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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Проведення земельної реформи, формування інституту 

приватної власності на землю, створення ринку земель сільськогосподарського при-

значення потребують регулювання земельних відносин, важливим інструментом 

якого є оцінка земель. Розвиток сільського господарства неможливий без удоскона-

лення оцінки сільськогосподарських угідь, яка є базою земельних відносин. До цієї 

бази належать бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, грошова оцінка земе-

льних ділянок, яка залежно від призначення та порядку проведення поділяється на 

нормативну та експертну. 

Матеріали бонітування ґрунтів від 1993 р. в сучасних умовах не відображають 

реальної родючості ґрунту. Це пов’язано з тим, що ґрунти змінюють свою природну 

родючість під впливом застосовуваних агротехнологій, а часто й втрачають її вна-

слідок неефективного господарювання. Методика бонітування тісно пов’язана з 

економічною родючістю ґрунтів, і на її основі практично неможливо оцінити їх при-

родну родючість. Економічну оцінку земель проводили у 1988 р. за результатами 

господарювання колгоспів і радгоспів того періоду. Ми й сьогодні використовуємо 

її результати, незважаючи на те, що вони втратили свою актуальність. Про-

цес трансформації земельних відносин потребує вдосконалення методики економіч-

ної оцінки земель з урахуванням нових умов господарювання землекористувачів. 

Удосконалення потребує й методика нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування та нарахуван-

ня орендної плати. Це пов’язано з тим, що в ній закладені занижені показники капі-

талізованого рентного доходу, що не відображають реального стану земель сільсь-

когосподарського призначення. За цих умов зростає роль експертної грошової оцін-

ки земель. Однак, беручи до уваги відсутність ринку земель сільськогосподарського 

призначення, постає необхідність удосконалення методичних підходів до визначен-

ня експертної оцінки права оренди. 

Проблеми здійснення оцінки сільськогосподарських угідь розглядаються у 

працях багатьох вчених і практиків, зокрема Ю.Ф. Дехтяренка, Д.C. Добряка, 

О.І. Драпіковського, В.М. Заяця, Л.В. Касперевич, В.М. Кілочка, М.Г. Лихогруда, 

Ю.М. Манцевича, А.Г. Мартина, В.В. Медведєва, В.Я. Месель-Веселяка, Ю.М. Па-

лехи, А.М. Третяка, П.Т. Саблука, А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня, М.М. Федорова, 

Г.І. Шарого та ін. У результатах їхніх досліджень закладені основи методології від-

повідних процедур. Водночас залишається потреба в удосконаленні окремих аспек-

тів методичних підходів до встановлення вартості земель сільськогосподарського 

призначення. Визначення достовірної ціни на землю становить найбільшу прак-

тичну складність та повинно враховувати залежності й тенденції в організації аграр-

ного виробництва, які продовжують змінюватися. 

Наукова і практична необхідність вирішення комплексу проблем, пов’язаних 

із методикою оцінки сільськогосподарських угідь, зумовила вибір теми дисертацій-

ного дослідження, визначила її мету і завдання. 

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

робота є складовою наукових досліджень землевпорядного факультету Львівського 

національного аграрного університету на 2011−2015 рр. «Розробка науково-
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методичних засад формування організаційних, економічних та інформаційних меха-

нізмів регулювання земельних відносин на регіональному рівні» (номер державної 

реєстрації 0111U001320) та на 2016−2020 рр. «Розробка і вдосконалення теоретико-

методологічних засад земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку 

території» (номер державної реєстрації 0116U003178). У рамках цих тем здобувачем 

розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативної грошової оцінки та мето-

дичних засад експертної оцінки земельних ділянок, функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретико-методичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо вдоскона-

лення оцінки сільськогосподарських угідь як базового елемента земельних відносин 

у системі аграрного виробництва. 

Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання: 

- розкрити суть оцінки земель, її види та методику залежно від мети та методів 

проведення; 

- встановити рівень регулювання земельних відносин в умовах їх трансформа-

ції за допомогою інструменту оцінки сільськогосподарських угідь; 

- дослідити стан земельних ресурсів і дати оцінку земельним відносинам 

у області; 

- удосконалити методику нормативної грошової оцінки земель сільськогоспо-

дарського призначення; 

- розкрити методичні особливості визначення ринкової вартості права оренди 

сільськогосподарських угідь; 

- удосконалити методику економічної оцінки земель, враховуючи сучасні умо-

ви господарювання; 

- обґрунтувати застосування даних оцінки земель сільськогосподарського при-

значення у формуванні умов сталого розвитку землекористування. 

Об’єктом дослідження є процес встановлення та застосування оцінки сільсь-

когосподарських угідь. 

Предмет дослідження − сукупність теоретичних, методичних і практичних 

аспектів удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дисертаційного 

дослідження є базові положення економічної теорії, економіки природокористуван-

ня, оцінки земель, земельного кадастру, управління земельними ресурса-

ми, землеустрою, викладені у працях вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Для виконання поставлених завдань використано такі основні загальні і спеці-

альні методи дослідження: абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень 

і формулювання висновків); аналізу та синтезу (під час вивчення методичних поло-

жень оцінки земель); економіко-статистичний – динамічних рядів, кореляційно-

регресійний аналіз (для аналізу сучасного стану використання земельних ресурсів 

регіону, дослідження впливу економічних показників на оцінку земель); розрахун-

ково-конструктивний (для визначення показників економічної оцінки земель за ви-

робництвом валової продукції, окупністю затрат та диференціальним доходом); про-

гнозування (при обґрунтуванні показників урожайності та виробництва валової про-

дукції зернових культур на перспективу); кластерного аналізу (при виділенні госпо-
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дарських комплексів регіону на основі потенціалу сільського господарства за галу-

зями рослинництва і тваринництва); аналізу залишків (для оновлення балів еконо-

мічної оцінки земель); матричної гри (для оптимізації землекористування за показ-

никами диференціального доходу при змішаній стратегії гри на кращих і гірших 

ґрунтах); табличний та графічний (для наочного відображення результатів дослі-

дження у візуально-графічній формі) тощо. 

