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1. Актуальність теми дисертаційного дослідження та її зв’язок з 

державними і галузевими науковими програмами. 

Загальновідомо, що земля є унікальним і незамінним природним 

ресурсом, основою економічної, соціальної, виробничої та інших видів 

діяльності, а тому визначення її реальної, справедливої ціни, а особливо 

земель сільськогосподарського призначення, становить практичну 

складність, належить до найдискусійніших питань та посідає найголовніше 

місце в економічному регулюванні земельних відносин. Слід відмітити, що 

проведення земельної реформи у 90-х роках та здійснення економічного 

оцінювання земель сільськогосподарського призначення безумовно вагомий 

крок до обґрунтування їх цінності, місця та ролі як головного засобу 

виробництва, а також відображення їх вартості у складі національного 

багатства країни. 

Нинішній етап суспільного розвитку, всезростаючі потреби суспільства 

у високоякісній конкурентоспроможній сільськогосподарській продукції, 

вимоги збалансованого використання та підвищення родючості ґрунтів, зміна 

технологічних властивостей земель, технологій вирощування основних 

сільськогосподарських культур, що зрештою впливає на якісну та кількісну 

оцінку земельних угідь, з одного боку, а з іншого – проблеми, що постають 

при використанні неактуальних показників економічної оцінки чи 

нормативно встановлених коефіцієнтів, які не враховують змін в економіці та 

системі сільськогосподарського землекористування, зумовлюють 

необхідність удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського 

призначення. Враховуючи уже накопичений досвід оцінки земель можна 

зробити черговий істотний крок у вдосконалення підходів та методів 

обґрунтування їх вартості. 



По суті розвиток сільського господарства неможливий без 

удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь, яка є базою земельних 

відносин. Однак, динамічність змін в агропромисловому комплексі країни, 

проблеми організації використання земельних угідь, підвищення їх 

ефективності в умовах формування ринкового механізму господарювання та 

земельних відносин потребують поглиблених досліджень з метою 

вироблення стратегії і тактики подальшого вдосконалення земельних 

відносин і раціонального використання землі в сільському господарстві. 

Таким чином, дисертаційне дослідження Рижок З.Р., яке націлене на 

вирішення низки задач теоретико-методичних засад та практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення оцінки сільськогосподарських угідь як 

базового елемента земельних відносин у системі аграрного виробництва, 

безумовно є актуальним та своєчасним. 

Дисертаційна робота Рижок З.Р. пов’язана з дослідженнями 

землевпорядного факультету Львівського національного аграрного 

університету відповідно до завдань науково-дослідної роботи «Розробка 

науково-методичних засад формування організаційних, економічних та 

інформаційних механізмів регулювання земельних відносин на 

регіональному рівні» (номер державної реєстрації 0111U001320; 2011–2015 

рр.) та «Розробка і вдосконалення теоретико-методологічних засад земельних 

відносин та забезпечення збалансованого розвитку території» (номер 

державної реєстрації 0116U003178; 2016–2020 рр.). У рамках зазначених 

проектів здобувачем розроблено пропозиції щодо вдосконалення 

нормативної грошової оцінки та методичних засад експертної оцінки 

земельних ділянок, функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність. 

Аналіз змісту дисертації дає підстави зробити висновок про те, що 

задекларована мета: обґрунтування теоретико-методичних основ та розробка 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення оцінки 

сільськогосподарських угідь як базового елемента земельних відносин у 



системі аграрного виробництва – досягнута. 

Структура дисертаційної роботи, яка складається з анотацій 

українською та англійською мовами (С. 2–9), списку публікацій здобувача за 

темою дисертації (С. 9–12), вступу (С. 14–20), трьох розділів (С. 21–194), 

висновків (С. 199–201), списку використаних джерел (С. 202–220) і додатків 

(С. 221–264), є логічною і відповідає меті та завданням дослідження, 

забезпечує висвітлення отриманих автором результатів із достатньою 

повнотою. Підтвердженням наукової аргументованості та обґрунтованості 

положень і висновків у дисертації є чітка логічна послідовність постановки і 

розв’язання завдань відповідно до мети дослідження. Наукові положення, що 

знайшли своє відображення в дисертації достатньо обґрунтовані, про що 

свідчать зміст дослідження, перелік використаної наукової літератури 

(194 найменування) і значний обсяг проаналізованої статистичної інформації. 

