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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний етап реформування економіки України як в 

адміністративному, так і у фінансовому аспекті потребує перегляду поглядів на роль 

і місце землі не тільки як найважливішого елементу аграрного виробництва, а й як 

активу, що бере участь у ринковому обігу. Визначальною ланкою трансформацій 

економічних відносин у сільському господарстві є земельна реформа. Внаслідок 

демонополізації земель відбулися докорінні зміни форм власності на землю, 

частково розв’язано проблему забезпечення громадян земельними ділянками, 

введено плату за землекористування, сформовано систему нормативного 

регулювання земельних відносин тощо. Загалом було створено передумови для 

формування особливого сегмента ринкових відносин – ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Однак через незавершеність земельної 

реформи і відсутність єдиної концепції трансформації земельних відносин процес 

формування ринку земель у сільському господарстві проходить повільно й 

недосконало, зокрема у зв’язку з чинним мораторієм на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. У такій ситуації виникає необхідність 

комплексного дослідження ринку сільськогосподарських земель з метою виявлення 

його еколого-економічних особливостей, обґрунтування шляхів удосконалення 

механізму та пріоритетів розвитку. 

Необхідною умовою формування повноцінного ринку земель сільсько-

господарського призначення в Україні є розроблення механізмів та інструментарію 

його регулювання відповідно до напрямів вітчизняної державної політики, зокрема 

визначених у Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин 

в Україні на період до 2020 року та в Концепції Державної цільової програми 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. 

Дослідження робіт, присвячених питанням еволюції економічних законів 

ринку землі, підтверджує, що проблеми його функціонування мають комплексний 

характер і посідають вагоме місце в економічній теорії з моменту її зародження до 

теперішнього часу. Серед визнаних учених, які зробили вагомий внесок у вивчення 

цих проблем, слід відзначити С. Брю, Л. Вальраса, Дж. Кларка, Дж. Кейнса, Ф. Кене, 

Р. Коуза, Т. Мальтуса, К. Маркса, А. Маршалла, В. Парето, У. Петті, Д. Рікардо, 

А. Сміта та ін. Їх теоретичні надбання набули подальшого розвитку в наукових 

працях вітчизняних учених, зокрема І. К. Бистрякова, П. І. Гайдуцького, 

Д. С. Добряка, В. М. Зайця, А. Г. Мартина, Л. Я. Новаковського, А. Я. Сохнича, 

М. Г. Ступеня, А. М. Третяка, М. М. Федорова та ін. У своїх працях науковці 

розглядали проблеми та завдання трансформації земельних відносин відповідно до 

ринкових умов, інституціональні особливості функціонування ринку земель, 

питання регулювання ринку сільськогосподарських земель тощо. Конкретизацію 

сутності, обґрунтування методів і детермінантів розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення здійснено в дослідженнях В. М. Будзяка, 

О. Д. Гнаткович, Ю. Е. Губені, В. Є. Данкевича, Р. М. Курильціва, Б. Й. Пасхавера, 

А. С. Попова, С. М. Рогач, П. Т. Саблука, Г. В. Черевка, М. В. Щурика та ін. 

Дослідженню проблем запровадження та регулювання ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення присвячено роботи О. І. Гуторова, 
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І. В. Кошкалди, Ю. О. Лупенка, Т. О. Степаненко, В. А. Торчука, О. В. Ходаківської, 

Г. І. Шарого, А. М. Шворака та ін. 

Водночас необхідно визнати, що, незважаючи на постійну увагу з боку 

вітчизняних і зарубіжних учених до закономірностей функціонування ринку 

сільськогосподарських земель, виникає потреба в подальшому дослідженні еколого-

економічних проблем цього сегмента земельних відносин з метою забезпечення 

сталого розвитку аграрного сектору економіки. Існує нагальна потреба 

економічного врегулювання питань, пов’язаних з відкриттям ринку земель в 

Україні, запровадженням при цьому особливого еколого-економічного механізму 

обігу земель сільськогосподарського призначення зі збалансованим дотриманням та 

захистом інтересів усіх учасників земельних відносин. Недостатньо вивченими 

залишаються також питання інфраструктурного забезпечення ринку сільсько-

господарських земель. Потребують теоретичного обґрунтування принципи та 

інструменти рентного регулювання ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Загалом відсутність системного підходу до розв’язання наведених 

проблем еколого-економічного забезпечення розвитку ринку земель сільсько-

господарського призначення визначає своєчасність та актуальність теми 

дисертаційної роботи. 

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

дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт Львівського національного 

аграрного університету, зокрема за такими темами: «Розробка науково-методичних 

засад формування організаційних, економічних, інформаційних механізмів 

регулювання земельних відносин на регіональному рівні» (номер державної 

реєстрації 0111U001320, 2011–2015 рр.), у межах якої здобувачем обґрунтовано 

шляхи вдосконалення системи інфраструктурного забезпечення функціонування 

ринку земель сільськогосподарського призначення; «Розробка і вдосконалення 

теоретико-методологічних засад земельних відносин та забезпечення 

збалансованого розвитку території» (номер державної реєстрації 0116U003178, 

2016–2020 рр.), згідно з якою запропоновано теоретико-методологічний підхід до 

формування еколого-економічного механізму ринкового обігу земель сільсько-

господарського призначення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретико-методологічних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо 

еколого-економічних засад розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення в України. 

Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені й виконані такі 

завдання: 

 з’ясувати сутність і значення ринку земель сільськогосподарського 

призначення в аграрному секторі економіки та уточнити понятійно-категоріальний 

апарат за темою дослідження; 

 дослідити й поглибити концептуальні засади функціонування та розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення; 

 обґрунтувати теоретико-методологічні основи еколого-економічного 

забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення; 
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 запропонувати інституціональний підхід до еколого-економічного 

забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення; 

 дати оцінку сучасному стану ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні та визначити тенденції його розвитку; 

 розробити еколого-економічний механізм ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення; 

 розширити фінансово-економічний інструментарій капіталізації земельних 

ресурсів у сільському господарстві; 

 удосконалити модель функціонування системи земельно-іпотечного 

кредитування сільського господарства; 

 визначити шляхи вдосконалення системи регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення; 

 удосконалити інструментарій запобігання рейдерству на ринку земель 

сільськогосподарського призначення; 

 обґрунтувати стратегічну модель та еколого-економічні імперативи 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення; 

 сформувати прогнозні сценарії розвитку ринку земель сільсько-

господарського призначення в Україні на перспективу. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення в умовах трансформації земельних відносин. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, науково-

методичних і практичних основ еколого-економічного забезпечення розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження 

є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, фундаментальні положення та 

принципи економіки природокористування, аграрної економіки й теорії ринків, що 

висвітлені в працях вітчизняних і зарубіжних учених з проблем розвитку ринку 

землі. Для виконання поставлених завдань використовували такі методи досліджень: 