Інформаційну основу дисертаційного дослідження сформували нормативно-

правові акти України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області, Львівського науково-дослідного 

та проектного інституту землеустрою, Головного управління статистики у Львівсь-

кій області, результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів. Найвагомішими результатами, що 

відображають зміст та основні положення дисертаційного дослідження, є ті, в яких: 

удосконалено: 

- методику розрахунку ставки капіталізації шляхом математичного моделю-

вання з метою вдосконалення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 

угідь за показниками економічної ефективності вирощування зернових культур, що, 

на відміну від існуючої, дало змогу уточнити вартість ріллі у природно-

сільськогосподарських районах Львівської області; 

- методичні засади розрахунку експертної оцінки сільськогосподарських угідь 

для продажу права оренди на земельних торгах, якими передбачено застосування 

підходу непрямої капіталізації додаткового доходу для орендаря, що, на відміну від 

нормативного підходу до оцінки вартості права оренди земельної ділянки, враховує 

економічні умови господарювання й одержання доходу орендарем упродовж термі-

ну користування земельною ділянкою; 

- методичний підхід до розрахунку вартості права оренди земельної ділянки 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за методичним підхо-

дом зіставлення цін продажу права оренди на земельних торгах подібних земельних 

ділянок на основі методу оберненої матриці, що дає змогу встановити ринкову вар-

тість такого права, яка, на відміну від існуючого, враховує відмінності у кількісних 

та якісних характеристиках подібних земельних ділянок;  

- методику економічної оцінки ріллі у розрізі адміністративних районів облас-

ті за допомогою аналізу залишків побудованих рівнянь регресії між балами еконо-

мічної оцінки 1988 р. та показниками вартості валової продукції, окупності затрат та 

диференціального доходу, розрахованих за результатами вирощування зернових  

культур, що передбачає використання поточних показників роботи сільськогоспо-

дарських підприємств, забезпечуючи тим самим врахування сучасних умов ведення 

аграрного бізнесу; 

набули подальшого розвитку: 

- науково-теоретичні положення з удосконалення оцінки сільськогосподар-

ських угідь за рахунок оновлення даних бонітування ґрунтів та економічної оцінки 

земель, а також внесення змін до методики нормативної грошової оцінки земель, які 

враховують сучасні умови господарювання та рентний дохід від використання сіль-

ськогосподарських угідь; 
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- методичний підхід до застосування часткових показників бонітування ґрун-

тів та економічної оцінки земель за врожайністю сільськогосподарських культур, 

окупністю затрат і диференціальним доходом в абсолютних та відносних величинах 

на кращих і гірших ґрунтах для планування розміщення посівів цих культур, їх уро-

жайності, порівняння родючості ґрунтів та визначення економічних результатів від 

виробництва сільськогосподарської продукції, розроблення комплексу агротехніч-

них заходів на робочій ділянці поля сівозміни з метою створення сталого, еколого-

безпечного й інвестиційно привабливого землекористування; 

- методичні рекомендації для визначення оптимальної структури посівних 

площ сільськогосподарських культур у сівозміні, що передбачають застосування  

матричної гри за показниками диференціального доходу часткової економічної оцін-

ки земель, що забезпечить максимізацію прибутку від вирощування цих культур. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх вико-

ристання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час регулю-

вання земельних відносин у сфері сільського господарства. 

Результати дисертаційного дослідження апробовані у практичній діяльності 

низки установ. Зокрема, ДП «Львівський інститут землеустрою» використовує за-

пропоновану здобувачем систему показників економічної оцінки земель для прогно-

зування та планування вирощування сільськогосподарських культур в області, орга-

нізації ефективного використання сільськогосподарських угідь (довідка № 271 від 

06.06.2018 р.). Пропозиції щодо застосування даних оцінки земель використано від-

ділом Держгеокадастру у Буському районі Львівської області (довідка № 0-13-0.20-

1466/102-18 від 07.06.2018 р.). Напрацювання щодо встановлення нормативної вар-

тості ріллі за природно-сільськогосподарськими районами Львівської області вико-

ристовує управління Держгеокадастру у Львівській області для регулювання зе-

мельних відносин, визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони 

земель (довідка № 31-13-0.6-5716/2-18 від 08.06.2018 р.). Відділом Держгеокадастру 

в Городоцькому районі Львівської області використано експертний підхід до розра-

хунку вартості права оренди сільськогосподарських угідь для продажу на земельних 

торгах (довідка № 31-13-0.21-407/103-18 від 08.06.2018 р).  

Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному 

процесі Львівського національного аграрного університету під час проведення прак-

тичних занять із дисциплін «Державний земельний кадастр», «Управління земель-

ними ресурсами», «Оцінка природних ресурсів», «Експертна оцінка земель» (довід-

ка № 01-28-03/3-783 від 04.06.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій автором опрацьовані засади удосконалення оцінки сільсь-

когосподарських угідь для регулювання земельних відносин у системі сільського 

господарства. З опублікованих у співавторстві наукових праць використано лише ті 

ідеї та положення, що є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результа-

ти дослідження доповідались та були схвалені на міжнародних і всеукраїнсь-

ких науково-практичних конференціях, зокрема: «Students on their way to science» 

(Єлгава, 2016); «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання на-
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уки та практики» (Львів, 2016 р.); «Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій» (Львів, 2016 р.); «Utilizarea eficientă a resurselor 

hidro-funciare în condiţiile actuale – realizări şi perspective» (Кишинів, 2016 р.); 

«Innovative technologies for surveying – using in various sector of the economy» (Ка-

мьонка, 2017 р.); «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання 

науки та практики» (Львів, 2018 р.), «Інформаційні технології та землеустрій в 

управлінні територіальним розвитком» (Полтава, 2016 р.); «Стан і перспективи при-

родокористування в Україні» (Ужгород, 2017 р.); «Земельні ресурси України і су-

часна землевпорядна наука» (Київ, 2018 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 21 праці 

загальним обсягом 7,41 авт. арк., з них три статті у фахових виданнях України, 

шість статей у наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних наукомет-

ричних баз даних, одна стаття в колективній монографії, дев’ять публікацій у збір-

никах матеріалів науково-практичних конференцій, дві – в інших наукових видан-

нях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 264 сторінки комп’ютерного тексту, який містить 36 рисунків, 

49 таблиць та 28 додатків. Список використаних джерел налічує 194 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі – «Теоретичні та методичні основи оцінки сільськогос-

подарських угідь в умовах трансформації земельних відносин» – обґрунтовано 

науково-теоретичні засади оцінки сільськогосподарських угідь, розкрито суть оцін-

ки сільськогосподарських угідь як механізму регулювання земельних відносин, роз-

глянуто методичні аспекти здійснення такої оцінки. 

