 3512,5 17562,3 670,2 

Рівненська 4985 8924,9 44624,7 1703,0 378 3840,5 19202,4 732,8 0,735 4032,5 20162,6 769,5 

Сумська 5130 7182,0 35910,0 1370,5 376 3519,4 17596,8 671,6 0,601 3037,7 15188,5 579,6 

Тернопільська 7222 10327,5 51637,3 1970,7 392 3886,0 19430,2 741,5 0,702 3758,0 18789,8 717,1 

Харківська 7140 10495,8 52479,0 2002,8 387 3303,7 16518,5 630,4 0,668 3079,4 15396,8 587,6 

Херсонська 7615 12718,7 63593,6 2427,0 381 3490,0 17449,8 665,9 0,745 3685,1 18425,4 703,2 

Хмельницька 6404 14473,0 72365,2 2761,7 393 3558,0 17789,8 678,9 0,702 3431,9 17159,7 654,9 

Черкаська 6659 10922,4 54612,0 2084,2 387 3793,9 18969,5 723,9 0,662 3504,5 17522,5 668,7 

Чернівецька 3616 180,8 904,0 34,5 346 2939,9 14699,3 561,0 0,745 3418,2 17091,1 652,3 

Чернігівська 5905 32719,2 163596,2 6243,4 370 3627,2 18136,2 692,1 0,717 3795,7 18978,3 724,3 

Україна 6101 13851,5 69257,7 2643,1 386 3740,3 18701,7 713,7 0,688 3600,0 18000,2 687,0 

Джерело: розроблено автором на основі даних [114, 116, 447, 506]. 
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Додаток И.7 

Визначення ринкової вартості 1 га багаторічних насаджень на державному і регіональному рівнях  

Область 

Інвестиційний метод станом на 21.05.2019 р. Метод зисків станом на 21.05.2019 р. 

НГО 

 1 га,  

грн 

ЧОД,  

грн 

Ринкова вартість Середня 

урожайність,  

ц/га 

Земельна 

рента, 

грн/га 

Ринкова вартість 

грн дол. грн дол. 

Вінницька 47053,2 3458,5 57641,7 2199,8 100,3 24673,93 176242,36 6726,1 

Волинська 41349,7 3039,2 50653,3 1933,1 54,6 116820,06 834429 31844,9 

Дніпровська 55608,3 4087,2 68120,0 2599,7 100,4 46784,80 334177,14 12753,4 

Донецька 58460,0 4296,8 71613,3 2733,0 85,6 7783,87 55599,07 2121,9 

Житомирська 35646,3 2620,0 43666,7 1666,5 37,4 н/д н/д н/д 

Закарпатська 37072,2 2724,8 45413,3 1733,1 89,0 н/д н/д н/д 

Запорізька 41349,7 3039,2 50653,3 1933,1 27,3 6436,75 45976,79 1754,6 

Івано-Франківська 37072,2 2724,8 45413,3 1733,1 20,5 5789,58 41354,14 1578,2 

Київська 42775,6 3144,0 52400,0 1999,8 23,1 3045,10 21750,71 830,1 

Кіровоградська 67015,1 4925,6 82093,3 3133,0 9,0 4421,82 31584,43 1205,4 

Луганська 47053,2 3458,5 57641,7 2199,8 0,3 н/д н/д н/д 

Львівська 27091,2 1991,2 33186,7 1266,5 104,6 н/д н/д н/д 

Миколаївська 47053,2 3458,5 57641,7 2199,8 16,9 84,90 606,43 23,1 

Одеська 62737,5 4611,2 76853,3 2933,0 19,8 3086,94 22049,57 841,5 

Полтавська 64163,4 4716,0 78600,0 2999,7 36,1 20968,92 149778,00 5716,1 

Рівненська 37072,2 2724,8 45413,3 1733,1 18,0 н/д н/д н/д 

Сумська 49904,9 3668,0 61133,3 2333,1 14,5 1474,49 10532,07 401,9 

Тернопільська 57034,1 4192,0 69866,7 2666,4 155,1 3919,02 27993,00 1068,3 

Харківська 67015,1 4925,6 82093,3 3133,0 26,8 3477,72 24840,86 948,0 

Херсонська 37072,2 2724,8 45413,3 1733,1 102,6 17134,31 122387,93 4670,8 

Хмельницька 52756,6 3877,6 64626,7 2466,4 55,9 8096,92 57835,14 2207,2 

Черкаська 74144,4 5449,6 90826,7 3466,3 49,4 21620,44 154431,71 5893,7 

Чернівецька 62737,5 4611,2 76853,3 2933,0 150,5 51466,98 367621,29 14029,8 

Чернігівська 55608,3 4087,2 68120,0 2599,7 12,5 н/д н/д н/д 

Україна 50201,9 3689,9 61498,3 2347,0 72,7 22297,58 159268,43 6078,3 

Джерело: розроблено автором на основі даних [85, 116, 233, 421, 447]. 
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Додаток И.8 

Ринкова вартість 1 га сільськогосподарських угідь на державному і регіональному рівнях, дол./га 

Область 

Рілля Баг. насадження Сіножаті Пасовища 

інвес-

тиційний 

метод                               

метод зисків       інвес-

тиційний 

метод                                

метод зисків                             інвес-

тиційний 

метод                                   

метод зисків інвес-

тиційний 

метод   

метод зисків  

  8 с.-г. 

культур 
моно-

культура 
плодові і ягідні 
культури  

сіно кормові 

одиниці  
зелена 

масса 
молоко  м'ясо  

середньо-
добовий 
приріст   

21.05.2019 р.  21.05.2017 р. 21.05.2017 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 21.05.2019 р. 

Вінницька 1270,9 4422,1 2549,7 2199,8 6726,1 146,8 408,5 272,3 72,8 732,78 2399,7 842,8 775,6 

Волинська 1019,5 3386,3 2324,0 1933,1 31844,9 282,3 1239,2 772,1 209,5 2323,69 2389,6 796,3 827,0 

Дніпровська 1414,3 4294,0 2207,4 2599,7 12753,4 372,7 1488,4 947,7 291,4 н/д 2057,0 784,1 682,7 

Донецька 1454,5 3376,3 2416,8 2733,0 2121,9 338,8 983,1 978,5 282,3 н/д 227,0 699,3 716,2 

Житомирська 1001,0 4327,9 2410,3 1666,5 н/д 237,1 1170,0 889,9 191,2 1190,59 331,7 620,2 554,4 

Закарпатська 1274,8 3281,6 441,7 1733,1 н/д 304,9 н/д н/д 245,8 н/д 1680,5 886,6 554,6 

Запорізька 1168,0 3975,6 2451,7 1933,1 1754,6 282,3 782,3 667,2 227,6 1103,11 880,4 739,8 683,5 

Івано-Франківська 1219,6 3991,4 2309,7 1733,1 1578,2 225,9 1336,1 916,4 209,5 н/д 1268,3 699,9 576,3 

Київська 1240,3 3353,0 1962,0 1999,8 830,1 293,7 1737,6 1233,2 209,5 1000,29 1206,7 737,3 743,2 

Кіровоградська 1490,7 5017,3 2617,0 3133,0 1205,4 406,6 н/д н/д 282,3 н/д 1014,2 736,8 692,5 

Луганська 1268,1 3948,2 1956,1 2199,8 н/д 384,0 1239,2 911,9 273,1 317,64 185,1 629,4 531,3 

Львівська 1004,8 2403,3 278,8 1266,5 н/д 271,0 1446,9 938,2 191,2 566,06 528,3 893,6 757,8 

Миколаївська 1264,0 3662,9 2363,3 2199,8 23,1 384,0 1059,2 1234,0 273,1 н/д 3572,3 795,5 731,4 

Одеська 1450,1 2987,7 2263,0 2933,0 841,5 417,8 н/д н/д 327,8 262,25 1394,8 558,8 488,6 

Полтавська 1420,8 6890,2 2191,4 2999,7 5716,1 259,8 1966,1 1431,9 200,3 1430,74 1740,7 643,9 670,2 

Рівненська 1025,6 3157,5 1218,6 1733,1 н/д 237,1 1052,3 867,4 172,9 954,53 1703,0 732,8 769,5 

Сумська 1252,5 5076,8 1341,1 2333,1 401,9 304,9 1516,1 1146,8 218,5 1134,24 1370,5 671,6 579,6 

Тернопільська 1357,4 3368,0 1953,5 2666,4 1068,3 293,7 н/д н/д 264,0 н/д 1970,7 741,5 717,1 

Харківська 1507,1 4721,3 1829,0 3133,0 948,0 293,7 1066,1 858,4 300,5 539,16 2002,8 630,4 587,6 

Херсонська 1143,1 4149,9 1968,0 1733,1 4670,8 248,5 505,4 402,0 200,3 н/д 2427,0 665,9 703,2 

Хмельницька 1424,8 4431,9 2312,9 2466,4 2207,2 316,2 3177,6 2131,7 245,8 н/д 2761,7 678,9 654,9 

Черкаська 1573,0 6707,7 2514,2 3466,3 5893,7 395,3 996,9 734,9 264,0 2825,75 2084,2 723,9 668,7 

Чернівецька 1555,1 779,5 105,9 2933,0 14029,8 259,8 1440,0 н/д 236,7 н/д 34,5 561,0 652,3 

Чернігівська 1125,1 3343,9 1409,7 2599,7 н/д 406,6 1121,5 864,7 236,7 1615,19 6243,4 692,1 724,3 

Україна 1288,5 4149,8 2057,3 2347,0 6078,3 306,8 1356,9 1023,6 234,5 1238,50 2643,1 713,7 687,0 

Джерело: розроблено автором. 



 
5
7
7

 

 

Додаток К 

Вихідні дані рейтингової оцінки інституціонального управління земельними ресурсами 

на державному і регіональному рівнях 

Область 

ВРП, 

млн  

грн 

Територіальний інститут 

Частка в структурі земельних угідь, % Рівень, % 

земель 

с.-г. 
призна

-чення  

 

 

земель 

громад
-ської 

та 

жит-
лової 

забу-

дови  

земель 

природно-

заповідного  
та природо-

охоронного 

призначення  

земель 

оздоров-
чого 

призна-

чення   

земель 

рекреа-
ційного 

призна-

чення  

 земель 

історико-

куль-
турного 

призна-

чення  

земель 
лісогос-

подар-

ського 
призна-

чення  

 

земель 
вод-

ного 

фонду  

земель 

промис-

ловості, 
транспорту, 

зв’язку, 

енергетики, 
оборони  

та іншого 

призначення  

інтен-
сивності 

викорис-

тання 
земель-

них 

угідь 

розо-

раності 

заліс-

неності 

водо-
забез-

пече-

ності 

зро-
шення 

с.-г. 

угідь 

осу-

ше- 
ння  

с.-г. 