Обґрунтованість результатів дослідження підтверджується глибоким 

аналізом фундаментальних праць вітчизняних та зарубіжних авторів з 

теоретичних основ оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

Коректна постановка наукових завдань супроводжується адекватністю 

методів їх вирішення. Зокрема, у першому розділі дисертаційної роботи 

детальний аналіз передумов розвитку оцінки землі дає змогу автору уточнити 

понятійно-категоріальний апарат за темою дослідження (пп. 1.1., с. 21–24; 

пп. 1.2, с. 43–45), обґрунтувати концептуальні підходи до оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, розкрити їх проблемні аспекти 

(пп. 1.1., с. 25–41). Цілком логічним є висновок автора про необхідність 

внесення змін до методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 

Завдяки науковому огляду методичних положень оцінки 

сільськогосподарських угідь як інструменту регулювання земельних 

відносин в умовах їх трансформації автором удосконалено методику 

нормативної грошової оцінки земель та набули подальшого розвитку 

науково-теоретичні положення з удосконалення оцінки 

сільськогосподарських угідь за рахунок оновлення даних бонітування ґрунтів 

та економічної оцінки земель (пп. 1.2 та 1.3). 

На основі оцінювання стану земельних відносин у Львівській області, 

автором охарактеризовано площу земель у межах та за межами населених 



пунктів області (п. 2.1, с. 85); проаналізовано структуру та тенденції 

розподілу земельного фонду (с. 83–84 та 86–87); проведено моніторинг 

якісного стану земель (с. 92–101); виявлено, що сучасний стан використання 

та охорони земельних ресурсів є незадовільним і має тенденцію до 

погіршення зі значними диспропорціями (пп. 2.1, с. 103);  

В процесі дослідження трансформації землеволодінь та 

землекористувань у сучасних умовах розвитку земельних відносин, автором 

доведено вплив адміністративно-територіальних реформ, економічної та 

екологічної політики держави на земельні відносини та їх удосконалення 

(пп. 2.2., с. 105–116). Обґрунтовано основні проблеми, що стримують 

реформування земельних відносин в області (с. 118), запропоновано основні 

напрями реалізації державної політики у сфері розвитку земельних відносин 

(пп. 2.2, с. 119). 

З.Р. Рижок застосовано структурно-динамічний аналіз фінансових 

надходжень до місцевих бюджетів від сплати земельного податку в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць Львівської обл., що підтвердило 

необхідність перегляду ставок земельного податку й орендної плати, в основі 

яких лежить нормативна грошова оцінка. Цілком слушно автор наголошує на 

збільшенні надходжень до місцевого бюджету за рахунок нарахувань 

земельного податку й орендної плати, що залежать від вдосконалення 

методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок (пп. 2.3, с. 127–

135). На основі вивчення міжнародного досвіду функціонування ринку 

земель автором представлено основні проблеми функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення у країнах ЄС, здійснено 

порівняння орендних ставок в Україні та країнах ЄС. Досліджено фактори та 

встановлено основні проблеми щодо залучення інвестицій у сільське 

господарство (пп. 2.3, с. 138–142). 

Заслуговує на особливу увагу запропонована методика нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що передбачає 

визначення нормативної вартості ріллі на основі розрахунку ставки 

капіталізації за допомогою математичної моделі дисконтування рентного 

доходу від вирощування сільськогосподарськими підприємствами зернових 

культур (пп. 3.1, с. 150–151). Відповідна методика апробована на прикладі 



природно-сільськогосподарських районів Львівської області (пп. 3.1, с. 153–

157). 

Дисертантом обґрунтовано доцільність визначення стартового розміру 

річної орендної плати за користування земельною ділянкою для продажу на 

земельних торгах, виходячи з розрахунку вартості продажу права оренди 

відповідно до експертної бази оцінки земельних ділянок на основі 

методичного підходу, що ґрунтується на непрямій капіталізації додаткового 

доходу для орендаря (пп. 3.2, с. 159–165). Досить неоднозначною та  цікавою 

є пропозиція автора використовувати метод оберненої матриці при 

розрахунку вартості права оренди земельної ділянки, що базується на 

зіставленні цін продажу права оренди подібних земельних ділянок на 

земельних торгах та дає змогу врахувати якісні ознаки для об’єктів 

порівняння, такі як форма земельної ділянки, наявність обмежень чи 

обтяжень у її використанні (пп. 3.2, с. 168–170). 