З’ясовано, що еволюція концептуальних підходів до визначення категоріаль-

ного апарату, дотичного до поняття «оцінка земель», зумовила існування певного 

наукового уявлення щодо їх змісту. Запропоновано розглядати оцінку сільськогос-

подарських угідь як процес порівняння цінності земель за родючістю, їх місцем зна-

ходження на основі затверджених методичних підходів до розрахунку вартості землі 

як товару. Встановлено, що залежно від мети та методів проведення оцінку земель 

поділяють на бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земе-

льних ділянок. Створена нормативно-правова база дає змогу здійснювати всі її види, 

що є необхідною передумовою для економічного регулювання земельних відносин.  

Досліджено, що результати бонітування як оцінки якості ґрунтів забезпечують 

високоефективне використання сільськогосподарських угідь, спрямоване на підви-

щення їх родючості та врожайності культур. Матеріали бонітування знайшли най-

ширше застосування у процесі реформування земельних відносин, зокрема під час 

паювання земель, визначення розмірів компенсації втрат у разі вилучення земель 

сільськогосподарського призначення, у розрахунку нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. Результати економічної оцінки земель дають змогу господар-

ствам вирішувати проблему їх спеціалізації, здійснювати об’єктивну оцінку вироб-

ництва сільськогосподарської продукції на різноякісних землях, підвищують об-
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ґрунтованість планування врожайності та показників господарської діяльності, що 

пов’язані з обсягом реалізації продукції. Дані економічної оцінки земель є основою 

для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 

Логічно доведено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок, у якій 

закладено неринкові механізми формування вартості, є перехідним варіантом ство-

рення бази для оподаткування земельної власності залежно від її використання та 

типу ґрунтів. Обґрунтовано доцільність змін існуючої методики її оцінки, які врахо-

вували б сучасні умови господарювання та рентний дохід від використання сільсь-

когосподарських угідь. Встановлено, що для повноцінного земельного ринку існу-

вання лише нормативної оцінки земель недостатньо. Тому пропонуємо розробити 

методичні підходи до формування справедливої ціни на землі сільськогосподарсько-

го призначення. 

Розкрито методику бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової 

оцінки земельних ділянок. З’ясовано, що за сучасних умов господарювання резуль-

тати якісної оцінки ґрунтів за родючістю не відповідають реальному стану та потре-

бують наукових пропозицій щодо встановлення рівня продуктивності сільськогос-

подарських угідь. Чинна методика бонітування ґрунтів необ’єктивно відображає ро-

дючість ґрунту і не може бути базою для оцінювання реальної продуктивності зе-

мель через те, що не встановлено характеру зв’язку між урожайністю культур та 

природними властивостями ґрунту за вмістом гумусу, фізичної глини та потужністю 

гумусового горизонту. Результати економічної оцінки земель не відображають рин-

кових умов господарювання та потребують оновлення. З’ясовано, що недоліком ме-

тодики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є 

те, що в ній чітко не встановлено меж природно-сільськогосподарських районів та 

подано занижені показники капіталізованого рентного доходу. За таких умов реаль-

ну вартість сільськогосподарських угідь може відображати експертна грошова оцін-

ка, але лише за точного визначення земельної ренти, оскільки дохід від використан-

ня земельної ділянки є прогнозним та в багатьох аспектах не відображає реального 

стану земель сільськогосподарського призначення. 

Варто наголосити, що, крім визначення вартості земельної ділянки, оцінці 

підлягають і часткові права, які виникають у результаті відчуження. Найчастіше це 

стосується права користування землею. За відсутності ринку земель сільськогоспо-

дарського призначення механізмом продажу є право оренди, оцінку якого варто 

здійснювати за методичним підходом капіталізації додаткового доходу для орендаря 

земельної ділянки та зіставлення цін продажу, застосовуючи математичне 

моделювання. Запропоновано оцінку права оренди земель сільськогосподарського 

призначення визначати відповідно до експертної бази оцінки, а не нормативної. 

У другому розділі – «Оцінка стану земельних відносин у Львівській облас-

ті» – проведено аналіз стану земельних ресурсів Львівської області, досліджено  

трансформаційні процеси землеволодінь та землекористувань у сучасних умовах, 

проведено оцінку економічного регулювання земельних відносин. 

Загальний земельний фонд Львівської області на 01.01.2016 р. становив 

2183,2 тис. га, з якого 1266,7 тис. га (58 %) зайнято сільгоспугіддями, з них 

796,7 тис. га – рілля. За даними Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області, у результаті реформування земельних відносин у приватну власність това-



7 
 

ровиробників та фізичних осіб на 25.03.2016 р. було передано 634,1 тис. га сільсько-

господарських угідь, або 50,1 % від їх загальної площі. Встановлено, що на території 

області на початку 2016 р. функціонувало 1046 сільськогосподарських підприємств, 

з яких 38,1 % становили товариства з обмеженою відповідальністю зі середньою 

площею сільгоспугідь 357 га, 11,6 % − приватно-орендні підприємства (400 га), 

0,8 % − сільськогосподарські кооперативи (191 га), 36,5 % − фермерські господарст-

ва (90 га) та 13,1 % − інші агроформування (136 га). Реформування земельних відно-

син вплинуло на розміри й сталість землекористувань сільськогосподарських підп-

риємств. Зокрема, масовим явищем стало порушення і знищення сівозмін, що спри-

чинило нераціональне та неефективне використання земель, недотримання вимог їх 

охорони. 

У розрізі міст і районів Львівської області проаналізовано стан земельних від-

носин за показниками реєстрації права власності, трансакцій щодо зміни пра-

ва власності та використання земель сільськогосподарського призначення, оподат-

кування та розв’язання суперечок щодо земельних ділянок і прав на них. На основі 

зазначених критеріїв визначені індекси стану земельних відносин у районах і містах 

області. Найвищим цей індекс у 2016 р. був у Бродівському районі (66,2 у процен-

тильному ранзі), найгірше його значення зафіксували у м. Новому Роздолі 

(17,1 процентиля). Розрахунок індексів показав, що як незадовільний стан земельних 

відносин можна охарактеризувати у Старосамбірському, Перемишлянському, Сам-

бірському, Городоцькому та Яворівському районах Львівської області. Виявлення 

проблемних аспектів у сфері відносин аграрного землекористування важливе для 

розробки рішень, спрямованих на покращання ситуації, а також здійснення контро-

лю за їх виконанням. 