системно-структурний (для обґрунтування методології системного дослідження 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення); монографічний (з 

метою поглибленого вивчення еколого-економічних особливостей розвитку 

вітчизняного та зарубіжних ринків земель сільськогосподарського призначення); 

економіко-статистичний (для обробки статистичних даних під час аналізу сучасного 

стану ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні); кореляційно-

регресійного аналізу (для дослідження впливу еколого-економічних чинників на 

ефективність функціонування ринку сільськогосподарських земель); аналізу 

перехресного впливу (для визначення ключових чинників впливу на розвиток 

орендних відносин у сільськогосподарському землекористуванні); SWOT-аналізу 

(під час визначення слабких та сильних місць, потенційних можливостей і перешкод 

розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарських земель); програмно-цільовий (з 

метою розроблення стратегічних напрямів реалізації концептуальної моделі 

ринкового обігу земель як інвестиційного чинника розвитку сільського 

господарства); економіко-математичного моделювання та сценарного аналізу (під 

час розроблення прогнозних сценаріїв розвитку ринку земель 
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сільськогосподарського призначення в Україні); розрахунково-конструктивний та 

експериментальний (для вдосконалення еколого-економічного механізму ринкового 

обігу земель сільськогосподарського призначення); абстрактно-логічний (для 

теоретичних узагальнень і формулювання висновків) тощо. 

Інформаційну основу дослідження становлять вітчизняні та міжнародні 

законодавчі й нормативні акти у сфері земельних відносин, сільського господарства, 

охорони навколишнього природного середовища, економіки природокористування, 

матеріали і звіти Державної служби статистики України, Державної служби України 

з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Міністерства юстиції України, Міністерства екології та 

природних ресурсів України, вітчизняних сільськогосподарських підприємств, а 

також методичні рекомендації наукових установ, наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, матеріали власних досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається особистим внеском 

автора у розв’язання актуальної наукової проблеми в галузі економіки 

природокористування, що полягає в поглибленні теоретико-методологічних засад та 

обґрунтуванні практичних напрямів еколого-економічного забезпечення розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення. Найвагомішими результатами, 

що визначають наукову новизну дослідження, є: 

вперше: 

 обґрунтовано теоретико-методологічні основи еколого-економічного 

забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, що 

ґрунтуються на методології інституціональної економіки, як механізму 

збалансування інтересів усіх учасників ринку щодо ціноутворення, визначених 

договірних умов та способів відчуження земельних ділянок з урахуванням існуючих 

інституціональних обмежень соціального, економічного та екологічного характеру; 

 запропоновано науково-методичні підходи до формування еколого-

економічного механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення, що передбачає впорядкування сукупності елементів і взаємо-

пов’язаних підсистем (забезпечувальної, функціонально-інструментальної, 

результативно-цільової та регулюючої) та надає можливість забезпечити залучення 

в аграрну сферу довгострокових інвестиційних ресурсів і нарощування виробничого 

потенціалу сільськогосподарської галузі країни; 

 сформовано моделі розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні, які базуються на моделюванні трьох основних прогнозних 

сценаріїв еколого-економічних процесів в аграрному секторі на перспективу: 

реалістичного (інерційного), оптимістичного і песимістичного, що враховують 

імовірні економічні й екологічні зміни та можливі варіанти трансформації 

земельних відносин; 

 запропоновано підхід до обґрунтування перспектив розвитку земельно-

орендних відносин у сільському господарстві на основі визначення взаємозв’язку 

цієї сфери з основними чинниками впливу, що дає змогу розрахувати ймовірні 

тенденції розвитку основних параметрів оренди земель сільськогосподарського 

призначення з урахуванням сучасного стану та особливостей розвитку цієї форми 

ринкового обігу земель залежно від економічної кон’юнктури; 
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удосконалено: 

 методичний підхід до проведення моніторингу ринку сільськогоспо-

дарських земель на основі порівняльної експертної оцінки локальних ринків, що дає 

змогу виявити характерні особливості функціонування різнотипних форм ринкового 

обігу земель та обґрунтувати чинники, які стримують розвиток відповідного ринку; 

 науково-методичні підходи до функціонування фінансово-економічного 

інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві, який 

забезпечує імплементацію таких ресурсів у фінансовий простір за допомогою 

концентрації (корпоратизації), фінансизації та сек’юритизації з метою підвищення 

ринкової вартості суб’єкта землекористування; 

 багаторівневу модель державного регулювання розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення, що, на відміну від чинної, передбачає 

розвиток вторинного ринку, земельних аукціонів та іпотеки, залучення 

невитребуваних земель до ринкового обігу на основі систематизації функцій та 

впорядкування повноважень суб’єктів регулювання на різних ієрархічних рівнях: 

держава, регіон, територіальна громада; 

 механізм рентного регулювання сільськогосподарського землекористу-

вання, що передбачає запровадження нової парадигми земельно-рентних відносин 

завдяки функціонуванню норм і правил (інститутів) як особливих інструментів 

формування, вилучення, розподілу та використання земельної ренти в аграрному 

секторі економіки; 

 концептуальний підхід до оцінки сільськогосподарських угідь, заснований 

на розмежуванні джерел доходів сільськогосподарських товаровиробників на 

рентні, ресурсні та управлінські, що дає змогу підвищити об’єктивність оціночних 

показників вартості земельної ділянки залежно від форми її ринкового обігу; 

набули подальшого розвитку:  

 понятійно-категоріальний апарат концепції ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення внаслідок систематизації його основних форм 

та уточнення понять «ринок земель», «ринковий обіг земель», «земельна рента», 

«земельні активи», «капіталізація земельних ресурсів», що дало змогу 

конкретизувати формулювання теоретико-методологічних засад еколого-

економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення; 

 інтерпретація сутнісно-змістової основи ринку земель сільськогосподар-

ського призначення, яка, на відміну від існуючих, розглядає його як систему 

взаємовідносин і механізмів, що передбачають реалізацію землевласниками й 

землекористувачами економічних інтересів шляхом перерозподілу земель 

сільськогосподарського призначення в процесі ринкового обігу прав власності 

(користування) на земельні ділянки, у результаті якого відбувається зміна їхнього 

власника (користувача); 

 модель функціонування системи земельно-іпотечного кредитування 

сільського господарства, особливістю якої є створення державного земельно-

іпотечного агентства як спеціалізованого інституту з рефінансування кредитів, що, 

своєю чергою, сприятиме розширенню доступу всіх сільськогосподарських товаро-
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виробників до кредитних ресурсів, а також підвищенню ефективності контролю та 

регулювання ринкового обігу земельних активів; 

 інструментарій запобігання рейдерству на ринку земель сільськогоспо-

дарського призначення завдяки систематизації чинників, які провокують його 

розвиток, та запровадженню з урахуванням їх впливу превентивних інструментів і 

заходів протидії цьому явищу, що дасть змогу підвищити ефективність 

перерозподілу земельних угідь та рівень економічної безпеки землекористувачів в 

аграрній сфері; 

 напрями організаційно-економічного регулювання ринку сільськогоспо-

дарських земель, що передбачають удосконалення механізму впорядкування 

(адміністрування, стимулювання та контролю) ринкового обігу прав власності 

(користування) на земельні ділянки з метою ефективного перерозподілу та 

консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблені 

теоретико-методологічні та прикладні положення дисертації логічно доведено до 

рівня конкретних пропозицій, придатних для впровадження в науку і практику 

економіки природокористування. 