В дисертаційній роботі з метою актуалізації даних економічної оцінки 

земель для сталого розвитку землекористування в сучасних умовах 

господарювання автором побудовано економіко-математичну модель у 

вигляді рівнянь регресії, що демонструють залежність між балами цієї оцінки 

1988 року та розрахованими показниками на основі фактичних даних про 

урожайність, ціну реалізації та затрати на вирощування зернових культур 

сільськогосподарськими підприємствами у 2015 році. З метою перевірки 

якості рівняння регресії автором проведено аналіз відхилень від регресійної 

прямої, що дає змогу спрогнозувати значення залежної змінної, а саме – балів 

економічної оцінки земель за її показниками, одержаними на основі 

статистичної інформації про урожайність, ціну реалізації та затрати на 

вирощування зернових культур сільськогосподарськими підприємствами у 

Львівській області за 2015 р. (пп. 3.3, с. 177–182). Ґрунтовно викладено 

показники диференціального доходу часткової економічної оцінки земель, 

що застосовані для визначення оптимальної структури посівних площ 

сільськогосподарських культур в сівозміні за результатами матричної гри для 

отримання максимального доходу від вирощування цих культур при 

змішаній стратегії гри на кращих і гірших ґрунтах землекористування. 

(пп. 3.3, с. 190–192) 



Загалом структура й зміст дисертаційної роботи З.Р. Рижок свідчать 

про комплексний характер проведеного здобувачем дослідження. Висновки, 

логічно побудовані та мають аналітичне підґрунтя, відображають глибину 

дослідження.  

При проведенні дисертаційного дослідження автор спиралася на 

систему економічних законів, понять і категорій, а також фундаментальних 

положень та основних принципів сучасної економічної теорії і практики. В 

якості методологічної основи дослідження використано теоретичні 

положення економіки природокористування, економічної теорії, оцінки 

земель, земельного кадастру, управління земельними ресурсами, 

землеустрою тощо. 

Для досягнення поставленої в дисертації мети використано низку 

загальних і спеціальних наукових методів дослідження: історичний – 

проаналізовано розвиток земельних відносин і землекористування за певний 

історичний період, виявлено тенденції функціональних змін у сфері 

управління землями сільськогосподарського призначення; економіко-

статистичний, економічного аналізу і синтезу – застосовано при аналізі 

сучасного стану використання земельних ресурсів регіону, дослідженні 

впливу економічних показників на оцінку земель; абстрактно-логічний – для 

теоретичних узагальнень результатів наукового пошуку і формування 

висновків та рекомендацій; індукції й дедукції – при оформленні висновків за 

схемою «від загального до конкретного», від причин до наслідків і «від 

загального до конкретного», від результатів до причин; матричної гри – при 

оптимізації землекористування за показниками диференціального доходу при 

змішаній стратегії гри на кращих і гірших ґрунтах. 

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та 

нормативні акти України, офіційні дані 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 Львівській області, результати власних 

досліджень автора. 

Таким чином, виходячи з актуальності обраної теми, мети, завдань і 



змісту дисертації та наукових праць, опублікованих за темою дослідження, є 

всі підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і рекомендації 

дисертаційної роботи є достатньо обґрунтованими. Достовірність практичних 

розробок підтверджена відповідними довідками. Виходячи з цього, можна 

зазначити, що одержані результати досліджень та основні положення 

дисертації є достовірними. 

 

3. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження З.Р. Рижок полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методичних основ та розробки практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення оцінки сільськогосподарських угідь. 

Зокрема автором удосконалено: методику розрахунку ставки капіталізації 

шляхом математичного моделювання 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 (пп. 3.1, с. 155–156); 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 терміну користування земельною ділянкою (пп. 3.2, с. 164–166). 

Автором удосконалено методичний підхід до розрахунку вартості 

права оренди земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за методичним підходом зіставлення 

цін продажу права оренди на земельних торгах подібних земельних ділянок 

на основі методу оберненої матриці, що дає змогу встановити ринкову 

вартість такого права, яка, на відміну від існуючого, враховує відмінності у 

кількісних та якісних характеристиках подібних земельних ділянок; (пп. 3.2, 

с. 167–168); методику економічної оцінки ріллі у розрізі адміністративних 

районів області за допомогою аналізу залишків побудованих рівнянь регресії 



між балами економічної 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 сільськогосподарських підприємств, 

забезпечуючи тим самим врахування сучасних умов ведення аграрного 

бізнесу (пп. 3.3, 176–178); 

У роботі набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення з 

удосконалення оцінки сільськогосподарських 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 