угідь 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вінницька 59871 77,90 1,10 1,16 0,03 0,02 0,20 11,65 2,74 5,20 77,90 80,80 11,65 2,74 1,15 2,73 

Волинська 31688 53,60 0,85 8,77 0,01 0,16 0,01 25,25 8,00 3,35 53,60 56,27 25,25 8,00 0,04 32,10 

Дніпровська 215206 80,87 1,21 0,87 0,00 0,10 0,03 2,76 5,69 8,47 80,87 80,67 2,76 5,69 7,70 0,00 

Донецька 115012 78,98 1,65 3,27 0,04 0,14 0,12 3,97 1,98 9,85 78,98 74,54 3,97 1,98 5,82 0,23 

Житомирська 38425 53,05 0,75 3,54 0,00 0,02 0,01 33,51 5,02 4,10 53,05 66,58 33,51 5,02 0,00 22,34 

Закарпатська 28952 36,79 1,88 14,03 0,08 0,67 0,01 39,30 1,50 5,74 36,79 41,03 39,30 1,50 0,19 35,90 

Запорізька 89061 84,53 1,27 2,81 0,03 0,11 0,05 1,92 6,70 2,58 84,53 81,85 1,92 6,70 10,47 0,00 

Івано-Франківська 45854 46,31 1,74 17,62 0,01 0,89 0,02 25,27 1,90 6,24 46,31 58,56 25,27 1,90 0,00 30,12 

Київська 104030 63,73 1,47 1,54 0,01 0,05 0,04 14,54 7,99 10,63 63,73 71,38 14,54 7,99 2,45 8,51 

Кіровоградська 38447 84,57 0,84 0,66 0,02 0,02 0,00 4,67 3,56 5,66 84,57 83,22 4,67 3,56 1,96 0,00 

Луганська 23849 73,29 1,24 0,26 0,01 0,19 0,00 10,52 1,45 13,04 73,29 62,76 10,52 1,45 2,72 0,52 

Львівська 94690 59,09 1,64 5,22 0,03 0,09 0,05 26,95 2,39 4,54 59,09 55,73 26,95 2,39 0,00 37,98 

Миколаївська 48195 83,55 0,84 1,92 0,02 0,02 0,00 5,06 6,10 2,49 83,55 80,17 5,06 6,10 9,27 0,00 

Одеська 99761 79,82 0,99 3,02 0,05 0,45 0,03 6,69 8,52 0,43 79,82 73,77 6,69 8,52 8,53 0,17 

Полтавська 95867 77,33 1,27 4,95 0,01 0,04 0,06 7,52 8,12 0,70 77,33 77,05 7,52 8,12 2,29 1,36 

Рівненська 35252 47,78 0,98 6,94 0,76 0,03 0,00 30,43 7,47 5,61 47,78 64,14 30,43 7,47 0,00 33,47 

Сумська 41567 71,58 1,03 6,72 0,00 0,06 0,14 15,97 3,92 0,58 71,58 67,98 15,97 3,92 0,07 5,68 

Тернопільська 26656 77,64 1,43 1,97 0,11 1,09 0,12 14,59 1,82 1,23 77,64 77,42 14,59 1,82 0,00 15,24 

Харківська 124843 78,74 1,06 3,42 0,02 0,22 0,01 9,85 2,96 3,72 78,74 74,83 9,85 2,96 3,33 0,48 

Херсонська 32215 71,41 0,81 5,74 0,01 0,07 0,01 3,59 16,17 2,19 71,41 82,29 3,59 16,17 20,94 0,00 

Хмельницька 41088 72,56 1,24 14,45 0,00 0,01 0,00 9,01 1,75 0,98 72,56 81,35 9,01 1,75 0,09 7,76 

Черкаська 50843 71,09 0,85 1,24 0,00 0,07 0,54 16,19 7,95 2,07 71,09 83,52 16,19 7,95 4,24 3,00 

Чернівецька 18506 59,50 1,94 7,66 0,01 0,07 0,02 25,31 2,47 3,02 59,50 66,87 25,31 2,47 0,00 25,03 

Чернігівська 36966 66,11 1,09 7,64 0,00 0,06 0,47 16,11 6,20 2,32 66,11 62,54 16,11 6,20 0,02 12,79 

Україна 1536844 70,79 1,11 3,23 0,04 0,11 0,08 17,62 5,65 1,37 70,79 72,86 17,62 5,65 4,13 6,92 

Джерело: розроблено автором на основі даних [104, 274]. 
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Продовження дод. К  

Область 

Правовий інститут 

Вага площі земель, % Укладено договорів оренди на землі 

  Справи на розгляді у судах, 

шт. 

Кіль-
кість 

діля-

нок у 

спіль-

ній 

влас-
ності, 

шт. 

Площа 

діля-

нок у 

спіль-

ній 

влас-
ності, 

га 

Кіль-

кість 
діля-

нок у 

влас-

ності 

юри-

дичних 
осіб, 

шт. 

Площа 

ділянок у 

власності 

юри-
дичних 

осіб, га 

приват-

ної 
влас-

ності 

 дер-

жавної 
влас-

ності 

тичних, 

шт.кому-

нальної 
влас-

ності 

. 

колек-

тивної 
влас-

ності 

ських, шт.державної власності 

строком на 

 

приватної власності строком на 

 

1-3 
роки, 

шт. 

4-7 
років, 

шт. 

8-10 
років, 

шт. 

більше 

10 
років, 

шт. 

1-3 
роки, 

шт. 

4-7 
років, 

шт. 

8-10 
років, 

шт. 

більше 

10 
років, 

шт. 

адміні-
стратив-

них 

цивіль-

них 

госпо-
дар-

ських 

А 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Вінницька 42,52 57,46 0,01 0,02 91 1289 462 1937 2626 119724 215174 90412 77 459 180 78745 125404 83480 241205 

Волинська 63,89 36,10 0,01 0,00 14 233 259 718 5769 34005 44181 8809 47 160 68 47934 51696 51925 162642 

Дніпровська 40,50 59,44 0,01 0,05 26 319 462 2348 14991 96234 92933 20767 38 367 463 56610 147734 48526 280571 

Донецька 40,61 58,87 0,04 0,49 22 410 420 1290 2633 41565 68191 64775 9 58 74 35698 89232 24610 10963 

Житомирська 61,24 38,75 0,01 0,00 4 108 177 624 1483 59702 83325 32671 34 486 136 49034 58058 45449 128777 

Закарпатська 77,64 22,31 0,02 0,03 0 3 4 136 6341 839 1004 316 41 200 94 35640 14699 7670 10857 

Запорізька 32,46 67,53 0,01 0,01 11 219 822 1546 2007 62465 8455 22807 33 314 301 54035 198899 48619 271296 

Івано-
Франківська 68,66 31,31 0,02 0,01 0 49 11 335 12 20744 88469 17118 83 321 128 64452 25612 30202 27861 

Київська 54,34 45,25 0,01 0,40 2 248 149 1783 18762 124007 4933 10967 249 662 168 172683 427441 65568 368573 

Кіровоградська 38,60 61,31 0,06 0,03 24 1024 2744 1778 556 72218 120658 18853 30 386 269 53729 177755 54920 264653 

Луганська 40,55 58,77 0,07 0,61 25 328 167 547 1919 34057 74055 15991 19 257 305 25197 83585 21206 100188 

Львівська 61,63 38,36 0,02 0,00 10 39 55 410 18166 56872 72235 1271 117 429 243 87569 62141 67747 98526 

Миколаївська 36,64 63,32 0,00 0,05 24 267 934 2157 1704 46308 77198 23183 31 346 130 41760 143023 31933 163375 

Одеська 40,85 59,07 0,08 0,00 0 23 95 810 8939 87117 10609 48765 121 690 464 79027 193571 84481 332653 

Полтавська 45,81 54,13 0,02 0,04 509 1401 2461 1625 312 14462 128164 24375 37 212 152 83669 205411 92035 384553 

Рівненська 63,86 36,12 0,02 0,00 3 62 33 240 3595 48091 31539 17283 88 199 90 54824 195169 31866 226569 

Сумська 48,13 51,86 0,02 0,00 36 537 581 838 265 46101 110549 50313 13 89 97 70198 119854 79105 155180 

Тернопільська 40,51 59,20 0,04 0,26 6 349 121 581 2815 79947 153793 24856 38 211 65 56715 52109 45447 76343 

Харківська 41,06 58,93 0,02 0,00 5 132 472 3282 6866 27768 82862 76403 47 581 525 48180 137467 37665 191795 

Херсонська 45,48 54,49 0,01 0,03 42 499 557 1194 3607 47016 56052 27345 35 260 158 37653 159652 36763 256903 

Хмельницька 38,69 61,29 0,01 0,01 8 166 573 1460 9143 113216 163787 43341 33 278 166 129282 247418 75426 245302 

Черкаська 46,54 53,42 0,02 0,02 87 5385 1050 1424 1256 136741 138721 21215 22 345 295 71465 138645 69550 191264 

Чернівецька 53,85 46,14 0,01 0,00 0 47 16 161 9388 41806 31281 10518 41 200 101 39693 27224 22646 26576 

Чернігівська 51,49 48,49 0,01 0,01 97 475 326 1219 3241 60948 145074 37181 26 335 81 71385 142931 68747 224903 

Україна 47,81 52,08 0,02 0,09 1046 13612 12951 27609 126396 1471953 2003242 709535 1309 7845 4753 1545177 3224730 1225586 4441528 

Джерело: розроблено автором на основі даних [274, 377]. 
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Продовження дод. К 

Область 

Інженерно-техніко-технологічний інститут 

Середній 

розмір 
паю по 

області, 

га 

Кількість громадян, осіб 
Кількість 

земельних 

ділянок, 
приватизовано 

згідно з 

прийнятими 

рішеннями, од. 

Площа 

земельних 

ділянок, 
приватизовано 

згідно з 

прийнятими 

рішеннями, га 

Середній розмір земельної ділянки, га 

що мають право 

на приватизацію 

що 

приватизували 

земельні ділянки 

за рішенням рад 

у міській місцевості у сільській місцевості 

комунальної 

власності 

приватної 

власності 

державної 

власності 

комунальної 

власності 

приватної 

власності 

державної 

власності 

А 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Вінницька 2,50 750946 683560 972212 242256 0,36 0,16 0,73 0,99 1,52 6,49 

Волинська 2,50 373264 348848 582491 165197 0,14 0,09 0,64 1,19 1,35 12,72 

Дніпровська 5,80 904226 746465 929947 201993 0,46 0,09 1,24 0,49 3,74 9,24 

Донецька 6,20 1168013 798593 808097 122359 0,67 3,05 4,22 2,06 9,35 9,67 

Житомирська 3,60 518612 457557 762826 174451 0,45 0,27 1,96 0,89 1,87 16,66 

Закарпатська 1,30 545881 480348 758758 159904 0,44 0,12 1,08 1,25 0,63 10,67 

Запорізька 7,30 456629 437987 466526 141995 0,39 0,43 1,81 0,87 3,99 13,04 

Івано-Франківська 1,10 521021 494365 1234623 259830 0,49 0,69 1,58 0,96 0,48 6,25 

Київська 3,30 1047561 960750 1166658 254615 0,31 0,59 1,13 0,96 3,62 9,36 

Кіровоградська 5,80 430149 426575 596433 185760 0,41 0,40 1,24 2,94 3,79 15,79 

Луганська 8,90 590218 467419 562213 116155 0,61 0,47 0,55 0,79 3,24 2,56 

Львівська 1,90 682952 632164 987678 224695 0,30 1,74 2,55 0,32 1,41 8,64 

Миколаївська 6,90 372092 346179 426610 71564 0,30 0,21 1,85 0,52 3,83 9,43 

Одеська 4,80 652358 544732 659355 189748 0,55 0,12 1,59 1,50 2,59 10,28 

Полтавська 4,10 557374 533150 789437 204385 1,64 1,42 9,73 3,28 2,83 7,54 

Рівненська 2,70 336590 329957 496302 122306 0,35 0,15 0,51 0,78 2,32 18,50 

Сумська 4,10 538679 509731 734058 150558 0,52 0,37 1,10 0,87 8,82 6,57 

Тернопільська 2,10 388533 367084 764395 180872 1,03 0,07 3,54 1,65 1,84 9,31 

Харківська 6,70 663927 530412 636982 149945 0,39 0,15 1,49 0,53 3,07 7,77 

Херсонська 6,90 471563 342817 376984 133283 0,64 0,30 1,57 0,48 3,76 3,49 

Хмельницька 2,60 574875 544587 886382 229506 0,57 0,17 1,74 1,99 1,54 9,25 

Черкаська 2,70 566499 513776 535626 177222 0,31 0,20 1,98 0,61 1,78 9,27 

Чернівецька 1,40 312359 301560 516884 122089 0,25 0,08 0,43 0,47 0,61 5,11 

Чернігівська 4,30 484093 458293 669387 197767 0,32 0,32 0,35 2,73 2,42 8,03 

Україна 4,00 14876907 12933783 17980173 4317108 0,55 1,01 2,17 1,27 2,99 9,40 

Джерело: розроблено автором на основі даних [52, 377]. 
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Продовження дод. К  

 Джерело: розроблено автором на основі даних [536, 399]. 