У динаміці спостерігаємо збільшення надходжень до місцевих бюджетів від 

сплати земельного податку за використання земельних ділянок сільськогосподарсь-

кого призначення за рахунок перегляду існуючих його ставок. За 2015 р. до місце-

вих бюджетів Львівської області від сплати цього податку надійшло 

166698,5 тис. грн, з яких фізичні особи сплатили 7,5 %, юридичні особи − 92,5 %. 

Земельний податок та орендна плата за землю залишаються чи не основним природ-

но ресурсним платежем і займають третє місце (11 %) у структурі надходжень до 

зведеного бюджету Львівської області. Проте незадовільною залишається ситуація з 

переглядом органами місцевого самоврядування ставок земельного податку для 

сільськогосподарських угідь, який повинен становити не менше 0,3, але не більше 

1 % від їх нормативної грошової оцінки. Через це вкрай необхідною є нова методика 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яка б 

враховувала не лише врожайність зернових культур, а й зростання матеріальних ви-

трат на їх вирощування, коливання реалізаційних цін при обчисленні нормативного 

рентного доходу. 

Середня нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь у Львів-

ській області за 2016 р. з урахуванням коефіцієнтів індексації становила 13348 грн, 

ріллі – 25435 грн, багаторічних насаджень – 19731 грн, сінокосів – 6345 грн, пасо-

вищ – 5871 грн. З’ясовано, що середній розмір плати за оренду земельних часток 

(паїв) становив 6,4 % від нормативної грошової оцінки 1 га сільськогосподарських 

угідь (рис. 1). Загальна сума виплат за їх оренду у 2016 р. становила 
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218279,1 тис. грн, із них 46,1 % − у грошовій формі. В 1,3 % договорів оренди зазна-

чений рівень орендної плати був меншим від 3 % нормативної грошової оцінки 

угідь, у 53,2 % − становив 3 % цієї оцінки, у 40,2 % − 4-5 %, 4,52 % − 6-7 % та в 

0,74 % − понад 7 % нормативної грошової оцінки угідь.  

 
 

Рис. 1. Розмір плати за оренду землі та її співвідношення до нормативної грошової 

оцінки 1 га сільськогосподарських угідь в адміністративних районах Львівської  

області, 2016 р. 

 

Проаналізувавши досвід країн ЄС, ми дійшли висновку, що запровадження 

ринку землі в Україні за сучасних економічних умов є передчасним. Натомість про-

понуємо використовувати механізм продажу права оренди земельних ділянок сіль-

ськогосподарського призначення на земельних торгах. Перспектива перетворення 

землі на товар і залучення її в обіг дасть змогу сформувати передумови для створен-

ня сприятливого інвестиційного клімату. Однак закордонних та українських інвес-

торів насторожує високий рівень ризиків з огляду на політичну кризу, недоскона-

лість законодавства та корупцію. Невирішеними залишаються проблеми функціону-

вання інвестиційної політики в системі земельних відносин, створення фонду інвес-

тиційних ресурсів з метою ефективного та раціонального використання земель сіль-

ськогосподарського і несільськогосподарського призначення. 

У третьому розділі – «Удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь 

для забезпечення формування нових земельних відносин» – сформульовано про-

позиції щодо вдосконалення методики нормативної грошової оцінки земель сіль-

ськогосподарського призначення, розкрито методичні особливості визначення рин-

кової вартості права оренди сільськогосподарських угідь, запропоновано застосову-

вати дані оцінки земель для забезпечення сталого розвитку землекористування. 

У роботі викладено новий підхід до методики нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення на основі капіталізації рентного доходу. 

Розрахунок цього доходу побудований на математичній моделі дисконтування рент-

ного доходу, що дасть змогу визначити ставку капіталізації для розрахунку норма-
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тивної вартості ріллі. Методика передбачає використання даних про вирощування 

сільськогосподарськими підприємствами зернових культур, зокрема показники їх 

середньої урожайності, ціни реалізації та собівартості зерна за його виробництва 

згідно з технологічними картами. Також враховується вартість фінансування, що 

розглядається як вартість позикових коштів, спрямованих на покриття витрат, та 

прибуток підприємця – передбачено отримання прибутку в розмірі 5 % від валового 

доходу за вирощування зернових культур. Тоді рентний дохід від використання ріл-

лі буде відображати результат прикладання до неї праці, капіталу та підприємниць-

кої ініціативи. 

У результаті розрахунків згідно із запропонованою методикою нормативна 

грошова оцінка ріллі на 01.01.2018 р. становить 35925 грн, що на 35 % перевищує 

відповідний офіційний показник у Львівській області (26622 грн). Відповідні показ-

ники у розрізі районів області наведені на рис. 2. Встановлюючи їх, враховано коли-

вання цін та врожайність зернових культур в окремих районах, що відображає від-

мінності в економіці та системі сільськогосподарського  землекористування. 

 
 

Рис. 2. Нормативна грошова оцінка ріллі для сільськогосподарських  

підприємств у розрізі адміністративних районів Львівської області на 01.01.2018 р. 

 

Для того щоб уникнути заниження орендної плати, орієнтуючись на викорис-

тання існуючої нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, запропо-

новано застосування експертної оцінки права оренди земельної ділянки. Для її ви-

значення використовується методичний підхід, який базується на непрямій капіталі-

зації додаткового доходу для орендаря. Розрахунок виконано на прикладі конкрет-

ної земельної ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва площею 

28,7975 га, взятої в оренду на сім років, що розташована за межами Шоломиницької 

сільської ради Городоцького району Львівської області.  

Вартість права оренди земельної ділянки для ведення сільськогосподарського 

виробництва обчислено як поточну вартість майбутнього додаткового доходу від її 

використання з урахуванням прогнозного доходу від вирощування сільськогоспо-

дарських культур. Період прогнозування доходу триває від дати оцінки до дати за-
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кінчення терміну дії укладеного договору оренди. Для визначення рентного доходу 

враховано особливості регіону, проаналізовано ринок та рентабельність вирощуван-

ня сільськогосподарських культур у сівозміні. Додатковий дохід обчислюємо як різ-

ницю між рентним доходом та орендною платою у розмірі 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. Ставку капіталізації додаткового доходу розра-

ховано методом кумулятивної побудови, вона становить 17,3 %. 