сільськогосподарських угідь (пп. 1.2 та 1.3); методичний підхід до 

застосування часткових показників бонітування ґрунтів 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 

урожайності, порівняння родючості ґрунтів та визначення економічних 

результатів від виробництва сільськогосподарської продукції, розроблення 

комплексу агротехнічних заходів на робочій ділянці поля сівозміни з метою 

створення сталого, екологобезпечного й інвестиційно привабливого 

землекористування (пп. 3.3, с. 185–187); методичні рекомендації для 

визначення оптимальної структури посівних площ сільськогосподарських 

культур у сівозміні, що передбачають застосування матричної гри за 

показниками диференціального доходу часткової економічної оцінки земель, 

що забезпечить максимізацію прибутку від вирощування цих культур 

(пп. 3.3, с. 190–191). 

 

4. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. 

Головні положення дисертаційного дослідження доведені до рівня 

конкретних пропозицій, спрямованих на вдосконалення оцінки 

сільськогосподарських угідь як базового елемента земельних відносин у 

системі аграрного виробництва. Основні результати дисертаційного 

дослідження прийнято до практичного застосування, що підтверджено 



довідками про впровадження, наданих ДП «Львівський інститут 

землеустрою» (довідка № 271 від 06.06.2018 р.), відділом Держгеокадастру у 

Буському районі Львівської області (довідка № 0-13-0.20-1466/102-18 від 

07.06.2018 р.), управлінням Держгеокадастру у Львівській області (довідка 

№ 31-13-0.6-5716/2-18 від 08.06.2018 р.), відділом Держгеокадастру в 

Городоцькому районі Львівської області (довідка № 31-13-0.21-407/103-18 

від 08.06.2018 р). Теоретико-методичні результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в навчальний процес Львівського національного 

аграрного університету під час підготовки лекційних курсів та розроблення 

навчально-методичних рекомендацій для проведення практичних занять із 

дисциплін «Державний земельний кадастр», «Управління земельними 

ресурсами», «Оцінка природних ресурсів», «Експертна оцінка земель» для 

студентів (довідка № 01-28-03/3-783 від 04.06.2018 р.). 

Враховуючи вище викладене, запропоноване дослідження можна 

розглядати як таке, що вносить суттєвий вклад у розвиток науки в сфері 

економіки природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

5. Повнота викладу основних результатів дослідження в 

опублікованих працях здобувача. 

Головні результати наукових досліджень З.Р. Рижок, які покладено в 

основу дисертації, доведені до відома наукової спільноти, що 

підтверджується їх апробацією на 9 міжнародних, всеукраїнських наукових і 

науково-практичних конференціях, однією колективною монографією, 3 

публікаціями дисертанта у фахових виданнях України, 6 публікаціями у 

виданнях іноземних держав та у виданнях України, які включено до 

міжнародних наукометричних баз, 2 – у інших наукових виданнях і 9 тезами 

у матеріалах науково-практичних конференцій. Загалом за матеріалами 

дослідження опубліковано 21 наукову працю (С. 16–18 автореферату). Таким 

чином, можна стверджувати, що нормативні вимоги МОН України щодо 

необхідної кількості статей у наукових виданнях дотримано. Характер 

видань та зміст наукових праць відповідають вимогам стосовно повноти 

висвітлених основних результатів дисертаційної роботи, представленої на 



здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.  

 

6. Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами МОН України. 

Дисертаційна робота структурно складається з вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст автореферату 

повністю ідентичний основним положенням дисертації. Висновки 

дисертаційної роботи є аргументованими і витікають з результатів 

проведених досліджень. Сформульовані автором пропозиції є змістовними. 

Загальний обсяг роботи викладено на 264 сторінках комп’ютерного 

тексту. У тексті дисертації розміщено 36 рисунків, 49 таблиць, 28 додатків. 

Список використаних джерел складається із 194 найменувань. 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням, 

висновкам і рекомендаціям, що наведені в дисертаційній роботі. Порівняння 

змісту автореферату і основних положень дисертації свідчить про їх повну 

ідентичність. 

 

7. Дискусійні питання та зауваження.  

В цілому позитивно оцінюючи новаторські ідеї З.Р. Рижок та наукові 

результати, одержані нею у процесі дисертаційного дослідження, можна 

відзначити низку положень, які мають дискусійний характер, що зумовлює 

висловити з цього приводу наступні зауваження та побажання: 

1. Перший розділ дисертації має назву «Теоретичні та методичні 

основи оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації 

земельних відносин». Проте, в розділі відсутнє змістовне дослідження 

поняття «трансформації земельних відносин», його авторського визначення у 

контексті оцінки сільськогосподарських угідь з урахуванням рівноправного 

розвитку всіх форм господарювання на землі. 