Результати досліджень автора щодо вдосконалення системи інфраструктур-

ного забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення були використані в практичній діяльності Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області при підготовці пропозицій до Програми 

комплексного розвитку території Львівської області на 2016–2020 роки (довідка 

№ 31-13-0.1-8653/2-18 від 25.09.2018 р.). Науково-методичні підходи автора щодо 

еколого-економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення були використані у практичній діяльності Міськрайонного управління 

у Сокальському районі та м. Червонограді (довідка № 0-13-0.18-1544/122-18 від 

04.10.2018 р.), а також відділу у Самбірському районі (довідка № 31-13-0.310-

635/115-18 від 04.10.2018 р.) Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області під час підготовки до проведення земельних торгів. Низку науково-

практичних рекомендацій щодо ефективного функціонування ринку сільськогоспо-

дарських земель використано в роботі Стрийської районної ради Львівської області 

при підготовці рішень та інших нормативних документів (довідка № 419 від 

08.10.2018 р.). 

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використано для оптимізації 

навчального процесу Львівського національного аграрного університету, зокрема 

під час підготовки лекційних курсів та розроблення навчально-методичних 

рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять з дисциплін 

«Економіка природокористування», «Ринок землі» та «Управління земельними 

ресурсами» (довідка № 01-28-06/4-1322 від 09.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

рекомендації, висновки та пропозиції, отримані за результатами проведених 

досліджень, розроблено здобувачем самостійно. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом 

самостійної роботи здобувача. Дисертація не містить матеріалів кандидатської 

дисертації автора. Наукові результати дисертаційного дослідження є внеском у 
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розвиток науки у сфері економіки природокористування та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертації 

доповідалися на науково-практичних конференціях, круглих столах та форумах 

різного рівня, серед яких: «Розвиток АПК на засадах раціонального 

природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти» (Полтава, 

2015 р.), «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій» (Львів, 2015 р.), «Екологізація і біологізація природокористування в 

контексті збалансованого розвитку» (Одеса, 2015 р.), «Проблеми збалансованого 

розвитку аграрного сектора економіки» (Київ, 2015 р.), «Фактори сталого розвитку 

сучасної держави в умовах інноваційної економіки» (Дніпропетровськ, 2015 р.), 

«Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти» 

(Ірпінь, 2016 р.), «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку 

агропродовольчої сфери» (Харків, 2016 р.), «Екологія і природокористування в 

системі оптимізації відносин природи і суспільства» (Тернопіль, 2016 р.), «Students 

on their Way to Science», (Латвія, Єлгава, 2016 р.), «Перспективи розвитку 

національної економіки» (Запоріжжя, 2016 р.), «Проблеми збалансованого 

природокористування в агросфері» (Київ, 2016 р.), «Еколого-економічні основи 

збалансованого землекористування та розвитку земельних відносин в агросфері» 

(Київ, 2016 р.), «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у 

контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний 

аспекти» (Полтава, 2016 р.), «Стратегические направления развития АПК стран 

СНГ» (Росія, Барнаул, 2017 р.), «Economy. Zarządzanie. Państwo i Prawo. Priorytetowe 

obszary badawcze: od teorii do praktyki» (Польща, Люблін, 2017 р.), «Геодезия, 

землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, завтра» (Росія, Омськ, 2017 р.), 

«Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації» (Київ, 

2017 р.), «Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування» 

(Полтава, 2017 р.), «Економічний механізм управління інноваціями: методологія та 

практика» (Львів, 2018 р.), «Передумови та перспективи раціонального 

використання природно-ресурсного потенціалу» (Полтава, 2018 р.), «Забезпечення 

сталого економічного розвитку країни: проблеми, можливості та перспективи» 

(Київ, 2018 р.), «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агро-

промисловому виробництві» (Київ, 2018 р.), «Вплив біоекономіки на просторовий 

розвиток територій» (Київ, 2018 р.), «Збалансоване природокористування: традиції, 

перспективи та інновації» (Київ, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 50 наукових праць, зокрема 

одноосібна монографія, 26 статей у наукових фахових виданнях, з яких 19 – у 

виданнях іноземних держав та виданнях України, які входять до міжнародних 

наукометричних баз, і 23 праці апробаційного характеру. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 442 сторінки, з яких основного тексту – 347 сторінок. Робота 

містить 36 рисунків, 35 таблиць, 11 додатків, а також список використаних джерел із 

425 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено основні завдання, 

окреслено об’єкт і предмет дослідження, його методику, відображено наукову 

новизну, практичну цінність результатів дослідження та відомості про їх апробацію. 

У першому розділі – «Концептуальні засади функціонування та розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення» – визначено сутність і 

значення ринку земель сільськогосподарського призначення в аграрному секторі 

економіки, поглиблено концептуальні засади його функціонування та розвитку, а 

також уточнено понятійно-категоріальний апарат за темою дослідження. 

На основі аналізу наукових підходів до сутності ринку в поглядах різних 

економічних течій з’ясовано, що його головною складовою має виступати 

безпосередньо ринковий механізм, який являє собою спосіб взаємодії продавця і 

покупця, заснований на попиті, пропозиції та ціні. Досліджено сутність ринку 

земель сільськогосподарського призначення на основі його формулювань з правової, 

економічної, екологічної й соціальної точок зору, що відображає головні умови 

повноцінного функціонування такого ринку в аграрному секторі. Виходячи з цього, 

ми пропонуємо під ринком земель сільськогосподарського призначення розуміти 

систему взаємовідносин і механізмів, що передбачають реалізацію землевласниками 

й землекористувачами економічних інтересів шляхом перерозподілу земель 

сільськогосподарського призначення в процесі ринкового обігу прав власності 

(користування) на земельні ділянки, внаслідок якого відбувається зміна їхнього 

власника (користувача).  