На рис. 3 зображено існуючу тенденцію зміни додаткового доходу для орен-

даря від використання земельної ділянки з урахуванням чергування сільськогоспо-

дарських культур у сівозміні зі середнім розміром поля 4,07 га: І – озима пшениця, 

ІІ – ріпак, ІІІ − картопля, ІV – кукурудза на зерно, V – соняшник, VI – однорічні тра-

ви, VII – озима пшениця. Враховуючи розрахункові показники обсягу додаткового 

доходу орендаря від вирощування сільськогосподарських культур у сівозміні на мо-

дельній земельній ділянці за 2009−2015 рр., зроблено прогноз на наступні сім років. 

Прогнозування майбутнього доходу проведено за допомогою математичного моде-

лювання. 
 

 
 

Рис. 3. Прогнозування додаткового доходу орендаря від вирощування  

сільськогосподарських культур на модельній земельній ділянці, грн. 

 

У результаті розрахунків встановлено, що загальна вартість права оренди зе-

мельної ділянки, визначена як поточна вартість майбутнього додаткового доходу 

для орендаря, становитиме 606443 грн, а з розрахунку на 1 га – 21059 грн. Якщо 

припустити, що стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою 

для продажу права оренди на земельних торгах становитиме 8 % від розрахованої 

вартості експертної оцінки, як і при нормативній грошовій оцінці угідь, то він може 

зрости до 48515 грн, або 1685 грн з розрахунку на 1 га, порівняно з нормативною 

платою – 822 грн/га, або 23676 грн для всієї земельної ділянки на рік. Це вказує на 

переваги використання експертної грошової оцінки для розрахунку річної плати за 

оренду земельної ділянки для виробництва сільськогосподарської продукції. 

Запропоновано використовувати метод оберненої матриці при розрахунку ва-

ртості права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення у рам-

ках застосування методичного підходу, який базується на зіставленні цін продажу 

таких прав на земельних торгах для подібних земельних ділянок. Розрахована за до-
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помогою цього методу вартість права оренди 1 га земельної ділянки для ведення то-

варного сільськогосподарського виробництва, що розташована у с. Надичах Жовків-

ського району Львівської області, становить 2749 грн на рік, або 10,7 % від се-

редньої нормативної грошової оцінки ріллі у Жовківському районі на 01.01.2017 р. 

Практика визначення вартості права оренди на основі запропонованого методу вра-

ховує місце розташування та фізичні характеристики земельної ділянки, строк дії 

договору оренди. Застосування методу оберненої матриці при зіставленні цін про-

дажу права оренди на земельних торгах (8 % від нормативної грошової оцінки) за 

допомогою побудови системи лінійних алгебраїчних рівнянь передбачає викорис-

тання як кількісного, так і якісного аналізу для вимірювання розбіжностей між еле-

ментами порівняння. Запропонований метод дає змогу врахувати якісні ознаки для 

об’єктів порівняння, такі як форма земельної ділянки чи наявність обмежень та    

обтяжень у її використанні. 

З метою актуалізації даних економічної оцінки земель у сучасних умовах гос-

подарювання побудована економіко-математична модель у вигляді рівнянь регресії, 

які виражають залежність між балами цієї оцінки 1988 року та розрахованими показ- 

никами на основі фактичних даних про урожайність, ціну реалізації та затрати на 

вирощування зернових культур сільськогосподарськими підприємствами у 

2015 році. Рівняння регресії відображають зв’язок між обчисленими у розрізі адмі-

ністративних районів Львівської області оцінками угідь:  

а) у балах економічної оцінки земель за вартістю валової продукції у 1988 р. 

(У) та показниками вартості валової продукції з розрахунку на 1 га ріллі у 2015 р. (х) 

(формула (1)); коефіцієнт кореляції r=0,60 вказує на значний зв’язок між досліджу-

ваними ознаками; 

б) у балах економічної оцінки земель за окупністю затрат у 1988 р. (У) та по-

казниками окупності витрат у 2015 р. (х) (формула (2)); коефіцієнт кореляції r=0,11 

свідчить про відсутність зв’язку між досліджуваними ознаками; 

в) у балах економічної оцінки земель за диференціальним доходом у 1988 р. 

(У) та показниками цього доходу з розрахунку на 1 га ріллі у 2015 р. (х) (форму-

ла (3)); коефіцієнт кореляції становить 0,15, що також вказує на відсутність кореля-

ційного зв’язку між відповідними оцінками. 

Зазначені рівняння регресії мають такий вигляд: 

а) У = 32,297+0,00096х,     (1) 

б) У = 52,708+0,03276х,      (2) 

в) У= 28,999+0,00043х.       (3) 

За відсутності кореляційного зв’язку між факторами поданих рівнянь регресії 

проаналізовано нормальність побудованої моделі, а саме відхилень від регресійної 

прямої, що називають залишками. Залишки є різницею між фактичним значенням 

бала економічної оцінки земель 1988 р. та значенням бала, обчисленого за рівнян-

нями регресії (1−3) для відповідного показника. Аналіз залишків дає змогу спрогно-

зувати значення залежної змінної, а саме – балів економічної оцінки земель за її по-

казниками, одержаними на основі статистичної інформації про результати вирощу-

вання зернових культур сільськогосподарськими підприємствами у Львівській обла-

сті за 2015 р. (табл. 1). Отримані бали показують кількісну характеристику ґрунтової 

родючості за дійсними економічними показниками. 
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Таблиця 1 

Економічна оцінка ріллі у Львівській області за результатами вирощування 

сільськогосподарськими підприємствами зернових культур, 2015 р. 

Адміністративний 

район 

Показники економічної оцінки за 

вартістю валової продукції окупністю затрат диференціальним доходом 

абсо-

лютні, 

грн/га 

відносні, бал абсо-

лютні, 

грн/га 

відносні, бал абсо-

лютні, 

грн/га 

відносні, бал 

1988 р. 2015 р. 1988 р. 2015 р. 1988 р. 2015 р. 