 

Область 

Галузевий інститут 

Рентабельність галузі, % 
Урожайність, ц/га 

 

Вироблено, ц 

 
Кількість 

умовних 
голів 

тварин з 

розрахун-

ку  

на 100 га  

с.-г. угідь, 
од. 

Чистий дохід (виручка) від 
реалізації товарної продукції 

на 100 га с.-г. угідь, тис. грн 

 

Питома  

вага  

чистого доходу 
(виручки)  

від реалізації 

продукції 

тваринництва 

у загальному 

обсязі товарної 
продукції, %  

При-

буток з 
роз-

рахун-

ку на 

100 га 

с.-г. 

угідь, 
тис. га 

Кількість  

місць у 

дитячих 
закладах оздо-

ровлення та 

відпочинку на 

100 га земель 

рекреаційного 

призначення, 
од. 

сіль-

ського 

госпо-
дарства 

рослин-
ництва 

тварин-
ництва 

пше-
ниці 

соняш-
нику ріпаку сої 

молока 

на 100 

га с.-г. 
угідь 

м'яса 

великої 

рогатої 

худоби 

на 100 

га с.-г. 
угідь 

м’яса 

свиней 

на 100 

га 
ріллі 

рослин-

ництва  
 

тварин-

ництва  
 

сіль-

ського 

госпо-

дарства  
 

А  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Вінницька 34,3 37,8 9,8 49,7 26,6 27,6 12,8 89,5 5,5 10,1 30,0 788,0 90,1 878,1 10,3 224,0 756 

Волинська 42,2 52,0 20,0 60,8 22,7 34,5 15,3 347,1 21,0 53,6 158,0 1225,6 425,8 1651,5 25,8 490,3 78 

Дніпровська 55,1 71,8 -2,6 37,5 25,0 20,5 24,6 72,8 3,8 39,8 31,0 1170,9 192,1 1363,0 14,1 484,1 163 

Донецька 40,5 49,7 5,0 32,3 20,3 19,1 11,7 121,6 6,2 99,3 19,0 957,9 174,0 1131,9 15,4 326,4 153 

Житомирська 34,9 40,0 5,2 45,8 25,2 25,8 14,9 190,3 11,1 11,0 10,0 1244,5 160,9 1405,4 11,4 363,2 570 

Закарпатська 30,9 39,2 2,0 41,7 19,6 25,0 32,8 60,8 5,9 133,1 56,0 1764,9 371,1 2136,0 17,4 504,3 50 

Запорізька 57,3 65,6 17,4 34,2 21,0 21,7 29,3 28,9 2,4 26,5 11,0 865,2 126,2 991,4 12,7 361,2 385 

Івано-
Франківська 47,9 38,2 61,3 44,6 20,8 20,0 20,3 116,1 6,8 319,8 98,0 1391,3 1175,5 2566,8 45,8 831,4 31 

Київська 36,1 36,6 35,3 50,8 27,1 29,6 16,8 287,1 12,2 64,6 59,0 1581,4 785,7 2367,1 33,2 628,3 308 

Кіровоградська 62,6 66,6 0,0 38,6 23,5 23,2 18,0 49,7 3,1 17,7 5,0 1592,2 60,3 1652,5 3,6 636,4 300 

Луганська 55,0 60,9 -6,2 28,7 17,3 16,8 5,6 65,7 4,1 5,0 4,0 756,0 43,1 799,1 5,4 283,4 34 

Львівська 28,3 29,4 22,9 54,1 26,3 26,5 18,5 73,2 4,5 135,9 43,0 1887,7 389,6 2277,3 17,1 501,8 147 

Миколаївська 43,4 46,8 -4,9 36,9 23,4 22,2 12,2 46,3 2,1 6,7 4,0 1311,3 60,2 1371,6 4,4 415,0 428 

Одеська 39,1 41,8 -5,4 33,2 21,0 21,3 14,4 25,8 1,9 13,8 4,0 967,6 39,2 1006,8 3,9 283,0 82 

Полтавська 67,3 78,5 16,3 48,0 28,7 29,8 23,1 351,2 16,0 41,6 16,0 2127,8 303,6 2431,4 12,5 978,0 500 

Рівненська 36,6 43,2 14,8 54,2 24,5 32,9 10,9 256,0 11,3 19,6 52,0 1413,7 337,3 1750,9 19,3 469,6 283 

Сумська 49,9 56,3 6,8 44,9 27,6 22,3 21,4 211,3 8,6 9,4 9,0 1604,4 161,4 1765,8 9,1 588,1 315 

Тернопільська 39,9 42,2 28,3 54,5 24,7 30,3 16,0 123,8 7,5 58,3 25,0 1650,9 288,5 1939,3 14,9 553,0 208 

Харківська 47,8 56,5 3,6 40,0 29,6 24,9 17,2 204,4 9,4 27,3 14,0 1335,5 173,8 1509,3 11,5 488,3 81 

Херсонська 56,0 61,5 5,4 38,5 19,8 21,2 33,8 51,2 2,6 18,9 6,0 1132,0 79,3 1211,3 6,5 435,0 542 

Хмельницька 36,3 39,5 10,6 60,7 25,4 33,9 19,2 189,9 11,3 29,6 14,0 1829,6 182,8 2012,4 9,1 535,9 556 

Черкаська 49,6 62,0 9,9 52,7 29,9 29,7 19,9 356,2 19,9 38,9 55,0 1801,7 382,4 2184,2 17,5 724,1 218 

Чернівецька 36,1 47,3 4,8 51,0 20,2 20,7 15,9 139,2 9,6 74,4 20,0 1406,0 360,4 1766,4 20,4 468,1 463 

Чернігівська 21,0 23,1 0,9 40,1 26,3 19,2 18,8 193,3 12,2 11,8 9,0 1673,7 139,8 1813,5 7,7 315,2 185 

Україна 45,6 50,6 22,1 41,5 24,1 26,3 18,5 147,6 7,8 33,4 23,0 1344,4 233,6 1578,0 14,8 494,2 175 
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Продовження дод. К 

Область 

Галузевий інститут 

Питома 
вага 

дітей, які 

пере-
бували 

влітку у 

дитячих 

закладах 

оздоро-

влення 
та відпо-

чинку, % 

Вартість 
реалізованих 

туристичними 

агентами 
туристичних  

путівок, 

 % 

Капітальні інвестиції Обсяг 

реалі-
зованої 

промис-

лової 
продукції 

(товарів, 

послуг) 

на 100 га 

земель 

промис-
ловості, 

тис. грн 

Виробництво на 100 га земель промисловості Загальна кількість 

у мисливських 
господарствах 

на 

1000 га 
мисливських угідь, 

гол. 

 

 

на  

100 га 

земель-

них 

угідь, 
тис. 

грн 

у сіль-

ське, 

лісове 

та рибне 

госпо-
дарство, 

% 

у 

про-

ми-

сло-
вість, 

% 

вських 

угідь, 

голіву 

будів-
ництво, 

% 

голіву 

тран-
спорт, 

% 

ков-

басних 

виробів, 
т  

 

олії 

соняш-

никової, 
т  

 

молока, 

т 
  

 

борошна,  
т  

 

хліба, 

тис. т 

розпи-

ляної 

дере-

вини та 
шпал,  

м3 

у межах 

України закордон 

копит-
них 

тварин   

хутрових 

звірів   

А 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Вінницька 18,0 48,0 52,0 3 30 32 16 4,5 635993,0 73,0 4585,0 445,0 2553 574 744 5 36 

Волинська 17,0 8,0 92,0 3 14 45 23 1,4 601400,0 331,0 0,0 0,0 1025 978 6484 8 48 

Дніпровська 40,0 16,0 84,0 8 7 58 5 2,5 1083122,0 200,0 1036,0 73,0 595 604 174 3 56 

Донецька 15,0 99,0 1,0 3 6 60 2 10,5 591154,0 92,0 520,0 34,0 129 169 88 3 65 

Житомирська 14,0 92,0 8,0 1 23 34 20 2,8 413629,0 274,0 2,0 0,0 0 653 5035 12 36 

Закарпатська 28,0 7,0 93,0 3 3 23 42 9,2 531608,0 27,0 0,0 0,0 746 465 7012 18 55 

Запорізька 19,0 26,0 74,0 3 16 62 2 1,7 1705578,0 163,0 7480,0 589,0 1072 814 295 1 66 

Івано-

Франківська 23,0 78,0 22,0 7 10 21 29 17,9 523845,0 26,0 0,0 0,0 754 426 2357 14 53 

Київська 20,0 13,0 87,0 9 12 40 24 1,3 573982,0 47,0 906,0 27,0 1222 891 615 8 34 

Кіровоградська 43,0 1,0 99,0 2 46 19 9 4,7 218865,0 192,0 4253,0 1181,0 517 133 124 4 49 

Луганська 7,0 0,0 100,0 1 14 59 4 1,3 161382,0 58,0 644,0 119,0 74 82 228 3 44 

Львівська 7,0 30,0 70,0 6 5 27 28 6,1 575945,0 64,0 0,0 0,0 621 509 1622 13 43 

Миколаївська 20,0 6,0 94,0 2 21 15 9 24,8 669544,0 25,0 4912,0 1116,0 877 506 0 2 33 

Одеська 45,0 15,0 85,0 3 12 18 16 20,0 932279,0 98,0 9284,0 2381,0 1879 1418 209 3 32 

Полтавська 38,0 0,0 100,0 3 24 43 12 6,0 958330,0 318,0 1952,0 156,0 845 290 294 5 46 

Рівненська 17,0 1,0 99,0 2 11 43 27 1,7 571096,0 13,0 23,0 1,0 1017 596 2094 14 38 

Сумська 51,0 0,0 100,0 2 36 26 12 2,2 432298,0 15,0 109,0 12,0 1472 478 931 4 31 

Тернопільська 6,0 10,0 90,0 3 24 15 37 2,2 380366,0 19,0 125,0 8,0 1759 313 344 5 63 

Харківська 42,0 1,0 99,0 4 16 30 15 5,4 958243,0 130,0 2504,0 218,0 2771 791 296 6 56 

Херсонська 25,0 39,0 61,0 1 41 25 10 4,3 388018,0 2,0 4580,0 705,0 2039 618 0 2 53 

Хмельницька 19,0 0,0 100,0 3 23 17 22 1,9 456244,0 69,0 2,0 0,0 1183 854 347 4 58 

Черкаська 45,0 14,0 86,0 2 37 21 19 2,1 712599,0 28,0 1121,0 64,0 2107 531 363 7 34 

Чернівецька 21,0 0,0 100,0 3 10 9 53 1,7 340880,0 120,0 3145,0 154,0 0 1160 4420 12 41 

Чернігівська 34,0 2,0 98,0 1 38 27 20 1,1 600085,0 28,0 437,0 57,0 733 648 4585 5 26 

Україна 24,0 3,0 97,0 5 11 32 16 6,8 777410,0 105,0 1658,0 112,0 967 549 856 6 44 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [111, 297, 399, 434, 522]. 
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Продовження дод. К 

Область 

Галузевий інститут 

У мисливських 

господарствах 
на 

1000 га 

мисливських 
угідь 

Вихід 

продукції 
на  

1000 га 

мисли-
вських 

угідь, грн 

Витрати 

на 
охорону  

диких  

тварин та 
боротьбу 

з брако-

ньєрством 
з розра-

хунку на 

1000 га 
мисли-

вських 

угідь, грн 

Рівень 
окуп-

ності 

ведення 
мисли-

вського 

госпо-
дарства, 

% 

Збитки, 
заподіяні 

лісовими 

пожежами 
на 

 100 га 

лісових 
земель, 

грн 

Площа 

лісових 
земель, 

пройде

на 
поже-

жами, 

% 

Пере-
ведення 

лісових 

культур 
та 

природ- 

ного  
понов-

лення у 

вкриті 
лісовою 

рослин-

ністю 
землі, 

% 

Відтво-

рення 

лісів, 
%  

Заго-
тівля 

лікві-

дної 
дере-

вини 

на  
100 га 

лісо-

вих 
угідь, 

м3 

Обсяг 
продукції, 

робіт і 

послуг 
лісового 

госпо-

дарства  
на  

100 га 

лісових 
земель, 

тис. грн 

Вилов 

риби з  

1 га 
площі 

водного 

дзер-
кала, ц 

Кількість 

реалі-

зованої 
продук-

ції на  

1 га 
площі 

водного 

дзеркала, 
ц 

Вироб-

нича 

собі-
вартість 

на  

1 га 
площі 

водного 

дзеркала, 
тис. грн 

Чистий 

дохід 

(вируч-
ка) на  

1 га 

площі 
водного 

дзер-

кала, 
тис. грн 

Прибуток 

(збиток) 

на 1 га 
площі 

водного 

дзеркала, 
грн 

загальна 

кількість 

пернатої 
 дичини,  

гол. 