Визначено, що земля як економічний базис кожної соціальної формації і 

фінансово-кредитної системи виступає головним ресурсом для оздоровлення 

еколого-економічної ситуації в країні. Тому однією з основних цілей формування 

розвинутого ринку земель сільськогосподарського призначення є забезпечення 

раціонального їх використання та підвищення ґрунтової родючості. Досягнення цієї 

цілі є визначальним, адже земля – це не лише головний засіб аграрного 

виробництва, вона є основою державності, національної самовизначеності та 

просторовою народногосподарською засадою. При цьому основними 

функціональними завданнями ринку земель сільськогосподарського призначення є: 

перерозподіл земельної власності; консолідація земельної власності в руках 

ефективних власників та орендарів; визначення рівноважної ціни землі на основі 

взаємодії попиту й пропозиції.  

Виділено класифікаційні ознаки земельного ринку за допомогою групування 

його видів. Визначені основні функції ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Систематизовано чинники впливу на ринок земель сільсько-

господарського призначення, що, на відміну від існуючих підходів, передбачає їх 

розподіл за чотирма функціональними групами: правові, екологічні, економічні, та 

соціальні. Така класифікація доповнює й деталізує перелік показників ефективності 

діяльності ринку землі та розширює бачення перспектив його подальшого розвитку.  

Систематизовано основні принципи ефективного ринкового обігу сільськогос-

подарських земель. У зв’язку з тим, що винятковою ознакою ринку цих земель є 

нееластичність попиту, унеможливлюється рівноважне встановлення вартості 

земельних угідь. Тому для створення та функціонування відповідного ринку 
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необхідна низка умов: активна роль на цьому ринку суб’єктів господарювання, 

узаконене право володіння земельними ділянками, наявність нормативно-правового 

та економічного інструментарію регулюючого впливу, ефективного 

ціноутворювального інструментарію. 

Процес впровадження повноцінного ринкового обігу земель сільськогоспо-

дарського призначення, на нашу думку, має передбачати кілька етапів. Першим із 

них є запровадження обмеженого ринку сільськогосподарських земель, зокрема 

купівлі земель винятково громадянами України, територіальними громадами та 

державою. До того ж покупець землі повинен обов’язково використовувати її для 

аграрного виробництва та мати досвід у веденні власного агробізнесу. Це, своєю 

чергою, сприятиме формуванню конкурентоспроможних фермерських та особистих 

селянських господарств. Щодо обмеження максимально допустимої площі 

сільськогосподарських угідь у власності однієї особи, то на першому етапі вона не 

повинна перевищувати 200 га. Це сприятиме усуненню монополізму на ринку 

сільськогосподарських земель. Наступний етап – повноцінного функціонування 

ринку земель сільськогосподарського призначення та їх вільного обігу – можливо 

розпочинати через кілька років після формування ціни на землю. Цей етап 

передбачає повне відкриття ринку для всіх суб’єктів земельних відносин, у тому 

числі й іноземних. Поетапний підхід до запровадження ринкового обігу землі дає 

змогу невідкладно задовольнити нагальні потреби, а головне – якісно підготувати 

решту базових умов для повноцінного його запуску. 

Проаналізовано світовий досвід формування ринку сільськогосподарських 

земель та виявлено основні позитивні шляхи його імплементації в процесі 

завершення земельної реформи в Україні. Висвітлено окремі аспекти відносин 

власності на землю в країнах світу, зокрема: форми власності, обмеження розмірів 

земельних угідь, оцінка землі, особливості державного регулювання тощо. Вивчено 

особливості орендних відносин у сфері землекористування в низці європейських 

країн, на основі чого визначено їх базові принципи та особливості: врахування 

різних форм власності і господарювання; врахування еколого-економічних та 

соціальних особливостей аграрного виробництва; інституціональна регламентація 

орендних відносин у сфері сільськогосподарського землекористування; ринок 

земель сільськогосподарського призначення є основною платформою їх 

економічного обігу; зростаюча роль та значення державного управління земельними 

ресурсами агросфери. Досвід цих країн, зокрема й негативний, дав підстави для 

висновку, що найшвидший варіант формування ефективного ринку земель і 

відповідно ринкових цін на землю має базуватися на впровадженні аукціонів. 

У другому розділі – «Теоретико-методологічні основи еколого-

економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення» – обґрунтовано методологічний базис формування та функціону-

вання ринку сільськогосподарських земель, запропоновано інституціональний 

підхід до еколого-економічного забезпечення його розвитку. 

Визначено, що, на відміну від інших традиційних ринків економічних 

ресурсів, ринок земель сільськогосподарського призначення характеризується 

низкою особливостей, серед яких: просторова та інституційна обмеженість, 

екологічна та соціальна значущість. Із позиції інституціоналізму ринок вивчається з 
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огляду на: антропоморфізм сформованих відносин; взаємодію та впорядкування 

взаємин між суб’єктами ринку; поведінкову нелогічність щодо обмінних і 

трансакційних операцій; способи відчуження об’єктів права приватної власності та 

забезпечення інституціональних принципів його функціонування, які формуються у 

відповідному інституціональному середовищі. Згідно з інституціональною теорією 

об’єктом дослідження, окрім обміну економічних благ, є обмін щодо відчуження й 

привласнення права володіння земельною ділянкою. Вибір моделі комбінації прав 

земельної власності зумовлює механізм реалізації цієї власності, що сприяє 

формуванню відповідної структури попиту та моделі ринку сільськогосподарських 

земель. При цьому механізм функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення необхідно розглядати як інтегровану систему взаємодії елементів 

ринкового саморегулювання та державного регулювання і реалізовувати в 

обмежених умовах дії законів попиту та пропозиції.  

Проведений аналіз альтернативних підходів до функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення дає нам змогу внести деякі уточнення щодо 

теоретико-методологічних засад цього явища. Зокрема, ринок земель сільсько-

господарського призначення як елемент обігу земельних ресурсів формує 

інституціонально-господарську систему, у межах якої, окрім обміну економічних 

благ, здійснюється обмін щодо відчуження й привласнення права володіння 

земельною ділянкою в умовах сформованої ринкової кон’юнктури та інституціо-

нального  середовища. Зважаючи на положення інституціонального підходу, ринок 

земель сільськогосподарського призначення (будучи ринком факторів виробництва) 

є не лише сферою ресурсно-товарного обміну та зразком взаємодії попиту і 

пропозиції, а й механізмом збалансування зацікавлень усіх учасників ринку щодо 

ціноутворення, визначених договірних умов та способів відчуження земельних 

ділянок з урахуванням існуючих інституційних обмежень соціального, 

економічного та екологічного характеру. Система функціонування ринку сільсько-

господарських земель досліджується з позиції суб’єктно-об’єктного підходу, 

структури угод і сегментів ринку за способом відчуження земельної власності, 

структури попиту та пропозиції. Ринок сільськогосподарських земель за своєю 

структурою відповідає ситуації моделі дихотомії ринку, оскільки складається з двох 

основних сегментів (ринку прав власності та прав користування) і передбачає різні 

механізми реалізації земельних відносин з відповідною структурою попиту та 

пропозиції. Варто зазначити, що в сучасній економіці найбільш поширеною 

моделлю ринку земель сільськогосподарського призначення є ринок прав 

землекористування (господарювання), який характеризується відчуженням тільки 

права на користування землею через оренду, емфітевзис тощо.  