Бродівський 21585 54 53 169 67 58 4345 41 31 

Буський 14252 55 46 123 63 57 -1359 40 28 

Городоцький 10688 37 43 99 53 56 -3937 18 27 

Дрогобицький 9917 48 42 118 62 57 -1422 34 28 

Жидачівський 13815 43 46 142 54 57 656 25 29 

Жовківський 9632 45 42 129 52 57 -459 26 29 

Золочівський 14322 56 46 128 66 57 -840 43 28 

Кам’янка-Бузький 22270 52 54 123 61 57 -209 36 28 

Миколаївський 11008 43 43 105 59 56 -3127 29 27 

Мостиський 10793 40 43 119 58 57 -1425 26 28 

Перемишлян-

ський 
15027 35 47 141 47 57 664 16 29 

Пустомитівський 12385 53 44 143 65 57 654 40 29 

Радехівський 20795 47 52 117 61 57 -3256 33 27 

Самбірський 4983 45 37 175 57 58 1130 29 29 

Сколівський 5184 30 37 121 43 57 -618 12 29 

Сокальський 12074 54 44 134 63 57 -126 39 29 

Старосамбірський 6731 35 39 105 54 56 -1953 21 28 

Стрийський 14646 39 46 70 57 55 -13613 25 23 

Турківський 5101 31 37 135 46 57 -8 14 29 

Яворівський 6168 35 38 135 49 57 15 18 29 

Львівська  

область 
16605 47 42 125 60 57 -1279 32 28 

 

Для ілюстрації застосування даних бонітування ґрунтів та економічної оцінки 

земель використано ґрунтові обстеження на території фермерського господарства, 

що знаходиться у с. Новосілках Буського району Львівської області, у користуванні 

якого – 37,8 га ріллі. Оскільки це господарство розташоване на території Борщови-

цького природно-сільськогосподарського району, рекомендовано розрахувати бал 

бонітету для таких сільськогосподарських культур у сівозміні: І – озима пшениця, 

ІІ – цукрові буряки, ІІІ – кукурудза на зерно, IV – ячмінь, V – озиме жито. Згідно з 

методикою розрахунку бала бонітету за окремою сільськогосподарською культу-

рою, передусім оцінюємо рівень господарювання, а не якісну характеристику ґрунту 

– природну родючість. Це пов’язано з тим, що бали часткового бонітування ґрунтів 

враховують урожайність культури, яка залежить від внесення добрив, рівня механі-

зації, сортів, інтенсивного та ефективного господарювання. За результатами розра-

хунків найвищий бал бонітету визначено за озимим житом – 26 та 45 балів відповід-

но на гірших (33 г) та кращих (40 г) ґрунтах у господарстві. 

Щоби врахувати економічні умови вирощування сільськогосподарських куль-

тур у господарстві, визначено показники часткової економічної оцінки земель. Най-

більше значення диференціального доходу характеризує кращі землі землекористу-

вання (40 г) для вирощування ячменю – 10034 грн/га (31 бал), озимої пшениці – 
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9301 грн/га (37 балів) та найменше – на гірших ґрунтах (33 г) для вирощування ози-

мого жита – 852 грн/га (8 балів), на яких окупність затрат становить 0,33 ц/100 грн. 

Для оптимізації землекористування ми використовуємо показники диференці-

ального доходу на кращих (40 г) і гірших (33 г) ґрунтах. Використовуючи матричну 

гру, визначаємо оптимальну структуру посівних площ для вирощування сільського-

сподарських культур, яка забезпечить максимальний валовий дохід.  

Найбільший диференціальний дохід (гарантований виграш) першого гравця А1 

на гірших ґрунтах визначаємо як: 

А1 =                      (4) 

Найменший диференціальний дохід (гарантований програш) другого гравця А2 

на кращих ґрунтах у господарстві становить: 

А2 =                ,     (5) 

де Хij – оптимальна стратегія для вирощування ij-ої сільськогосподарської культури. 

З отриманого результату змішаної стратегії гри відповідно до показників ди-

ференціального доходу ми дійшли висновку, що в господарстві доцільно запровади-

ти чотирипільну польову сівозміну зі середнім розміром поля 9,45 га: І – озима пше-

ниця; ІІ – цукрові буряки; ІІІ – кукурудза на зерно; IV – ячмінь. Результати економі-

чної оцінки земель відповідно до оптимальної структури вирощування сільськогос-

подарських культур у сівозміні, отримані за умов змішаної стратегії гри, використо-

вуємо для обчислення економічної ефективності їх вирощування. Це дають показ-

ники часткової економічної оцінки земель у досліджуваному господарстві (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розрахунок показників часткової економічної оцінки земель  

у модельному господарстві, 2017 р. 
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Показники економічної 

оцінки земель 

окупність 

затрат 

диференці-

альний 

дохід 

ц/100 

грн 
бал грн бал 

шифр 
площа, 

га 

I 
Озима 

пшениця 
40 г 9,45 58,71 285,09 16738 498 276295 16,5 26 253699 37 

II 
Цукрові 

буряки 
40 г 9,50 318,64 64,25 20473 104 314816 15,4 4 287178 7 

III 

Кукуру-

дза на 

зерно 

40 г 2,14 73,12 

282,75 

20675 

468 

73231 3,5 19 45320 26 

33 г 7,27 57,57 16278 195874 12,0 8 173899 2 

IV Ячмінь 
40 г 0,85 58,86 

289,99 
17069 

515 
25766 1,5 23 2723 31 

33 г 8,59 43,56 12632 192703 15,3 9 175650 4 

Всього 37,8   103864  1078685 64,2  938469  

Середньозважений бал економічної оцінки земель у господарстві 13 14 

 

На основі отриманих результатів запропоновано комплекс агротехнічних за-

ходів, які передбачають: передсадивний посів сидеральних культур для підвищення 

родючості та покращання аерації ґрунту; передсадивну оранку на глибину 23 см з 

ґрунтопоглиблювачем; забезпечення оптимального рівня поживного режиму ґрунту 
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за допомогою внесення збалансованих норм органічних та мінеральних добрив. Дані 

оцінки земель використано для організації сівозмін, контролю якісних характерис-

тик ґрунтового покриву, вирівнювання економічних умов господарювання, плану-

вання виробництва сільськогосподарської продукції у господарстві. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації розкрито науково-теоретичні, методичні положення оцінки зе-

мель та подано практичні рекомендації щодо удосконалення оцінки сільськогоспо-

дарських угідь. Одержані результати дають підстави для таких висновків:  

1. Запропоновано трактування оцінки сільськогосподарських угідь як процесу 

порівняння цінності земель за родючістю, їх місцем знаходження на основі затвер-

джених методичних підходів до розрахунку вартості землі як товару. Створена нор-

мативно-правова база дає змогу здійснювати всі відомі види цієї оцінки (бонітуван-

ня ґрунтів, економічну, грошову). Доведено, що існуючі методичні підходи до оці-

нювання сільськогосподарських угідь мають проблемні аспекти і недостатньо повно 

відображають сучасні умови господарювання та рентний дохід від їх використання. 