загальні 
витрати, 

грн 

А 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Вінницька 168 442 3531 552 80,4 24,2 0,001 0,51 0,6 180,5 118,9 2,0 1,4 4,2 2,2 0,1 

Волинська 157 827 2296 1371 27,9 156,8 0,031 0,65 0,8 161,6 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дніпровська 441 269 1989 325 74,0 58,6 0,075 0,28 0,2 43,4 27,2 0,3 0,3 0,5 0,6 -0,1 

Донецька 306 168 392 162 23,4 64,9 0,016 0,10 0,2 43,4 16,0 1,3 0,6 0,8 0,7 0,0 

Житомирська 135 1080 3562 2309 32,8 112,2 0,012 0,65 0,8 278,4 150,4 0,6 0,6 1,2 1,1 0,3 

Закарпатська 300 1068 2184 541 20,4 204,7 0,003 0,36 0,5 200,4 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запорізька 248 500 3157 492 63,1 79,4 0,028 0,70 0,3 25,8 28,0 0,4 0,1 0,9 0,2 -0,1 

Івано-Франківська 231 1013 3628 1321 36,7 14,9 0,001 0,46 0,6 192,5 102,8 1,1 1,1 3,0 2,4 -0,6 

Київська 309 1199 7798 4781 30,3 469,4 1,728 0,46 0,7 241,3 138,0 3,4 2,4 8,7 4,5 0,0 

Кіровоградська 483 300 2053 325 68,5 0,9 0,001 0,86 0,4 115,0 64,4 1,0 0,9 1,7 0,9 -0,7 

Луганська 89 132 179 156 13,6 889,9 0,309 0,38 0,1 47,4 18,6 2,4 2,4 8,6 3,7 1,0 

Львівська 158 955 2890 1282 30,3 232,0 0,027 0,80 0,6 184,9 113,5 0,8 0,8 3,7 2,9 -1,0 

Миколаївська 125 353 2334 451 66,1 122,0 0,032 0,68 0,3 29,9 29,7 2,3 2,3 3,0 3,6 0,4 

Одеська 133 203 1179 392 56,7 1,0 0,003 0,72 0,2 47,6 37,3 10,8 10,5 19,0 16,8 -0,5 

Полтавська 261 744 5800 1406 77,3 18,4 0,010 0,90 0,7 171,8 85,9 0,7 0,6 4,2 1,1 0,0 

Рівненська 261 980 2306 1829 23,2 38,3 0,018 0,68 0,8 189,7 133,7 1,3 1,3 1,4 4,4 2,5 

Сумська 123 563 3232 1151 59,1 36,0 0,042 0,57 0,5 213,2 142,7 3,3 2,3 7,6 5,9 0,4 

Тернопільська 251 286 962 598 33,3 62,9 0,003 0,44 0,4 138,8 90,3 3,1 3,1 6,4 8,9 1,1 

Харківська 431 915 2731 2747 29,8 51,6 0,021 0,47 0,2 114,2 45,3 0,5 0,5 1,9 0,9 -1,5 

Херсонська 313 415 2161 493 51,8 227,3 0,027 0,53 0,5 50,4 37,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 

Хмельницька 269 481 3267 575 68,0 471,9 0,164 0,94 0,6 242,9 163,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 

Черкаська 243 668 2214 2210 32,9 34,6 0,006 0,55 0,5 206,4 140,9 2,1 1,9 4,4 2,4 -1,9 

Чернівецька 178 1011 3636 847 34,9 34,2 0,000 0,90 1,0 321,2 161,7 4,9 1,0 15,6 2,6 -0,2 

Чернігівська 302 702 4840 1051 68,2 199,7 0,055 0,61 0,6 212,7 103,0 1,5 1,5 12,5 5,5 -8,2 

Україна 252 636 2898 1079 45,6 189,6 0,138 0,57 0,6 181,2 101,4 6,7 6,4 12,0 10,3 -0,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних [111, 228, 236, 536]. 



 
5
8
3

 

 

 

Продовження дод. К 

Область 

Управлінський інститут Кадровий інститут Економічний інститут 

Кількість 
працівників 

Держ-

геока-

дастру на  

10 тис.  га 

земельних 
угідь, осіб 

Площа  
земель-

них 
угідь, що 

припадає 

на 1 

праців-

ника  

Держ 
геока-

дастру, 

га 

Кількість 

держслуж-
бовців і 

посадових 

осіб місце-

вого само-

врядування 

на 100 га 
земельних 

угідь, осіб 

Площа 

земельних 
угідь, що 

припадає 

на 1 держ-
службовця, 

га 

Кількість працівників, осіб   

Бали 

боні-

тету 

по 

ріллі, 

бал. 

Нормативна грошова оцінка, 
 грн/га 

Середня 

базова 

вартість 
насе-

лених 

пунктів, 
грн/м2 

у галузі на 100 га с.-г. угідь 
у турис-

тичній 

галузі на 
100 га 

рекреа-

ційних 
земель  

у 

промис-

ловій 

галузі 

 на 100 
га земель 

промис-

ловості  

у 

мислив-

ській 

галузі на 

100 га 
мисли-

вських 

угідь  

 сільського 
госпо-

дарства 

 

рослин-

ництва  

тварин-

ництва  
ріллі 

багато-
річних 

наса- 

джень 

сіно-

жатей 

пасо-

вищ 

А 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

Вінницька 2,0 5055,7 0,5 184,8 1,7 1,3 0,4 13,4 0,8 0,01 40 33073 100902,3 4963,8 4431,4 63,71 

Волинська 0,2 5924,7 0,5 205,6 3,3 1,6 1,7 1,5 1,4 0,02 28 29940 27792,6 14220,0 11414,4 39,50 

Дніпровська 0,1 6720,6 0,7 135,8 2,4 1,6 0,7 9,9 1,1 0,01 46 32526 32518,0 4542,0 4613,9 66,69 

Донецька 0,3 3871,1 5,2 19,4 2,0 1,3 0,7 0,6 0,8 0,01 49 34855 69852,2 5762,4 5698,6 51,86 

Житомирська 0,1 6936,5 0,4 245,2 1,9 1,3 0,7 8,8 1,0 0,02 27 20581 94709,8 10782,7 8321,8 73,63 

Закарпатська 0,2 4554,6 0,7 134,1 5,6 4,7 0,9 0,8 1,7 0,02 41 26378 35619,6 8704,7 6359,4 86,03 

Запорізька 0,1 9708,2 0,5 190,5 1,9 1,4 0,4 5,9 1,9 0,01 36 33838 41221,3 4839,1 4402,7 41,39 

Івано-

Франківська 0,2 4096,2 0,8 127,0 2,2 1,2 1,1 3,9 0,7 0,03 38 28568 19793,8 5031,2 5021,6 41,70 

Київська 0,2 5411,3 0,4 252,7 3,9 2,2 1,7 6,6 0,9 0,01 38 31970 95962,4 10805,3 6757,5 96,50 

Кіровоградська 0,2 6147,0 0,4 248,3 1,9 1,7 0,2 5,4 0,4 0,01 47 32097 21265,3 5390,7 4613,7 42,06 

Луганська 0,2 5996,2 2,6 38,0 1,6 1,3 0,3 0,2 0,6 0,01 40 26520 86063,7 8657,1 4321,8 53,60 

Львівська 0,2 5077,0 0,9 112,7 2,4 1,7 0,7 30,9 1,2 0,02 29 26622 19731,4 6345,3 5870,5 80,08 

Миколаївська 0,2 6385,7 0,4 235,8 1,9 1,7 0,3 4,9 1,1 0,02 40 26361 52930,4 3889,7 3889,7 59,49 

Одеська 0,2 6226,9 0,6 178,9 1,7 1,5 0,2 4,0 1,1 0,01 49 28113 61561,0 5894,3 4076,6 127,10 

Полтавська 0,2 5693,1 0,5 212,1 3,0 2,0 1,0 3,3 0,8 0,02 47 34253 50900,2 7146,3 5438,8 89,55 

Рівненська 0,2 5897,4 0,5 205,6 2,4 1,4 1,0 7,4 1,1 0,03 29 31406 29199,6 13213,4 8738,0 67,66 

Сумська 0,1 6713,2 0,5 208,6 1,8 1,3 0,6 3,3 0,8 0,02 39 29427 33587,5 8700,2 5678,7 58,62 

Тернопільська 0,3 3894,1 0,7 146,3 2,1 1,6 0,5 4,4 0,9 0,01 44 30040 19435,3 6212,0 8026,3 61,44 

Харківська 0,2 6221,4 0,7 148,3 2,1 1,5 0,6 4,1 1,4 0,02 52 32507 69284,8 5326,6 4330,5 90,82 

Херсонська 0,1 7392,5 0,3 304,1 2,0 1,8 0,2 1,7 0,7 0,01 34 34699 60812,8 3165,3 3165,3 51,58 

Хмельницька 0,2 4970,8 0,5 186,9 2,5 1,8 0,7 28,3 1,0 0,01 46 34497 68898,6 6263,8 5467,6 52,37 

Черкаська 0,2 5229,0 0,5 193,1 3,6 2,2 1,4 4,1 0,9 0,02 55 39811 61210,9 10531,9 4388,3 30,57 

Чернівецька 0,3 2891,4 0,9 108,8 3,1 2,0 1,1 22,7 0,9 0,02 53 34000 79469,1 6023,7 4469,8 77,83 

Чернігівська 0,1 7687,5 0,3 286,3 2,1 1,4 0,6 2,4 0,9 0,02 33 24423 23356,3 10052,3 7812,6 37,77 

Україна 0,2 6021,0 0,6 171,5 2,3 1,6 0,7 12,5 1,0 0,02 41 30928 59286,0 7341,8 5679,4 121,29 

Джерело: розроблено автором на основі даних [31, 111, 231–232, 434, 522, 536]. 
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Продовження дод. К 

Область 

Економічний інститут Соціальний інститут 

Земель-

ний 

податок 
на  

100 га 
земель-

них 

угідь, 
грн 

Частка у 
загальному 

податку, % 

Розмір орендної плати 

за 1 га 
сільськогосподарських 

земель, грн 

Орендна плата за землі 

державної та 
комунальної власності, 

грн 

Витрати на оплату праці 
 1 працівника,  грн/міс. 