Інституціональний підхід до еколого-економічного забезпечення 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення передбачає 

запровадження трьох основних елементів: інституціонального середовища цього 

ринку, форми трансакцій та інфраструктури ринку. Базисом формування 

інституціонального середовища є інститут власності на землю та інструментарій 

економічної реалізації відносин державної, комунальної та приватної власності, 

який формує умови для трансакцій у сфері ринкового обігу земель і трансформації 

відносин земельної власності, а також обороту й розподілу земельних ресурсів. 
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Інституціональний підхід до еколого-економічного забезпечення ринку земель 

сільськогосподарського призначення дозволяє краще уявити основи ринкової 

діяльності, що формують зміст економічних відносин між суб’єктами ринку та 

екологічні особливості землекористування. Запровадження на практиці основних 

ідей запропонованого підходу допоможе вирішити низку проблем формування 

ринку земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться в площині 

неформальних інститутів. 

Система еколого-економічного забезпечення є не єдиним чинником, який 

необхідно враховувати при поясненні процесів ринкового обігу земель сільсько-

господарського призначення, тому її потрібно розглядати у взаємодії з іншими 

чинниками. Об’єднавши ідею ринку як організації з іншими чинниками вибору 

трансакцій на ринку земель сільськогосподарського призначення, можливо 

сформувати інституціональну модель вибору форм відносин у відповідній сфері, яка 

дозволить краще зрозуміти процес функціонування цього ринку (рис. 1). Вказана 

модель передбачає, що процес формування та функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення перебуває під впливом трьох груп взаємо-

пов’язаних чинників. Особливості взаємодії цих чинників характеризують вибір 

форми трансакцій на ринку земель. 
 

 

Форма ринкового обігу земель (трансакції) 

Екологічні 

характеристики 

земельної ділянки 

 

Характеристика 

угоди 

 

РИНОК ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ  

Сукупність ринків 

факторів виробництва 

та фінансових ринків 

 

Формальні та 

неформальні інститути 

Кон’юнктура 

ринку 

 

Елементи 

ринкового обігу 

Інфраструктура 

ринку 

 

Характеристика 

суб’єктів ринку 

 

 
Рис. 1. Інституціональна модель вибору форми трансакцій на ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 
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Перша група чинників охоплює зовнішнє середовище, в якому функціонує 

ринок, та складається з формальних і неформальних інститутів, які, своєю чергою, 

формують інфраструктуру ринку, що забезпечує ринковий обіг сільсько-

господарських земель (фінансово-кредитну сферу, нотаріальні інститути, органи 

юстиції, земельні біржі, страхові компанії, консалтингові та ріелторські 

підприємства тощо). Ці чинники встановлюють загальні стандарти для 

господарської діяльності, забезпечуючи обмеження і стимули для всіх елементів 

ринкового обігу. До другої групи чинників належать екологічні характеристики 

земельної ділянки (екологічна стабільність, якісні показники ґрунту, наявність 

особливо цінних земель тощо). Третя група чинників – це безпосередньо суб’єкти 

ринкових угод, пов’язані між собою мережею явних і неявних ринкових відносин. 

Спираючись на основні постулати інституціональної економічної теорії, 

обґрунтовано необхідність інфраструктурного забезпечення функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення на основі побудови структурної моделі, 

яка забезпечуватиме сталість і незмінність правил функціонування суб’єктів 

господарювання за умови державного регулювання та контролю. Визначені основні 

суб’єкти інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарських земель, 

головними  завданнями яких є гармонізація взаємодії між продавцями і покупцями 

при переміщенні фінансово-грошових та інформаційних потоків, пов’язаних зі 

здійсненням операцій із сільськогосподарськими землями. 

Визначено, що моніторинг як інформаційно-аналітична система спостережен-

ня за динамікою ринку земель сільськогосподарського призначення передбачає 

систематичний збір даних стосовно функціонування ринку, виявлення чинників 

розвитку та розробку системи забезпечення його стабільності. Запровадження 

інструменту моніторингу ринку земель сільськогосподарського призначення на 

національному, регіональному та локальному рівнях дасть змогу виявити характерні 

особливості функціонування різнотипних форм ринкового обігу земель 

(кон’юнктура, темпи обігу земель, стабільність цін) та обґрунтувати чинники, що 

стримують їх розвиток. Необхідним є запровадження заходів щодо отримання 

повнішого й точнішого уявлення про стан, структуру і тенденції розвитку ринку 

земель у локальних умовах. Для цього необхідно розширити експертне коло, 

зокрема серед органів влади в об’єднаних територіальних громадах, великих 

сільгоспвиробників, фермерів і власників земельних ділянок, фахівців районних 

держадміністрацій тощо. Предметом експертного опитування мають стати існуючі 

відносини щодо трансформації права власності (користування) на землю, зокрема 

купівлі-продажу, оренди, спадщини, іпотеки тощо. Важливо розширити зміст 

форми-анкети в аспекті виділення таких ключових питань.  

Завершальною фазою аналізу кон’юнктури ринку земель 

сільськогосподарського призначення є реалізація заходів у межах системи 

інформаційного забезпечення моніторингу земельного ринку (рис. 2). Вони 

передбачають: оцінку реальних та потенційних можливостей розширення місткості 

ринку земель, розробку довгострокового прогнозу попиту, ціни, тощо; 

обґрунтування рекомендацій щодо переорієнтації продажів з урахуванням 

виявленого попиту; удосконалення інфраструктурного забезпечення ринку земель; 
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обґрунтування рекомендацій щодо формування системи інформаційного 

забезпечення учасників ринку сільськогосподарських земель. 
 

 

І ЕТАП.  Підготовчий 

ІІ ЕТАП.  Основний 

Аналіз кон’юнктури 

ринку 

 

Аналіз локальних ринків сільськогосподарських земель 

Ухвалення управлінських рішень щодо розвитку локальних ринків 

сільськогосподарських земель 

ІІІ ЕТАП.  Завершальний 

Виявлення проблем та чинників розвитку локальних ринків 

Збір необхідної інформації для вирішення проблем 

Прогноз тенденцій 

розвитку 

Розробка стратегії 

розвитку 

Методичне забезпечення вирішення проблем 

 

Технічне та інформаційне забезпечення моніторингу ринку 

 
Рис. 2. Структурно-логічна схема інформаційного забезпечення моніторингу 

ринку земель сільськогосподарського призначення. 