Запропоновано внести зміни до методики нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, оновити дані бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель відповідно 

до поточних економічних результатів виробництва сільськогосподарської продукції, 

що дає змогу визначити реальну вартість сільськогосподарських угідь при еконо-

мічному регулюванні земельних відносин. 

2. Обґрунтовано, що основними проблемами, які стримують розвиток земель-

них відносин у регіоні, є відсутність дієвої системи державного управління земель-

ними ресурсами та невідповідне фінансове забезпечення реалізації заходів земельної 

реформи. Інструментами реалізації державної політики у сфері розвитку земельних 

відносин залишаються удосконалення методики оцінки земель (бонітування ґрунтів, 

економічної, грошової), перегляд розмірів орендної плати та земельного податку, що 

залежать від нормативної грошової оцінки земель, формування відкритого та прозо-

рого ринку землі на основі експертної грошової оцінки. 

3. Удосконалено методику визначення нормативної вартості ріллі на основі 

розрахунку ставки капіталізації за допомогою математичної моделі дисконтування 

рентного доходу від вирощування сільськогосподарськими підприємствами зерно-

вих культур. Методика передбачає встановлення рентного доходу на основі еконо-

мічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств та показників ро-

дючості ґрунтів. Для того щоб врахувати природну родючість ґрунту, запропонова-

но використовувати бали бонітету ріллі за природно-сільськогосподарськими райо-

нами. Відповідна оцінка вартості угідь може бути використана для цілей оподатку-

вання та визначення розміру орендної плати. Методика апробована на прикладі 

природно-сільськогосподарських районів Львівської області, в яких нормативна вар-

тість 1 га ріллі коливається від 12388 грн у Турківському до 66895 грн у Золочівсь-

кому районах за середнього її значення в області 35925 грн, що на 35 % більше від 

офіційної нормативної оцінки ріллі (26622 грн на початок 2018 р.).  

4. Запропоновано здійснювати продаж права оренди земельних ділянок сіль-

ськогосподарського призначення державної власності на земельних торгах. Старто-
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вий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою для продажу 

на цих торгах визначено виходячи з розрахунку вартості продажу права оренди від-

повідно до експертної бази оцінки земельних ділянок на основі методичного підхо-

ду, що ґрунтується на непрямій капіталізації додаткового доходу для орендаря. 

Встановлена за запропонованим підходом стартова ціна продажу права оренди мо-

дельної земельної ділянки виявилася удвічі більшою порівняно з вартістю, яка ви-

значена нормативним шляхом та є заниженою. Тому ми дійшли висновку, що експе-

ртна база оцінки земельних ділянок об’єктивніше відображає економічні умови гос-

подарювання та одержання додаткового доходу орендарем за термін користування 

земельною ділянкою порівняно з існуючими підходами до оцінки вартості права 

оренди сільськогосподарських угідь для її продажу на земельних торгах. 

5. Запропоновано методику розрахунку вартості права оренди земельної ді-

лянки сільськогосподарського призначення. Вона ґрунтується на зіставленні цін 

продажу таких прав на земельних торгах для подібних земельних ділянок за допомо-

гою методу оберненої матриці. Запропонований метод, на відміну від практики ви-

значення орендної плати на основі нормативної грошової оцінки враховує відмінно-

сті між об’єктом оцінки та об’єктами порівняння за сукупністю кількісних і якісних 

характеристик для подібних земельних ділянок за допомогою побудови матричного 

апарату системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

6. Удосконалено методику визначення економічної оцінки ріллі. Вона перед-

бачає застосування аналізу залишків системи рівнянь регресії за показниками варто-

сті валової продукції, окупності затрат та диференціального доходу згідно з резуль-

татами вирощування зернових культур сільськогосподарськими підприємствами 

Львівської області. На основі цієї методики визначено бали економічної оцінки ріллі 

у 2015 р. за вартістю валової продукції – 42, окупністю затрат – 57 та диференціаль-

ним доходом – 28. Вони відрізняються від результатів економічної оцінки 1988 р., 

які становили 47, 60 та 32 бали відповідно. Отримані бали варто використовувати 

для планування вирощування сільськогосподарських культур та організації ефекти-

вного використання земельних ресурсів. 

7. Сформульовано пропозиції щодо застосування балів бонітету та показників 

часткової економічної оцінки земель за врожайністю, окупністю затрат, диференціа-

льним доходом від вирощування сільськогосподарських культур для розроблення 

рекомендацій з організації ефективного використання сільськогосподарських угідь. 

Відповідна методика апробована у сільськогосподарському підприємстві, опрацьо-

вано дані про кожну робочу ділянку цього суб’єкта господарювання. Результати до-

слідження використано для обґрунтування розміщення посівів сільськогосподарсь-

ких культур, планування їх урожайності, проведення комплексу агротехнічних захо-

дів, порівняння економічної родючості ґрунтів та визначення економічних результа-

тів від вирощування сільськогосподарських культур на конкретній робочій ділянці. 

На основі показників диференціального доходу часткової економічної оцінки земель 

на території господарства за допомогою матричної гри запропоновано оптимальну 

структуру посівних площ сільськогосподарських культур у сівозміні: І – озима пше-

ниця; ІІ – цукрові буряки; ІІІ – кукурудза на зерно; IV – ячмінь. 
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АНОТАЦІЯ 

Рижок З. Р. Удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах 

трансформації земельних відносин. − На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишньо-

го середовища. – Львівський національний аграрний університет Міністерства осві-

ти і науки України, Львів, 2018. 

У дисертаційній роботі висвітлені науково-теоретичні засади здійснення оцін-

ки сільськогосподарських угідь як складової економічного регулювання земельних 

відносин. Розкрито види оцінки земель та методику їх проведення залежно від при-

значення. Проаналізовано використання земельних ресурсів у Львівській області. 