Витрати на оплату праці  

юри-

дич-

них 
осіб 

фізи-

чних 
осіб 

 державної 

форми 
власності  

 приватної 

форми 
власності  

фізи-

чних  
осіб 

юриди-

чних  
осіб  

у галузі 

сільського 

госпо-
дарства 

у галузі 

рослин-
ництва 

у галузі 

тварин-
ництва 

сільського 

госпо-
дарства на 

100 га с.-г. 

угідь, 
грн/міс. 

1 

штатного 
праців-

ника 
турис-

тичної 

галузі, 
грн/міс. 

1 
штатного 

праців-
ника 

промис-

ловості, 
грн/міс. 

держав-
них 

служ-

бовців, 
грн/міс. 

посадових 

 осіб 
місцевого 

самовря-

дування,  
грн/міс. 

 А 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 

Вінницька 3,96 80 20 735,70 831,20 41388,0 172807,0 2627,1 2547,9 2884,3 4489,4 1159,5 4145,0 3543,0 4621,0 

Волинська 2,74 83 17 479,80 801,00 13103,0 54807,0 2044,6 2235,9 1867,2 6794,2 1434,9 4334,0 3598,0 3980,0 

Дніпровська 14,66 89 11 3322,10 762,70 95628,0 884884,0 2312,7 2247,7 2456,7 5436,7 1403,6 5353,0 3919,0 4681,0 

Донецька 7,79 91 9 486,50 524,40 0,0 0,0 2579,2 2375,0 2975,3 5196,6 2312,0 5377,0 5296,0 4860,0 

Житомирська 2,25 86 14 367,20 707,80 19677,0 97826,0 2214,4 2209,0 2224,2 4309,8 840,7 3691,0 3530,0 4384,0 

Закарпатська 3,87 80 20 1926,80 315,70 10932,0 37518,0 1883,6 1976,8 1414,0 10593,3 1366,7 4037,0 3748,0 4782,0 

Запорізька 6,76 86 14 998,60 593,00 56396,0 238612,0 2127,0 2144,6 2069,7 4024,5 1398,5 5559,0 3637,0 4706,0 

Івано-Франківська 4,90 88 12 1241,60 700,30 20351,0 107891,0 2603,8 2430,7 2800,2 5838,3 1947,7 4325,0 3512,0 4498,0 

Київська 7,08 85 15 4106,60 645,80 4433,0 248203,0 2600,7 2713,2 2456,3 10027,6 1268,3 4863,0 3525,0 4602,0 

Кіровоградська 2,14 66 34 886,40 896,50 43073,0 156562,0 2328,5 2300,1 2521,8 4463,3 1378,1 3676,0 3574,0 4524,0 

Луганська 2,22 82 18 1010,90 547,70 0,0 0,0 2044,8 1967,3 2400,3 3193,8 854,2 3536,0 4707,0 3956,0 

Львівська 7,64 93 7 998,30 656,40 36823,0 202136,0 2693,6 2982,7 2013,4 6551,2 1529,6 4335,0 3814,0 4756,0 

Миколаївська 3,94 80 20 490,60 599,30 39597,0 130706,0 1987,4 1927,8 2375,6 3788,1 1304,1 5586,0 3735,0 4090,0 

Одеська 9,98 84 16 810,00 662,50 61878,0 31415,0 1871,6 1876,3 1843,2 3259,4 1255,0 4442,0 3933,0 4868,0 

Полтавська 4,68 87 13 637,90 1419,70 74054,0 304715,0 2570,5 2431,3 2849,1 7820,6 1457,9 4745,0 3543,0 4915,0 

Рівненська 3,35 84 16 1107,70 1076,00 13748,0 66456,0 1841,9 1885,6 1781,8 4498,9 1148,9 4998,0 3586,0 4510,0 

Сумська 2,37 87 13 697,00 809,80 26515,0 19254,0 2616,1 2586,7 2680,9 4806,6 1200,0 4172,0 3658,0 4541,0 

Тернопільська 2,81 75 25 730,40 549,30 15431,0 56168,0 2789,2 2810,7 2716,9 5759,0 1319,5 3442,0 3496,0 4192,0 

Харківська 6,56 81 19 1105,40 866,00 80708,0 334521,0 2353,1 2342,2 2379,9 5056,1 1243,9 4054,0 3894,0 4168,0 

Херсонська 2,66 57 43 2989,30 589,30 37687,0 101948,0 2175,2 2151,3 2363,5 4315,6 1386,8 3671,0 3734,0 4448,0 

Хмельницька 3,41 86 14 1716,50 888,70 41015,0 129032,0 2399,1 2458,0 2247,7 5898,1 1478,0 4233,0 3515,0 4413,0 

Черкаська 2,96 80 20 1235,50 1257,90 47394,0 2287,0 2455,6 2242,3 2799,6 8798,4 1333,2 4041,0 3509,0 4449,0 

Чернівецька 7,35 73 27 483,00 902,90 20323,0 47598,0 1659,0 1459,8 2040,1 5135,2 1084,2 3406,0 3712,0 4468,0 

Чернігівська 1,57 87 13 1707,20 685,00 32695,0 154029,0 2489,7 2540,5 2377,2 5107,5 836,4 4069,0 3571,0 4103,0 

Україна 4,86 84 16 1351,60 786,00 832849,0 3579375,0 2376,7 2329,1 2493,6 5373,1 1421,1 4789,0 4534,0 4524,0 

Джерело: розроблено автором на основі даних [377, 428]. 
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Закінчення дод. К 

Область 

Екологічний інститут Інформаційний інститут 

Витрати мінеральних добрив на 100 га посівів, тис. грн 
Питома вага 
площі посівів 

соняшнику у 

площі ріллі, 

% 

Кількість 

земельних 

ділянок,  
за якими 

зафіксовано 

помилки у 

Кадастрі, шт. 

Середній час 

на 

реєстрацію, 

діб 

Зареєстровано в Держреєстрі земельних ділянок, шт. 

пшениці соняшнику ріпаку сої державної 

власності 

комунальної 

власності 

приватної 

власності 

А 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 

Вінницька 235,1 247,0 288,4 126,9 14,4 5274 0,68 3487 4293 191707 

Волинська 331,1 185,7 426,8 182,8 1,1 3913 0,51 1545 6578 96755 

Дніпровська 128,2 115,9 186,7 130,8 32,2 7299 2,25 2675 8075 149529 

Донецька 107,8 79,0 148,1 70,3 32,8 2355 1,09 1355 875 93623 

Житомирська 219,3 123,0 300,1 122,0 11,4 6089 1,44 1021 4183 142471 

Закарпатська 307,5 354,6 310,7 596,1 7,3 1691 1,36 1943 3095 61807 

Запорізька 105,4 83,9 160,3 87,7 30,6 3731 2,29 194 5652 102147 

Івано-Франківська 199,9 94,9 184,1 148,4 6,8 2817 2,38 590 4279 93771 

Київська 235,5 187,4 271,4 148,7 13,9 9766 0,65 1895 6554 353425 

Кіровоградська 144,5 122,5 168,7 107,2 31,6 4984 0,94 2252 477 113825 

Луганська 111,9 80,5 37,3 32,4 37,7 2133 0,72 1042 6671 66027 

Львівська 327,1 176,5 332,9 197,9 4,3 6562 3,51 1441 4465 165712 

Миколаївська 151,0 143,3 203,1 82,7 31,3 5339 1,08 1902 3996 105436 

Одеська 154,9 220,8 260,2 111,6 24,9 4249 3,95 2143 4967 152516 

Полтавська 201,0 130,5 270,5 118,2 18,2 9061 2,64 3245 7474 170922 

Рівненська 315,2 137,2 338,6 75,2 1,1 2760 1,53 2459 4744 109692 

Сумська 190,0 158,0 265,4 114,4 18,5 5867 1,77 1727 5655 139152 

Тернопільська 235,5 170,9 313,9 169,2 6,0 5676 0,52 1286 3592 130503 

Харківська 160,3 147,0 224,2 107,4 26,5 5894 2,84 301 5997 12311 

Херсонська 76,9 77,0 130,3 126,8 20,3 2784 0,99 2485 3724 80983 

Хмельницька 278,8 179,4 323,1 197,2 4,1 6195 0,81 274 5166 183908 

Черкаська 223,8 176,1 296,4 136,1 18,7 8992 1,84 3871 515 151238 

Чернівецька 202,4 49,2 190,1 125,1 7,6 1586 2,67 308 452 82378 

Чернігівська 208,6 221,3 300,3 158,4 16,2 8999 1,20 2383 4628 17592 

Україна 170,9 139,6 269,9 140,4 21,3 124016 1,83 41824 106107 2967430 

Джерело: розроблено автором на основі даних [377, 536]. 
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Додаток Л.1 

Земельна рента сільськогосподарських підприємств на державному і регіональному рівнях за 2016 р. 

Область 

Еквівалентна 

урожайність 

пшениці, ц/га 

Закупі-

вельна 

ціна 

(міні-

мальна 

2016р.), 

грн 

Валовий 

дохід, 

грн/га 

Витрати, 

грн/га 

Окупність 

витрат, 

разів 

Фактичний 

рівень 

рента-

бельності, 

% 

Норматив 

окупності 

витрат, 

разів 

Питома вага 

земельної 

ренти у ВД, 

разів 

Земельна 

рента, 

грн/га 

Рента, у т.ч., грн/га 

природна  
інтелек-

туальна  

Ра Рд1 Рд2 

Уе Цз Вд=Уе*Цз В Ов=Вд/В Рф Нок Пв=(Ов-Нок)/Ов Зр=Вд*Пв Ра Рд1=((Вдг/Нок)*Ов*Пв)-Ра Рд2=Зр-Ра-Рд1 

Вінницька 62,11 365 22670,2 14572,1 1,56 30,0 1,05 0,33 7481,17 584 1509,8 5387 

Волинська 57,28 365 20907,2 13676,6 1,53 32,2 1,05 0,31 6481,23 584 1345,1 4552 

Дніпровська 44,01 365 16063,7 8640,0 1,86 38,8 1,05 0,44 7068,03 584 2744,6 3739 

Донецька 41,89 365 15289,9 9060,1 1,69 39,6 1,05 0,38 5810,16 584 2027,9 3198 

Житомирська 53,90 365 19673,5 12199,2 1,61 34,9 1,05 0,35 6885,73 584 1707,8 4594 

Закарпатська 60,75 365 22173,8 11719,0 1,89 11,5 1,05 0,44 9756,47 584 2798,2 6374 

Запорізька 40,58 365 14811,7 7753,9 1,91 45,9 1,05 0,45 6665,27 584 2911,7 3170 

Івано-Франківська 59,53 365 21728,5 11315,2 1,92 35,4 1,05 0,45 9777,83 584 2930,0 6264 

Київська 60,35 365 22027,8 14296,2 1,54 26,5 1,05 0,32 7048,90 584 1420,3 5045 

Кіровоградська 52,01 365 18983,7 10732,1 1,77 36,8 1,05 0,41 7783,32 584 2367,5 4832 

Луганська 45,11 365 16465,2 8199,8 2,01 39,1 1,05 0,48 7903,30 584 3340,0 3979 

Львівська 61,64 365 22498,6 16655,5 1,35 7,9 1,05 0,22 4949,69 584 623,9 3742 

Миколаївська 44,71 365 16319,2 10058,8 1,62 38,1 1,05 0,35 5711,72 584 1722,1 3406 

Одеська 43,30 365 15804,5 9587,0 1,65 37,8 1,05 0,36 5689,62 584 1831,9 3274 

Полтавська 66,57 365 24298,1 12803,2 1,90 30,2 1,05 0,45 10934,15 584 2893,4 7457 

Рівненська 60,54 365 22097,1 14339,9 1,54 19,2 1,05 0,32 7071,07 584 1420,3 5067 

Сумська 56,12 365 20483,8 11582,6 1,77 20,8 1,05 0,41 8398,36 584 2367,5 5447 

Тернопільська 59,48 365 21710,2 12678,4 1,71 28,7 1,05 0,39 8466,98 584 2128,4 5755 

Харківська 54,74 365 19980,1 11407,5 1,75 27,6 1,05 0,40 7992,04 584 2263,0 5145 

Херсонська 45,60 365 16644,0 9002,6 1,85 37,0 1,05 0,43 7156,92 584 2651,4 3922 

Хмельницька 67,39 365 24597,4 15813,9 1,56 28,0 1,05 0,33 8117,14 584 1509,8 6023 

Черкаська 68,48 365 24995,2 14292,9 1,75 29,4 1,05 0,40 9998,08 584 2263,0 7151 

Чернівецька 45,85 365 16735,3 10508,9 1,59 6,3 1,05 0,34 5690,00 584 1614,7 3491 

Чернігівська 53,20 365 19418,0 12463,2 1,56 22,5 1,05 0,33 6407,94 584 1509,8 4314 

Україна 53,16 365 19403,4 11247,9 1,73 31,7 1,05 0,39 7567,33 584 2160,1 4823 

Гірші землі 11,70 365 4270,5       1,05       0   

 Джерело: розроблено автором на основі даних [535]. 
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Додаток Л.2  

Складові частини земельної ренти сільськогосподарських підприємств  

на державному і регіональному рівнях за 2016 р. 