 

За нинішньої економічної ситуації ефективність процесу інформатизації 

формується не тільки внаслідок якісного інформаційного наповнення, а й у 

результаті відповідного комунікативного рівня в цьому аспекті. Зважаючи на 

зростаючий попит інформатизації, істотної ваги набувають розроблення та 

проектування корпоративних інформаційних систем. Формування повністю 

автоматизованої системи менеджменту на земельному ринку дасть змогу: 

пришвидшити опрацювання інформаційних даних за допомогою максимального 

локального поєднання обробного обладнання з місцями виникнення і застосування 

отриманих відомостей; забезпечити фахівців інформаційної сфери та спеціалістів 

фінансово-економічних відділів своєчасними даними; краще забезпечувати розмаїті 

та подекуди доволі мінливі потреби адміністративних кадрів; отримувати 

впорядковані та систематизовані дані, ґрунтуючись на наданій інформації всіма 

управлінськими підсистемами; автоматизувати контроль за реалізацією всіх 

управлінських функцій та підприємницької діяльності в умовах ринку. 

У третьому розділі – «Сучасний стан та тенденції розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні» – проаналізовано стан і 

проблеми трансформації відносин власності у сільськогосподарському землекорис-
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туванні, оцінено сучасний стан ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні та встановлено тенденції його розвитку. 

У дисертації розкрито еколого-економічні особливості ринкової 

трансформації відносин власності на землю та її вплив на розвиток сільсько-

господарського землекористування. Зокрема, показано, що запровадження 

різноманітних форм власності та господарювання в аграрному секторі за відсутності 

еколого-економічного обґрунтування перерозподілу земельно-територіальних 

ресурсів призвело до значних змін складу і структури сільськогосподарських угідь, а 

також екологічної незбалансованості земельного фонду та строкатості розмірів 

сільськогосподарських підприємств. Недосконала практика реформування 

спричинила зниження ефективності використання й охорони земель, надмірний 

рівень парцеляції земель, порушення сівозмін, впровадження монокультури і, як 

наслідок, погіршення якості ґрунтів, зниження їх родючості, підвищення рівня ерозії 

та деградації земель. 

Однак у результаті трансформації відносин власності на землю було створено 

певні передумови для ефективного функціонування ринку земель сільськогоспо-

дарського призначення. До специфіки ринкової трансформації власності на землю 

належить обіг сільськогосподарських земель. При цьому активність функціонування 

цього ринку визначається частотою ринкового обігу відповідних ділянок. Розвиток 

такого обігу зумовлює популяризацію економічних відносин власності на землю 

через ринкові інструменти економічних відносин: купівлю-продаж, оренду, заставу, 

успадкування, дарування, внесення до пайового капіталу суб’єкта господарювання 

тощо. Періодична зміна землевласників та землекористувачів зумовлена різно-

манітністю форм власності на землю. Вона необхідна для розвитку ринкового обігу 

земель, оскільки забезпечує підвищення ефективності використання земельних 

ресурсів. Проте ефективний розвиток земельних відносин і трансформації власності 

на землю багато в чому залежить від правильної організації таких відносин за 

допомогою обмежень і норм. Сюди входять адміністративні, законодавчо 

встановлені правила і процедури, відносини між політичними силами всередині 

країни, вибрані напрями економічної політики, заходи щодо стимулювання чи 

обмеження економічних процесів у сфері використання земельних ресурсів. 

Визначено, що існуючий механізм ринкового обігу земель сільськогоспо-

дарського призначення реалізується в умовах режиму обмеженої дії закону попиту і 

пропозиції, зумовленого інституційними обмеженнями, а також умовами 

конкуренції, досконалою нееластичністю пропозиції землі. Систематизовано 

основні форми ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення з 

урахуванням особливостей земельних ресурсів як товару. Процедура реалізації 

юридично-правових та економічних відносин у межах цих форм відбувається в 

результаті трансакцій щодо земельних ділянок. Для визначення рівня значущості і 

пріоритетності тієї чи іншої форми ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення досліджено їх поширення (табл. 1). Виявлено найпоширеніші форми 

ринкового обігу земельних ділянок у сільському господарстві, враховуючи дію 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. До таких форм 

належать оренда земельних ділянок (понад ¾ ринку) та їх успадкування. Як 
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результат, із кожним роком збільшуються площі сільськогосподарських угідь у 

користуванні великих сільськогосподарських підприємств (агрохолдингів).  
 

Таблиця 1 

Динаміка площ земельних ділянок, з якими відбулися трансакції за формами 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні* 

Форма 

ринкового обігу 

Рік 

2013 2014 2015 2016 

Площа, 

тис. га 
% 

Площа, 

тис. га 
% 

Площа, 

тис. га 
% 

Площа, 

тис. га 
% 

Оренда 140,0 83,55 2169,2 95,99 3531,1 87,44 8279,9 84,24 

Спадщина 25,8 15,37 85,8 3,80 473,9 11,73 1447,8 14,73 

Купівля/продаж 0,2 0,11 3,1 0,14 14,2 0,35 35,4 0,36 

Міна/дарування 0,4 0,23 0,3 0,01 6,9 0,17 24,4 0,25 

Емфітевзис 1,2 0,74 1,5 0,07 12,0 0,30 40,5 0,41 

Іпотека 0,0 0,00 0,0 0,00 0,3 0,01 0,7 0,01 

Всього 167,6 100,00 2259,9 100,00 4038,4 100,00 9828,7 100,00 

*Джерело: сформовано за даними Міністерства юстиції України. 

 

Проаналізовано види, структуру та рівень активності трансакцій, які були 

реалізовані на національному та регіональному ринку земель сільськогосподар-

ського призначення. Систематизовано проблемні питання у сфері ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення, зокрема: відсутність консолідованої 

моделі розвитку ринку сільськогосподарських земель; несформованість інфраструк-

тури ринкового обігу земель; відсутність механізму консолідації земельних ділянок, 

незавершеність розмежування земель державної та комунальної власності; 

неможливість поліпшення технологічних умов використання сільськогосподарських 

земель унаслідок нераціональних розмірів землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення 

дрібних ділянок інших власників у масиви земель господарств тощо; концентрація 

більшості земель сільськогосподарського призначення у власності найменш 

економічно активної частини сільського населення; нормативна неврегульованість 

земельно-рентних відносин; зниження інвестиційної привабливості вітчизняного 

аграрного сектору економіки, пов’язане з підвищенням ризику вкладень унаслідок 

неможливості земельно-іпотечного кредитування сільського господарства; 

відсутність ефективного інструментарію стимулювання збалансованого 

використання, збереження, охорони та відтворення земельних ресурсів. 

Охарактеризовано сучасний стан і тенденції розвитку земельно-орендних 

відносин у сільськогосподарському землекористуванні України. Проведений аналіз 

дав змогу визначити основні еколого-економічні аспекти орендних відносин у 

сільськогосподарському землекористуванні. Вітчизняні сільськогосподарські 

товаровиробники ведуть господарську діяльність переважно на орендованих землях, 

частка яких у загальному сільськогосподарському землекористуванні становить 

понад 45 % (рис. 3). На 01.01.2018 р. в Україні укладено близько 4,9 млн договорів 

оренди земельної частки (паю). Більшість договорів (2,3 млн) укладено терміном на 

8–10 років. Однак варто зауважити, що через досить високу частку 

короткострокових договорів оренди (до 6 років) та низьку економічну активність 
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власників земель підвищується рівень екологічних ризиків в орендній формі 

сільськогосподарського землекористування. 