2. Обґрунтовуючи у пп. 1.2 науково-теоретичні засади оцінки 

сільськогосподарських угідь як механізму регулювання земельних відносин, 

автор глибоко досліджує різні аспекти реформування земельних відносин, 

вивчає їх сутнісно-змістовне наповнення, розкриває інституціональне 

середовище розвитку земельних відносин, однак, на нашу думку, 



недостатньо висвітлює оцінку сільськогосподарських земель саме в якості 

механізму регулювання таких відносин, а також не наголошує про 

інструментарій реалізації цього механізму. 

3. У підрозділі 1.3. автор достатньо широко характеризує методичні 

підходи до оцінювання сільськогосподарських угідь. Проте, на наш погляд, 

при детальному розкритті системи показників цієї оцінки, мало уваги 

приділено показникам визначення ефективності інвестиційної складової в цій 

сфері з урахуванням фактору часу. 

4. У пп. 2.2 «Трансформація землеволодінь та землекористувань у 

сучасних умовах розвитку земельних відносин» при визначенні ключових 

блоків для оцінки стану земельних відносин не розкрито суть «трансакцій 

щодо зміни права власності та використання земель» (с. 112), що враховані 

при розрахунку індексу їх стану для міст та районів Львівської області. З 

поданих автором результатів розрахунку не зрозуміло у яких одиницях 

виміру відображено індекс стану земельних відносин у Львівській області 

(с. 117). 

5. При розрахунку ставки капіталізації шляхом математичного 

моделювання з метою вдосконалення нормативної грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь у пп. 3.1 (с. 151-155) варто було б врахувати 

ризики, що пов’язані з станом економіки та фінансово-кредитної системи в 

державі, відсутністю ринку земель сільськогосподарського призначення та 

інвестування у земельну ділянку, її місцем розташування. 

6. Розраховані автором показники економічної оцінки ріллі у 

Львівській області згідно з результатами вирощування 

сільськогосподарськими підприємствами зернових культур за 

диференціальним доходом (с. 174) мають від’ємні значення. 

Диференціальний дохід являє собою додаткову частину чистого доходу, який 

створюється більш продуктивною працею на землях кращої якості при 

гірших умовах виробництва. Але одержані автором результати його 

розрахунку не відображають величину економічного ефекту використання 

оцінюваних земель порівняно з менш родючими при однаковому рівні 

інтенсивності землеробства. 

 



7. У дисертації, на нашу думку, не приділено належної уваги 

інвестиційно-інноваційному інструментарію в системі розвитку земельних 

відносин, які, своєю чергою, доволі глибоко висвітлені автором у ході 

проведення дослідження, що в сучасних умовах відіграє одну із пріоритетних 

ролей у розвитку агарного сектора економіки країни. 

8. У дисертаційному дослідженні окремі рисунки і таблиці є 

важкими для сприйняття в площині представленої на них інформації. 

Водночас вказані зауваження та побажання не знижують в цілому 

високої наукової та практичної цінності одержаних З.Р. Рижок результатів, а 

стосуються у великій мірі проблематичних і дискусійних питань та 

підкреслюють актуальність дослідження і необхідність подальшої наукової 

розробки цих питань. 

 

8. Загальний висновок 

Ознайомлення з дисертацією, авторефератом дисертації та науковими 

публікаціями З.Р. Рижок дозволяє констатувати, що її дисертаційна робота є 

самостійним завершеним дослідженням, має наукову новизну і практичну 

значимість, вирішує конкретне наукове завдання, що полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методологічних основ та розробці практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення оцінки сільськогосподарських угідь як базового елемента 

земельних відносин у системі аграрного виробництва та є предметом її 

захисту за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та 

охорони навколишнього середовища. 

Тематика дисертаційного дослідження відповідає пріоритетним 

напрямам розвитку науки і техніки, державним і галузевим науковим 

програмам, визначеним Верховною Радою України. Подана до захисту 

дисертаційна робота відповідає профілю спеціалізованої вченої ради 

Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету і паспорту 

спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. 

Автореферат відображає структуру, основні положення і висновки 

дисертації. Це дає підстави визнати наукову зрілість дисертанта, уміння 

досліджувати складні питання економіки природокористування та охорони  