Область 

Земельна 

рента,  

грн/га 

Рента, у т.ч., грн/га 

Природна  Інтелектуальна  у т.ч. 

Р абс Рд1 Рд2 
соціальна 

складова 

інституціональна 

складова 

трансакційна 

складова 

технологічна 

складова 

Вінницька 7481,17 584 1509,77 5387 323,24 1023,61 700,36 3340,19 

Волинська 6481,23 584 1345,05 4552 227,61 1229,09 500,74 2594,74 

Дніпровська 7068,03 584 2744,55 3739 261,76 673,11 785,29 2019,32 

Донецька 5810,16 584 2027,92 3198 255,86 607,67 703,61 1631,10 

Житомирська 6885,73 584 1707,84 4594 229,69 964,72 918,78 2480,70 

Закарпатська 9756,47 584 2798,24 6374 637,42 1147,36 764,91 3824,54 

Запорізька 6665,27 584 2911,71 3170 221,87 602,22 570,52 1774,95 

Івано-Франківська 9777,83 584 2930,01 6264 313,19 1127,49 876,93 3946,21 

Київська 7048,90 584 1420,29 5045 353,12 857,58 1109,81 2724,09 

Кіровоградська 7783,32 584 2367,53 4832 338,23 869,72 966,36 2657,48 

Луганська 7903,30 584 3339,98 3979 278,55 716,28 795,86 2188,63 

Львівська 4949,69 584 623,94 3742 224,51 898,02 561,26 2057,96 

Миколаївська 5711,72 584 1722,07 3406 204,34 613,02 613,02 1975,28 

Одеська 5689,62 584 1831,88 3274 196,42 785,70 556,54 1735,08 

Полтавська 10934,15 584 2893,41 7457 521,97 1043,94 2162,45 3728,37 

Рівненська 7071,07 584 1420,29 5067 152 962,69 1266,70 2685,39 

Сумська 8398,36 584 2367,53 5447 272,34 1034,90 1034,90 3104,69 

Тернопільська 8466,98 584 2128,38 5755 287,73 1266,01 1150,92 3049,94 

Харківська 7992,04 584 2263,00 5145 308,7 977,56 977,56 2881,22 

Херсонська 7156,92 584 2651,41 3922 313,72 588,23 627,44 2392,12 

Хмельницька 8117,14 584 1509,77 6023 301,17 1264,91 1325,14 3132,15 

Черкаська 9998,08 584 2263,00 7151 500,58 1287,19 1573,24 3790,07 

Чернівецька 5690,00 584 1614,70 3491 174,57 558,61 733,17 2024,95 

Чернігівська 6407,94 584 1509,77 4314 258,85 905,98 862,83 2286,51 

Україна 7567,33 584 2160,10 4823 289,39 916,41 964,65 2652,78 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [535]. 
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Додаток Л.3 

Складові частини земельного капіталу сільськогосподарських підприємств  

на державному і регіональному рівнях за 2016 р. 

Область 

Вартість 

земельного 

капіталу, 

грн/га 

у т.ч., грн/га у т.ч., % 

приро-

дної 

частини 

інтелек-

туальної 

частини 

у т.ч. складові приро-

дної 

частини 

інтелек-

туальної 

частини 

у т.ч. складові 

соціальна  
інститу-

ціональна  

транс-

акційна  

техноло-

гічна  
соціальна  

інститу-

ціональна  

транс-

акційна  

техно-

логічна  

Вінницька 41562,1 11632,1 29930,0 1795,8 5686,7 3890,9 18556,6 28 72 4 14 9 45 

Волинська 36006,8 10716,9 25289,9 1264,5 6828,3 2781,9 14415,2 30 70 4 19 8 40 

Дніпровська 39266,8 18491,9 20774,9 1454,2 3739,5 4362,7 11218,4 47 53 4 10 11 29 

Донецька 32278,7 14510,7 17768,0 1421,4 3375,9 3908,9 9061,7 45 55 4 10 12 28 

Житомирська 38254,1 12732,4 25521,6 1276,1 5359,6 5104,3 13781,7 33 67 3 14 13 36 

Закарпатська 54202,6 18790,2 35412,4 3541,2 6374,2 4249,5 21247,4 35 65 7 12 8 39 

Запорізька 37029,3 19420,6 17608,7 1232,6 3345,7 3169,6 9860,8 52 48 3 9 9 27 

Івано-Франківська 54321,3 19522,3 34799,0 1739,9 6263,8 4871,8 21923,4 36 64 3 12 9 40 

Київська 39160,6 11134,9 28025,6 1961,8 4764,3 6165,6 15133,8 28 72 5 12 16 39 

Кіровоградська 43240,7 16397,4 26843,3 1879,1 4831,8 5368,7 14763,8 38 62 4 11 12 34 

Луганська 43907,2 21799,9 22107,3 1547,5 3979,3 4421,4 12159,1 50 50 4 9 10 28 

Львівська 27498,3 6710,8 20787,5 1247,3 4989,0 3118,1 11433,1 24 76 5 18 11 42 

Миколаївська 31731,8 12811,5 18920,3 1135,2 3405,7 3405,7 10973,8 40 60 4 11 11 35 

Одеська 31609,0 13421,6 18187,4 1091,2 4365,0 3091,9 9639,3 42 58 3 14 10 31 

Полтавська 60745,3 19318,9 41426,3 2899,8 5799,7 12013,6 20713,2 32 68 5 10 20 34 

Рівненська 39283,7 11134,9 28148,8 844,4 5348,3 7037,2 14918,8 28 72 2 14 18 38 

Сумська 46657,6 16397,4 30260,2 1513,0 5749,4 5749,4 17248,3 35 65 3 12 12 37 

Тернопільська 47038,8 15068,8 31970,0 1598,5 7033,4 6394,0 16944,1 32 68 3 15 14 36 

Харківська 44400,2 15816,7 28583,6 1715,0 5430,9 5430,9 16006,8 36 64 4 12 12 36 

Херсонська 39760,7 17974,5 21786,2 1742,9 3267,9 3485,8 13289,6 45 55 4 8 9 33 

Хмельницька 45095,2 11632,1 33463,2 1673,2 7027,3 7361,9 17400,8 26 74 4 16 16 39 

Черкаська 55544,9 15816,7 39728,2 2781,0 7151,1 8740,2 21055,9 28 72 5 13 16 38 

Чернівецька 31611,1 12215,0 19396,1 969,8 3103,4 4073,2 11249,7 39 61 3 10 13 36 

Чернігівська 35599,7 11632,1 23967,6 1438,1 5033,2 4793,5 12702,8 33 67 4 14 13 36 

Україна 42040,7 15245,0 26795,7 1607,7 5091,2 5359,2 14737,7 36 64 4 12 13 35 

 Джерело: розроблено автором на основі даних [535]. 
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Додаток М  

Анкета експертного опитування №___ 
“Територіальний маркетинг в управлінні земельними ресурсами  

при децентралізації влади” 
З метою вивчення територіального маркетингу в управлінні земельними ресурсами пропонуємо Вам 

долучитись до вивчення проблеми створення та просування територіального продукту об’єднаних 

територіальних громад. Просимо Вас відповісти на питання анонімної анкети. Одержані дані опитування 

будуть застосовані тільки в науковій роботі. 

Категорія респондента: 

| □ спеціаліст департаменту | □ землевпорядник об’єднаної територіальної громади | □ працівник | □ інше 

Градація факторів впливу територіальної сфери на управління земельними ресурсами  
(Визначте частку перелічених факторів, де 10 – градієнт, який надає максимальну оцінку) 

Фактор Частка 
Нестійкий інтегрований потенціал території  

 Наявність природних ресурсів, лікувальних джерел, історико-культурних об'єктів та їх низька вартість  

Стимулювання використання та купівлі територіального продукту  

Привабливість території для успішних фірм, державних замовлень, професіоналів, інвесторів, туристів  

Диференціація території для різних груп споживачів  

Наявність шкідливих виробництв, підприємств, забруднених ландшафтів, недоглянутих територій  

Прогнозування ситуації і можливостей території  
Необлаштовані місця масового відпочинку  
Низький рівень інфраструктурного забезпечення  

Зручна просторова локалізація територіального продукту  

Інше  
 

Градація факторів впливу галузевої сфери на управління земельними ресурсами  
(Визначте частку перелічених факторів, де 10 – градієнт, який надає максимальну оцінку) 

Фактор Частка 
Точність прогнозування потреб економіки  

Розширення асортименту галузевих послуг  

Слабкий темп створення місцевих товарів та послуг  

Відтік молоді та професіоналів  

Відповідність та сприятливість ціни і якості туристично-рекреаційної послуги для потенційного споживача  

Низька спеціалізація територіального продукту  

Зростання бази оподаткування і доходів у місцевий бюджет  

Розвиток туризму, таборів, спортивних закладів  

Пошук дохідних каналів збуту продукції   

Перерозподіл ресурсів для прибуткових галузей і підприємств території  

Інше  

    

Градація факторів впливу маркетингової сфери на управління земельними ресурсами  
(Визначте частку перелічених факторів, де 10 – градієнт, який надає максимальну оцінку) 

Фактор Частка 
Просування території для здійснення різних проєктів  

Націленість на довгостроковий розвиток  

Низька співучасть громадськості у владі та бізнесі  

Нестача фінансових ресурсів  

Підвищення якості і комфортності життя  

Зіставлення цін з аналогічними послугами та курортами за кордоном   

Низька стимуляція попиту публічними заходами (ярмарки, виставки, фестивалі)  

Популяризація та пропаганда територіального продукту   

Неефективна стратегія маркетингового розвитку території  

Сезонний спад ділової активності   

Інше  

Градація факторів впливу комерційної сфери на управління земельними ресурсами  
(Визначте частку перелічених факторів, де 10 – градієнт, який надає максимальну оцінку) 

Фактор Частка 
Створення позитивного іміджу території  

Виявлення нових імідж-утворюючих факторів  

Етнічна та релігійна специфіка території  

Низький рівень орієнтації на людину, її потреби і стиль життя   

Демонстрація власних конкурентних переваг на зовнішньому ринку  

Поява нових гравців на ринку територій  

Конкурентоспроможність територій на ринку послуг   

Слабка участь території та суб'єктів у міжнародних, національних та регіональних програмах  

Підвищення рівня культури населення в умовах його сучасної деградації  

Забезпечення безпеки та захищеності гостей, уникнення терактів, міжнаціональних конфліктів  

Інше  

ДУЖЕ ВДЯЧНІ ЗА ВАШІ ВІДПОВІДІ! 
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Додаток Н.1 

Інституція моніторингу управління земельними ресурсами 

 

Джерело: власні дослідження основі даних [2]. 
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Додаток Н.2 

Анкета експертного опитування   
“Пріоритети розвитку державного управління земельними ресурсами” 

З метою вивчення перспектив державного управління земельними ресурсами та земельних відносин 
запрошуємо Вас узяти участь у дослідженні проблеми формування моніторингу управління земельними 
ресурсами. Для цього пропонуємо Вам заповнити анонімну анкету. Результати опитування будуть використані 
лише в наукових цілях. 