 

Рис. 3. Частка орендованих земель у загальному сільськогосподарському 

землекористуванні за регіонами України, %*. 
*Примітка: дані щодо АР Крим відсутні. 

 

Незважаючи на тенденцію до зменшення площі орендованих земель, середня 

орендна плата за землі сільськогосподарського призначення продовжує зростати. У 

середньому в Україні власники паїв у 2017 р. отримали 1369 грн з розрахунку на 

1 га переданих в оренду угідь, що порівняно з 2016 р. (1093 грн) більше на 25 %. 

Істотно зросла останнім часом середня вартість оренди державних земель. Це 

зумовлено поширенням практики передачі відповідних земельних ділянок у 

користування через механізм аукціонів. На 01.01.2018 р. середня орендна плата за 

користування 1 га земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності через аукціони становила 2793 грн. У цей самий період 

передача державних земель в оренду без проведення аукціону відбувалася за значно 

нижчою ціною – всього 1053 грн/га. 

У четвертому розділі – «Напрями підвищення еколого-економічної 

ефективності функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення» – розроблено еколого-економічний механізм ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення, удосконалено фінансово-економічний 

інструментарій капіталізації земельних ресурсів та модель функціонування системи 

земельно-іпотечного кредитування сільського господарства. 

Обґрунтовано, що запровадження ринкового обігу земель сільськогосподар-

ського призначення в Україні стало об’єктивною необхідністю інвестиційного 
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забезпечення розвитку аграрного сектору економіки. На підставі проведених 

досліджень взаємозв’язків основних складових ринку землі розроблено структуру 

еколого-економічного механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення (рис. 4). 
 

 

Об’єкт: землі сільсько-

господарського призначення 

 

Суб’єкти:  покупці та продавці 

прав на земельну ділянку (частку) 

 

РИНКОВИЙ 

ОБІГ ЗЕМЕЛЬ 

Інформаційні 

потоки 

Фінансові 

потоки 

Вихід Вхід 

Попит та пропозиція 

Ціноутворення 

Забезпечувальна 

підсистема 

Результативно-
цільова 

підсистема 

 

Елементи ринкового 

обігу земель 

Функціонально-
інструментальна 

підсистема 

Інституціональні 

умови функціо-

нування ринку земель 

 

Моніторинг ринку 

земель 

 

Інфраструктура 

ринку земель 

 

Регулююча 

підсистема 

 

Рис. 4. Структура еколого-економічного механізму ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

Пропонований механізм налічує чотири взаємопов’язані підсистеми: 

забезпечувальну (забезпечує «вхід» механізму через інституціональне, 

інфраструктурне, ресурсне, матеріальне та фінансове забезпечення з метою його 

ефективного функціонування), функціонально-інструментальну (процес реалізації 

основних традиційних функцій управління через технології, інструменти, важелі, 

моделі, форми та методи), результативно-цільову (визначає цілі, завдання, функції, 

стратегії) та регулюючу (ринкове і державне регулювання). При цьому 

поліфункціональність еколого-економічного механізму ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення зумовлює необхідність формування 

відповідних інститутів та інституцій регулювання. Застосування такого підходу дає 

змогу визначити обмеження, форми взаємодії та способи узгодження еколого-

економічних інтересів суб’єктів ринку земель з урахуванням економічних та 

інституціональних трансформацій. Це, своєю чергою, допоможе надалі більш 
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системно формувати управлінські заходи щодо регулювання ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. 

Доведена необхідність ринкової капіталізації сільськогосподарських земель як 

механізму інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки. Визначена 

сутнісно-змістова основа капіталізації земельних ресурсів як процесу їх трансформації 

у капітал з метою підвищення ринкової вартості суб’єкта землекористування. 

Визначено, що в існуючих інституціональних умовах земельні ресурси не створюють 

капіталу в аграрному виробництві, що потребує обґрунтування ролі фінансово-

економічної складової в процесі капіталізації сільськогосподарських земель. При 

цьому визначальним чинником капіталізації є адекватна сучасним ринковим реаліям 

оцінка земельних ресурсів як джерела капіталізованих доходів. Виявлена значна 

диференціація вартості сільськогосподарських земель у регіонах України за 

нормативною грошовою оцінкою. Зосереджено увагу на значній недооцінці 

земельних ресурсів та довгому терміні їх капіталізації. Сьогодні в умовах 

відсутності реальної вартості земель сільськогосподарського призначення при їх 

капіталізації можливо відштовхуватись від нормативної грошової оцінки угідь. У 

таких умовах ставка річного відсотка орендної плати земель від її загальної вартості 

буде ілюструвати норму капіталізації. Однак, порівнюючи орендну плату з 

нормативною грошовою оцінкою, зазначимо, що відсоткова ставка орендної плати в 

багатьох регіонах становить навіть менше ніж 3,0 % (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Частка орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення від їх нормативної грошової оцінки за регіонами України 

у 2017 р., %. 
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Обґрунтовано фінансово-економічний інструментарій капіталізації земельних 

ресурсів у сільському господарстві, що забезпечує імплементацію таких ресурсів у 

фінансовий простір за допомогою концентрації (корпоратизації), фінансизації та 

сек’юритизації. З метою прискорення процесу трансформації земельних ресурсів у 

фінансові активи обґрунтовано пропозиції щодо розвитку фінансово-економічного 

інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві, зокрема: 

формування нормативно-правової бази іпотечного кредитування та сек’юритизації; 

модернізація системи експертної та нормативно-грошової оцінки земель; 

розроблення інфраструктури ринку сільськогосподарських земель тощо. Важливим 

інструментом капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві є 

консолідація земель. Напрями ефективної консолідації земель мають передбачати 

низку екологічних і соціально-економічних вимог щодо територіальних умов 

землекористування, а також орієнтуватися на збалансування інтересів усіх учасників 

земельних відносин з розмежуванням підходів, завдань та принципів реорганізації 

структури угідь та виробництв. 