Встановлено проблеми розвитку земельних відносин та визначено пріоритетні на-

прями їх удосконалення. Обґрунтовано засади економічного регулювання сільсько-

господарського землекористування. 

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення. Рекомендовано визначати вартість 

права оренди земельної ділянки на основі методичного підходу, що базується на не-

прямій капіталізації додаткового доходу для орендаря та зіставленні цін продажу 

права оренди на земельних торгах подібних земельних ділянок. На основі показни-

ків функціонування сільськогосподарських підприємств розраховано бали економі-

чної оцінки ріллі за вартістю валової продукції, окупністю затрат та диференціаль-

ним доходом за допомогою аналізу залишків побудованої системи рівнянь регресії у 

розрізі адміністративних районів Львівської області. Результати часткового боніту-

вання ґрунтів та економічної оцінки земель застосовано для аналізу існуючого вико-

ристання земель та організації їх використання на перспективу з метою забезпечен-

ня сталого розвитку землекористування. Сформульовано пропозиції щодо застосу-

вання математичного моделювання для оптимізації системи землекористування. 

Ключові слова: оцінка земель, сільськогосподарські угіддя, земельні відно-

сини, управління земельними ресурсами, бонітування ґрунтів, економічна оцінка 

земель, нормативна грошова оцінка, експертна грошова оцінка. 
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АННОТАЦИЯ 

Рыжок З.Р. Совершенствование оценки сельскохозяйственных угодий в 

условиях трансформации земельных отношений. − На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны окружающей 

среды. – Львовский национальный аграрный университет Министерства образова-

ния и науки Украины, Львов, 2018.  

В диссертационной работе раскрыты научно-теоретическое основы оценки 

сельскохозяйственных угодий как составляющей экономического регулирования 

земельных отношений. Предложено определение оценки сельскохозяйственных 

угодий как процесса сравнения ценности земель по естественному и экономическо-

му плодородию, их месту нахождения на основе утвержденных методических под-

ходов к расчету стоимости земли как товара. Раскрыта суть методики оценки земель 

(бонитировки почв, экономической, денежной). Доказано, что следует внести изме-

нения в методику нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного 

назначения, обновить устаревшие данные бонитировки почв и экономической оцен-

ки земель в соответствии текущих экономических результатов производства сель-

скохозяйственной продукции. 

Проанализировано использование земельных ресурсов во Львовской области. 

Рассмотрено состояние реформирования земельных отношений, сделана оценка их 

состояния. Обосновано, что основными проблемами, сдерживающими развитие зе-

мельных отношений в регионе, являются отсутствие действенной системы государ-

ственного управления земельными ресурсами и несоответствующее финансовое 

обеспечение реализации мероприятий земельной реформы. Усовершенствование 

методики оценки земель способствует устранению негативных проявлений в сфере 

земельных отношений. 

Усовершенствована методика нормативной денежной оценки земель сельско-

хозяйственного назначения, которая предполагает определение нормативной стои-

мости пашни на основе расчета ставки капитализации с помощью математической 

модели дисконтирования рентного дохода от выращивания сельскохозяйственными 

предприятиями зерновых культур, а также показателей плодородия почв. Соответ-

ствующая оценка стоимости пашни апробирована на примере природно-

сельскохозяйственных районов Львовской области. 

Сформулированы предложения относительно определения стоимости права 

аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения для продажи ее на 

земельных торгах. Они предполагают определять эту стоимость на основе эксперт-

ной денежной оценки с помощью методического подхода, построенного на косвен-

ной капитализации дополнительного дохода для арендатора, и сопоставления цен 

продажи таких прав для подобных земельных участков на земельных торгах, ис-

пользуя метод обратной матрицы в виде решения системы линейных алгебраиче-

ских уравнений. 

Усовершенствована методика экономической оценки пашни на основе анализа 

остатков системы уравнений регрессии по показателям стоимости валовой продук-

ции, окупаемости затрат и дифференциального дохода согласно результатам выра-
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щивания зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Львовской об-

ласти. Результаты оценки целесообразно использовать для планирования  выращи-

вания сельскохозяйственных культур и организации эффективного использования 

земельных ресурсов. 

Сформулированы предложения по применению данных оценки земель для 

разработки рекомендаций по организации эффективного использования сельскохо-

зяйственных угодий для модельного хозяйства. Результаты дифференциального до-

хода частичной экономической оценки земель применены для определения опти-

мальной структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в севообо-

роте по результатам матричной игры для получения максимального дохода от вы-

ращивания этих культур при смешанной стратегии игры на лучших и худших поч-

вах землепользования. 

Ключевые слова: оценка земель, сельскохозяйственные угодья, земельные 

отношения, управления земельными ресурсами, бонитировка почв, экономическая 

оценка земель, нормативная денежная оценка, экспертная денежная оценка. 

 

ANNOTATION 

Ryzhok Z.R. Improvement of agricultural land estimation under conditions of 

land relations transformation. – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Candidate of Economics on the specialty 

08.00.06 – economics of nature management and environmental protection. – Lviv Na-

tional Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 

2018. 

The dissertation outlines scientific and theoretical fundamentals of performance of 

agricultural land estimation as a constituent of economic regulation of land relations. The 

work describes kinds of land estimation and methods of its performance, relating to the 

intention. The research analyzes use of land resources in Lviv region, defines problems of 

land relations development and specifies directions of its improvement. The author of the 

thesis argues principles of economic regulation of agricultural land use.   

The work gives proposals concerning improvement of normative monetary estima-

tion of agricultural lands and recommends to determine value of the right for lease of a 

land parcel, using the methodic approach, which is based on indirect capitalization of addi-

tional income for a lease holder and comparison of prices  for sale of the right of lease of 

similar land parcels at land sales. Basing on the indicators of agricultural enterprises per-

formance, the author of the thesis calculates grades of economic estimation of arable land 

by the value of gross output, payback period and differential income, applying analysis of 

residuals of the built system of regression equations in terms of administrative districts of 

Lviv region. Results of partial classification of soils and economic estimation of lands are 

used for analysis of the current use of lands and organization of their use in the future for 

security of sustainable development of land management. The research supplies proposals 

concerning application of mathematic modeling for optimization of the system of land use. 

Key words: land estimation, agricultural lands, land relations, land management, 

classification of soils, economic estimation of lands, normative monetary estima-

tion, expert monetary estimation. 