Категорія респондента: 
| □ начальник управління, відділу | □  інженер-землевпорядник об’єднаної територіальної громади | □ 
інженер-землевпорядник приватної організації | □ спеціаліст | □ спеціаліст науково-дослідного інституту | 
□ інше  

1. Укажіть Ваш вік. 

□ 18-29 років                                     □ 40-49 років 

□ 30-39 років                              □ Більше 50 років 

2. Ваше ставлення до ліквідації державних органів управління земельними ресурсами? 
□ Позитивне □ Негативне 

□ Нейтральне □ Не маю певної думки 

3. Чи потрібно перерозподілити повноваження Держгеокадастру серед органів місцевого 

самоврядування та інших центральних органах виконавчої влади з метою децентралізації? 
□ Повністю  □ Не потрібно 

□ Частково □ Не маю певної думки 

4. Чи потрібне формування організаційної структури Моніторинг управління земельними 

ресурсами? 
□ Потрібне □ Не потрібне 

□ Нейтральне □ Не маю певної думки 

5. На яких рівнях повинна діяти організаційна структура Моніторинг управління земельними 

ресурсами?  
□ Тільки державному               □ Державному, обласному, районному 

□ Державному, обласному          □ Державному, обласному, об’єднаних територіальних громад  
□ Державному, обласному, об’єднаних територіальних громад та районному (там, де райони 
залишаться) 

6. Чи згодні Ви з формуванням відділів Моніторингу управління земельними ресурсами за 

кількістю категорій земель за цільовим призначенням (9) та одного загального відділу? 
□ Так, для кожної категорії  □ Не згоден 

□ Тільки загального                □ Не маю певної думки 
 

7. Чи потрібне ведення оновленої статистичної звітності 15-зем з урахуванням даних Публічної 

кадастрової карти і категорій земель? 
□ Потрібне                              □ Не потрібне 

□ Нейтрально                              □ Не маю певної думки 

8. Скільки землевпорядників має працювати в об’єднаній територіальній громаді, яка займає 

площу району? 
□ Один-три                              □ П’ять-десять 

□ Три-п’ять                              □ Більше десяти 

9. Чи згодні Ви, що одним із кінцевих результатів Моніторингу управління земельними 

ресурсами має стати прозорий перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок? 
□ Згоден                                         □ Не згоден 

□ Нейтрально                         □ Не маю певної думки 

10. Ваше ставлення до відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення? 
□  Позитивне                               □ Негативне 
□  Нейтральне                               □ Не маю певної думки 

11. Кому потрібно дозволити купувати землю сільськогосподарського призначення? 
□  Фермерам                                                        □ Крупним агрохолдингам 
□  Сільськогосподарським підприємствам           □ Іноземцям 

12. Якою структурною одиницею має бути Моніторинг управління земельними ресурсами? 
□ Департаментом Держгеокадастру                                □ Замінити Держгеокадастр 

□  Окремою організацією                                                          □ Не маю певною думки  
13. Чи реальне створення департаменту Моніторинг управління земельними ресурсами в 
умовах децентралізації? 

□  Так                                             □ Ні 

□  Нейтрально                               □ Не маю певної думки 

Дякуємо за участь! Бажаємо всього найкращого! 
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євроінтеграційних процесів в Україні: матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф., 
м. Харків, 26 вер. 2017 р. Харків: ХНАУ, 2017. С. 64–66. (0,08 друк. арк.). 

53. Гаража О.П. Державне управління землями сільськогосподарського 
призначення у сучасних ринкових умовах. Державне управління та місцеве 
самоврядування: матеріали XII Міжнар. наук. конгресу, м. Харків, 29 березня 
2012 р. Харків: Вид-во ХАРРІНАДУ «Магістр», 2012. С. 219–220. (0,10 ум. 
друк. арк.).  

54. Гаража О.П. Планувальне зонування у містобудівному кадастрі. 
Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного 
суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і 
молодих учених, м. Харків, 3–5 жовтня 2012 р. Харків: ХНАУ, 2012. С. 43–44. 
(0,08 ум. друк. арк.). 

55. Гаража О.П. Автоматизація ведення містобудівного кадастру. 
Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів 
ХНАУ, м. Харків, 22–25 січня 2013 р. Ч. 1. Харків: ХНАУ, 2013. С. 93–94.            
(0,08 ум. друк. арк.).   

56. Гаража О.П.  Геоінформаційна система містобудівного кадастру. 
Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку території: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 24–26 вересня 2013 р. 
ХНАУ. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», С. 46–48. (0,13 ум. друк. арк.). 

57. Гаража О.П.  Законодавче обґрунтування встановлення меж 
населених пунктів. Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, 
аспірантів і здобувачів ХНАУ, м. Харків, 22–25 січня 2014 р. Харків: ХНАУ, 
2014. Ч. 1. С. 41–42. (0,08 ум. друк. арк.). 

58. Гаража О.П.  Проблеми підготовки оцінювачів з експертної 
грошової оцінки  земельних ділянок в Україні. Землевпорядна освіта ХХІ ст. 
– досягнення та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 
70-річчю факультету інженерів землевпорядкування, м. Харків, 24–26 вересня 
2014 р. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2014. С. 28–31. (0,17 ум. друк. арк.). 

59. Гаража О.П. Земельна політика в управлінні земельними 
ресурсами. Актуальні питання та перспективи економічного розвитку 
держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ,                 
5–6 лютого 2016 р. У 2-ч. Дніпропетровськ: НЕО «Перспектива», 2016. Ч. 1. 
С. 24–29. (0,25 ум. друк. арк.). 
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60. Гаража О.П. Новий методичний підхід до масової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення в Україні. Матеріали підсумк. наук. 
конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, м. Харків, 23–24 березня    
2016 р. Харків: ХНАУ, 2016. Ч. І. С. 41–42. (0,08 ум. друк. арк.). 

61. Гаража О.П. Теоретичні засади сільськогосподарської нерухомості  
в експертній грошовій оцінці земельних ділянок. Європейські стандарти 
оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх 
реалізації в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,                       
28 квітня 2016 р.  Харків: ХНУМІ, 2016. С. 95–97. (0,08 ум. друк. арк.). 

62. Гаража О.П. Проблематика вартісної оцінки земель. Нова економіка 
на світовому, державному та регіональному рівнях: проблеми та розвиток: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 травня 2016 р. Київ:                
ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. С. 19–22.                                     
(0,17 ум. друк. арк.).    

63. Гаража О.П. Вартість та її види в експертній грошовій оцінці 
земель. Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 20–21 травня 2016 р. У 2-ч. 
Львів: ЛЕФ, Ч. 1. 2016. С. 31–35. (0,21 ум. друк. арк.). 

64. Гаража О.П. Екологізація управління землями сільськогосподар-
ського призначення. Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та 
геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., присвяч. 70-річчю кафедри управління земельними ресурсами та 
кадастру, м. Харків, 27–28 вересня 2016 р. Харків: ХНАУ, 2016. С. 140–142. 
(0,13 ум. друк. арк.). 

65. Гаража О.П. Циклічність управління земельними ресурсами. 
Матеріали підсум. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів 
ХНАУ, м. Харків, 24–25 травня 2017 р. Харків: ХНАУ, 2017. С. 28–29.                      
(0,08 ум. друк. арк.). 

66. Гаража О.П. Інституціональна розбудова ринку земель України. 
Соціально-економічні підсумки 2017 року: реалії та перспективи: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених,              
м. Київ, 22–23 грудня 2017 р. У 2-ч. Київ: Аналітичний центр «Нова 
Економіка», 2017.  Ч. 1. С. 35–39. (0,15 ум. друк. арк.). 

67.  Гаража О.П. Інституціональна модернізація управління 
земельними ресурсами України. Економічний потенціал сталого розвитку 
країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 22–23 грудня 2017 р. У 2-ч.  Львів: ЛЕФ, 
2017. Ч. 1. С. 32–35. (0,15 ум. друк. арк.).  

68. Гаража О.П. Інститут приватного управління земельними 
ресурсами. Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки 
країни: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12–13 січня 2018 р. 
Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. С. 37–40.                                      
(0,13 ум. друк. арк.).  

69. Гаража О.П. Земельний менеджмент в інституціональній системі 
управління земельними ресурсами України. Наукові здобутки на шляху до 
вдосконалення результативності політики економічного зростання: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12–13 січня 2018 р. Одеса: 
ЦЕДР, 2018.  С. 19–22. (0,15 ум. друк. арк.). 
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70. Гаража О.П. Землі лісогосподарського призначення як об’єкт 
експертної грошової оцінки. Економічна система країни в контексті 
міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: матеріали  
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 26–27 січня 2018 р. ГО «Львівська 
економічна фундація». У 2-ч. Львів: ЛЕФ, 2018.  Ч. 1.  С. 35–37.                                     
(0,08 ум. друк. арк.). 

71. Гаража О.П. Мисливські угіддя як об’єкт експертної грошової 
оцінки. Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих 
учених, м. Київ, 26–27 січня 2018 р. Київ: Аналітичний центр «Нова 
Економіка», 2018. С. 13–15. (0,10 ум. друк. арк.). 

72. Гаража О.П. Економіко-правові засади проведення загально-
національної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення. Забезпечення сталого розвитку 
економіки: проблеми, можливості, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 р. Ужгород: Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. С. 29–30. (0,04 ум. друк. арк.). 

73. Гаража О.П. Інституціональні засади експертної грошової оцінки 
земель водного фонду. Конкурентоспроможність аграрного сектора в 
умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом: 
матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди святкування 120-ти річчя 
Нац. універ. біоресурсів та природокористування України, м. Київ, 21 березня 
2018 р. Київ: НУБіП, 2018. С. 24–26. (0,08 ум. друк. арк.). 

74. Гаража О.П. Інституціональні моделі нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення. Менеджмент, фінанси та 
підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: 
матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львов, 24 лютого 2018 р. Львів: 
ЛЕФ, 2018.  С. 20–23. (0,17 ум. друк. арк.). 

75. Гаража О.П.  Розвиток ринку земель в сучасних ринкових умовах. 
Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. м. Харків,  20–26 квітня 2010 р. Харків: ХНАУ, 2010.  
С. 53–54. (0,06 ум. друк. арк.). 

76. Гаража О.П.  Містобудівний кадастр як складова частина 
кадастрової системи. Проблеми сталого розвитку агросфери: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 195-річчю від дня заснування ХНАУ,                 
м. Харків, 4–6 жовтня 2011 р. Харків: ХНАУ, 2011. С. 127–130. (0,13 ум. друк. 
арк.). 

77. Гаража О.П.  Економічний механізм стимулювання розвитку 
земельно-майнових відносин промислових підприємств у сучасних ринкових 
умовах. Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 27–28 січня                
2012 р.:  У 2-ч. Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2012. Ч. І. С. 121–122. 
(0,04 ум. друк. арк.). 

78. Гаража О.П.  Виклики продовольчої безпеки в умовах євроінтеграції. 
Геодезія та землеустрій: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю факультету 
інженерів землевпорядкування, м. Харків,  25 вересня 2019 р. Харків: ХНАУ, 
2019. С. 53–54. (0,04 ум. друк. арк.) 
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Додаток Р 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

Пор. 

№ 

Тип 

конференції 
Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Інтеграція бізнес-структур: стратегії та 

технології: матеріали  Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Тбілісі, Грузія, 23 лют. 

2018 р.  Тбілісі: Baltija Publishing, 2018. 

С. 27–30. 

м. Тбілісі,  

Грузія,  

23 лют. 2018 р. 

заочна 

2 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Економіка і менеджмент: сучасні 

трансформації в епоху глобалізації: 

матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.,  

м. Клайпеда, Литва, 23 бер. 2018 р. 

Клайпеда: Baltija Publishing, 2018.  

С. 12–13. 

м. Клайпеда, 

Литва,  

23 бер. 2018 р. 

заочна 

3 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Управління інноваціями в маркетингу: 

сучасні тренди і стратегічні імперативи: 

матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф.,  

м. Познань, Польща, 12-13 квіт. 2018 р. 

Познань: WSPiA Publishing,, 2018.  

С. 135–136. 

 м. Познань, 

Польща,  

12-13 квіт.  

2018 р. 

заочна 

4 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Економіка та суспільство: сучасні 

вектори розвитку: матеріали  ІІ Міжнар. 

наук. конф., м. Лейпциг, Германія,  

27 квіт. 2018 р. Лейпциг: Baltija 

Publishing, 2018. С. 40-44. 

м. Лейпциг, 

Германія,  

27 квіт. 2018 р. 

заочна 

5 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Державне управління та місцеве 

самоврядування: матеріали XII Міжнар. 

наук. конгресу, м. Харків, 29 бер. 2012 

р. Харків: Вид-во ХАРРІНАДУ 

«Магістр», 2012. С. 219–220.  

 м. Харків,  

29 бер. 2012 р. 
очна 

6 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Екологізація сталого розвитку і 

ноосферна перспектива інформаційного 

суспільства: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. студентів, аспірантів і 

молодих учених, м. Харків, 3-5 жовт. 

2012 р. Харків: ХНАУ, 2012. С. 43–44.  

м. Харків,  

3-5 жовт. 2012 р. 
очна 

7 

Підсумкова 
наукова 

конференція 
професорсько-
викладацького 

складу 

Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-

виклад. складу, аспірантів і здобувачів 

ХНАУ, м. Харків, 22–25 січ. 2013 р. Ч. 

1. Харків: ХНАУ, 2013. С. 93–94.  

 м. Харків,  

22–25 січ. 2013 р. 
очна 

8 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Управління земельними ресурсами в 

контексті сталого розвитку території: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,  

м. Харків, 24-26 вер. 2013 р. ХНАУ. 

Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид»,  

С. 46–48.  

м. Харків,  

24-26 вер. 2013 р. 
очна 

9 

Підсумкова 
наукова 

конференція 
професорсько-
викладацького 

складу 

Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-

викл. складу, аспірантів і здобувачів 

ХНАУ,  м. Харків, 22–25 січ. 2014 р. 

Харків: ХНАУ, 2014. Ч. 1. С.41–42.  

 м. Харків,  

22–25 січ. 2014 р. 
очна 
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10 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Землевпорядна освіта ХХІ ст. – 

досягнення та перспективи: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч.  

70-річчю факультету інженерів 

землевпорядкування,  м. Харків,  

24-26 вер. 2014 р. Харків: ТОВ 

«Друкарня Мадрид», 2014. С. 28–31. 

м. Харків,  

24-26 вер. 2014 р. 
очна 

11 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Актуальні питання та перспективи 

економічного розвитку держави: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Дніпропетровськ, 5-6 лют. 2016 р. У 

2-ч. Дніпропетровськ: НЕО 

«Перспектива», 2016. Ч. 1. С. 24–29.  

м. 

Дніпропетровськ, 

5-6 лют. 2016 р. 

заочна 

12 

Підсумкова 

наукова 

конференція 

професорсько-

викладацького 

складу 

Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-

викл. складу, аспірантів і здобувачів,   

м. Харків, 23–24 бер. 2016 р. Харків: 

ХНАУ, 2016. Ч. І. С. 41–42.  

м. Харків,  

23-24 бер.  

2016 р.  

очна 

13 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Європейські стандарти оцінки, 

землеустрою і кадастру: проблеми 

впровадження та шляхи їх реалізації в 

Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Харків, 28 квіт. 2016 р.  

Харків: ХНУМІ, 2016. С. 95–97.  

м. Харків,  

28 квіт. 2016 р. 
очна 

14 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Нова економіка на світовому, 

державному та регіональному рівнях: 

проблеми та розвиток: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ,  

20–21 трав. 2016 р. Київ: ГО «Київський 

економічний науковий центр», 2016.  

С. 19–22.   

м. Київ,  

20–21 трав.  

2016 р. 

заочна 

15 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Інноваційний розвиток економіки: 

вітчизняна та світова практика: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Львів, 20–21 трав. 2016 р. У 2-ч. 

Львів: ЛЕФ, Ч. 1. 2016. С. 31–35. 

м. Львів,  

20–21 трав.  

2016 р. 

заочна 

16 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Шляхи удосконалення землеустрою, 

кадастру та геоінформаційного 

забезпечення в сучасних умовах: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

присвяч. 70-річчю кафедри управління 

земельними ресурсами та кадастру,   

м. Харків, 27–28 вер. 2016 р. Харків: 

ХНАУ, 2016. С. 140–142.  

 м. Харків,  

27–28 вер.  

2016 р. 

очна 

17 

Підсумкова 
наукова 

конференція 
професорсько-
викладацького 

складу 

Матеріали підсум. наук. конф. проф.-
викл. складу, аспірантів і здобувачів 
ХНАУ,  м. Харків, 24-25 трав. 2017 р. 
Харків: ХНАУ, 2017. С. 28–29.  

 м. Харків,  

24-25 трав.  

2017 р.  

очна 
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18 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Формування нової парадигми 
управління земельними ресурсами в 
умовах посилення євроінтеграційних 
процесів в Україні: матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф.  м. Харків, 26 вер. 
2017 р. Харків: ХНАУ, 2017. С.64–66. 

м. Харків,  

26 вер. 2017 р.  
очна 

19 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Соціально-економічні підсумки 2017 р.: 
реалії та перспективи: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. для 
студентів, аспірантів та молодих 
вчених, м. Київ, 22-23 груд. 2017 р. У 2-
ч. Київ: Аналітичний центр «Нова 
Економіка», 2017.  Ч. 1. С. 35–39. 

м. Київ,  

22-23 груд.  

2017 р. 

заочна 

20 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Економічний потенціал сталого 
розвитку країни: сучасний стан, 
тенденції та проблеми відтворення: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 
м. Львів, 22-23 груд. 2017 р. У 2-ч.  
Львів: ЛЕФ, 2017. Ч. 1. С. 32–35.  

м. Львів,  

22-23 груд.  

2017 р.  

заочна 

21 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Аналіз сучасних тенденцій 
забезпечення ефективності економіки 
країни: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Київ, 12-13 січ. 2018 р. Київ:  
ГО «Київський економічний науковий 
центр», 2018. С. 37–40.  

м. Київ,  

12-13 січ.  

2018 р. 

заочна 

22 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Наукові здобутки на шляху до 
вдосконалення результативності 
політики економічного зростання: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,  
м. Одеса, 12–13 січ. 2018 р.  Одеса: 
ЦЕДР, 2018. С. 19–22.  

м. Одеса,  

12-13 січ.  

2018 р. 

заочна 

23 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Інноваційна економіка: процеси, 
стратегії, технології: матеріали II 
Міжнар. наук. конф., м. Кельце, 
Польща, 26 січ. 2018 р. Кельце: Baltija 
Publishing, 2018. С. 29–33. 

м. Кельце, 

Польща,  

26 січ.  

2018 р.  

заочна 

24 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Економічне зростання: стратегія, 
напрями і пріоритети: матеріали II 
Міжнар. наук.-практ. конф.,  
м. Запоріжжя, 19-20 січ. 2018 р., 
Східноукр. інст. екон. та упр. 
Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. Ч. 1.  
С. 19–22. 

 м. Запоріжжя, 

19-20 січ.  

2018 р. 

заочна 

25 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Економічна система країни в контексті 

міжнародного співробітництва: стан та 

перспективи розвитку: матеріали  

Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів,  

26-27 січ. 2018 р. ГО «Львівська 

економічна фундація». У 2-ч.. Львів: 

ЛЕФ, 2018.  Ч. 1.  С. 35–37. 

м. Львів,  

26-27 січ.  

2018 р 

заочна 
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26 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Реформування фінансово-економічної 

системи: погляд у майбутнє: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. для 

студентів, аспірантів та молодих 

учених, м. Київ, 26-27 січ. 2018 р. Київ: 

Аналітичний центр «Нова Економіка», 

2018. С. 13–15. 

м. Київ,  

26-27 січ.  

2018 р.  

заочна 

27 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Забезпечення сталого розвитку 

економіки: проблеми, можливості, 

перспективи: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Ужгород, 16-17 лют. 

2018 р. Ужгород: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. С. 29–30. 

м. Ужгород,  

16-17 лют.  

2018 р. 

заочна 

28 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Конкурентоспроможність аграрного 

сектора в умовах функціонування Зони 

вільної торгівлі з Європейським 

Союзом: матеріали  Міжнар. наук.-

практ. конф. з нагоди святкування 120-

ти річчя Нац. універ. біоресурсів та 

природокорис-тування України, м. Київ, 

21 бер. 2018 р. Київ: НУБіП, 2018.  

С. 24–26. 

 м. Київ,  

21 бер. 2018 р. 
заочна 

29 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Менеджмент, фінанси та 

підприємництво: стан, аналіз тенденцій 

та науково-економічний розвиток: 

матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф.,  

м. Львов, 24 лют. 2018 р. Львів: ЛЕФ, 

2018.  С. 20–23. 

м. Львов,  

24 лют. 2018 р.  
заочна 

30 

Підсумкова 
наукова 

конференція 
професорсько-
викладацького 

складу 

Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-

викл. складу, аспірантів і здобувачів 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, м. Харків,   

20-26 квіт. 2010 р. Харків: ХНАУ, 2010.  

С. 53–54. 

 м. Харків,   

20-26 квіт.  

2010 р. 

очна 

31 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

Проблеми сталого розвитку агросфери: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяч. 195-річчю від дня заснування 

ХНАУ, м. Харків,  4-6 жовт. 2011 р. 

Харків: ХНАУ, 2011. С. 127–130.  

м. Харків,   

4-6 жовт.  

2011 р.  

очна 

32 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Актуальні проблеми економіки: 

теоретичні та практичні аспекти: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,  

м. Дніпропетровськ, 27-28 січ. 2012 р.:   

У 2-ч. Дніпропетровськ: НО 

«Перспектива», 2012. Ч. І. С. 121–122.  

м. 

Дніпропетровськ, 

27-28 січ.  

2012 р. 

заочна 

33 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Геодезія та землеустрій: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

присвяч. 75-річчю факультету інженерів 

землевпорядкування, м. Харків,   

25 вер. 2019 р. Харків: ХНАУ, 2019.  

С. 53–54.  

м. Харків,   

25 вер. 2019 р. 
очна 
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