Доведено, що в процесі ринкового обігу земельних активів в аграрному 

секторі економіки особлива роль належить організованій системі іпотечного 

кредитування. Обґрунтовано напрями регулювання ринкового обігу земельних 

активів у системі земельно-іпотечного кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників. Охарактеризовано сучасний стан та тенденції розвитку земельної 

іпотеки в сільському господарстві. Обґрунтовано структурно-логічну схему 

функціонування системи земельно-іпотечного кредитування в досліджуваній галузі, 

що передбачає наявність тісних зв’язків і взаємодії між її елементами, які 

функціонують у різних сферах економіки. Запропонована модель функціонування 

системи земельно-іпотечного кредитування сільського господарства, особливістю 

якої є створення державного земельно-іпотечного агентства як спеціалізованого 

інституту з рефінансування кредитів. Обґрунтовано алгоритм зарахування сільсько-

господарських земель на баланс підприємства у вигляді схеми послідовних етапів: 

формування земельної ділянки зі встановленими межами; державна реєстрація та 

кадастровий облік земельної ділянки; оцінка вартості земельної ділянки 

сертифікованими експертами-оцінювачами; формування цілісних земельних масивів 

та комплексна їх оцінка; взяття земельних активів на баланс підприємства згідно з 

порядком визнання земельної ділянки активом. 

У п’ятому розділі – «Шляхи вдосконалення системи регулювання ринку 

земель сільськогосподарського призначення» – систематизовано напрями 

організаційно-економічного регулювання ринку сільськогосподарських земель, 

удосконалено інструментарій запобігання рейдерству на ринку земель сільсько-

господарського призначення та механізм формування й розподілу земельної ренти в 

аграрному секторі економіки.  

На основі аналізу сучасного стану та особливостей ринкового обігу 

сільськогосподарських земель розроблено багаторівневу модель державного 

регулювання розвитку ринку земель цієї категорії, що передбачає визначення мети 

(формування ефективного, збалансованого та екологічно безпечного 

землекористування) і завдання (розвиток вторинного ринку, розширення сегмента 

учасників ринку, підтримання сектору державних земель, залучення невитребуваних 
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земель до ринкового обігу, розвиток кредитування фізичних і юридичних осіб під 

заставу земель тощо), системи функцій, а також впорядкування повноважень 

суб’єктів регулювання на різних ієрархічних рівнях: держава, регіон, територіальна 

громада (рис. 6). Систематизовано інструменти державного регулювання ринкового 

обігу земель сільськогосподарського призначення. 
 

 

Модель державного регулювання розвитку ринку 

сільськогосподарських земель 

Мета – формування ефективного, збалансованого та екологічно безпечного 

сільськогосподарського землекористування. 

Об’єкт – відносини щодо ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення. 

Суб’єкти – органи влади та інші суб’єкти державного регулювання розвитку 

ринку сільськогосподарських земель 
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МА – Міністерство аграрної політики та продовольства України; ОТГ– об’єднані територіальні 
громади; ДЗК – Державний земельний кадастр; МЮ – Міністерство юстиції України; НБУ – 

Національний банк України; МОВВ – місцеві органи виконавчої влади 

 
Рис. 6. Структурно-функціональна модель державного регулювання розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення. 
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Визначено сутність організаційно-економічного регулювання ринку 

сільськогосподарських земель як механізму впорядкування (адміністрування, 

стимулювання та контролю) ринкового обігу прав власності (користування) на 

земельні ділянки з метою ефективного перерозподілу та консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано ефективні напрями 

організаційно-економічного регулювання ринку сільськогосподарських земель у 

контексті формування нової парадигми земельних відносин. 

Встановлено, що за відсутності вільного обігу сільськогосподарських земель 

нині не здійснюються заходи з консолідації земель, а процеси урбанізації 

призводять до подальшого подрібнення земельних ділянок та необґрунтованої зміни 

їх цільового призначення. З урахуванням вищезазначеного представлено 

інструментарій організаційно-економічного регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення, застосування якого сприятиме вирішенню 

низки поставлених завдань у цій сфері (рис. 7). 
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Рис. 7. Інструменти організаційно-економічного регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

До основних організаційних інструментів належать землеустрій, адміністра-

тивне регулювання, реєстрація речових прав, земельний моніторинг та контроль. 

Економічний інструментарій регулювання ринку земель сільськогосподарського 

призначення є системою взаємозалежних і взаємозумовлених економічних 

регуляторів, що охоплюють фінансові, фіскальні, рентні та цінові інструменти 
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регулювання. При цьому напрями організаційно-економічного регулювання мають 

скеровуватися не на прийняття рішення в розрізі окремих об’єктів 

землекористування, а на формування тотальних умов і правил, які дадуть змогу 

землевласникам та землекористувачам розробляти індивідуальні плани 

використання сільськогосподарських земель у межах визначених норм і 

встановлених обмежень. 

Недотримання цілісної структури масивів земель сільськогосподарського 

призначення сформувало питання відокремленого землекористування, зокрема в 

межах масиву. Це формує істотні можливості для зловживань з боку недобро-

совісного власника чи користувача землі, яка знаходиться в межах такого масиву. 

Загалом відсутність чіткої системи ринкового обігу сільськогосподарських земель 

провокує рейдерські їх захоплення. Особливе значення рейдерства проявляється в 

тому, що воно є одним із принципових проявів тінізації земельних відносин і 

полягає в поглинанні землекористування проти волі його власника чи користувача. 

У зв’язку з цим нелегальний перерозподіл прав власності на ринку землі за 

допомогою рейдерства негативно впливає на економічні відносини у сфері 

сільськогосподарського виробництва. Систематизовано чинники, що провокують 

розвиток рейдерства на ринку сільськогосподарських земель, та здійснено їх 

групування за двома блоками: фінансово-економічні та організаційно-

адміністративні. Враховуючи зарубіжний досвід та визначені чинники, варто 

систематизувати відповідно до них превентивні заходи, спрямовані на протидію 

рейдерству на ринку сільськогосподарських земель. Пропонована система охоплює 

фінансово-економічні та організаційно-адміністративні інструменти і заходи. Щоб 

запобігти та протидіяти рейдерству на ринку земель сільськогосподарського 

призначення, пропонується інструментарій з поетапною реалізацією політики, 

спрямованої на впровадження превентивних заходів, яка залежить від рівня 

управління (державного, регіонального, місцевого). 

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування й розподілу 

земельної ренти в аграрному секторі економіки в умовах трансформації земельних 

відносин. Здійснено аналіз наукових підходів та еволюції теорії земельної ренти. 

Обґрунтовано структурно-логічну схему механізму формування та розподілу 

земельної ренти. Залежно від сфери застосування інститутів взаємодії суб’єктів 

земельних відносин систематизовано інструменти механізму формування, 

вилучення, розподілу та використання земельної ренти в аграрному секторі 

економіки, а також запропоновано шляхи їх удосконалення. У цьому контексті 

вважаємо, що доцільно розробити інтегральний метод розрахунку земельної ренти і 

вартості сільськогосподарських угідь, заснований на розмежуванні джерел доходів 

сільськогосподарських товаровиробників на рентні, ресурсні та управлінські 

(підприємницька ініціатива, інновації тощо). При цьому складовими ренти є 

додатковий дохід від збільшення обсягів і зниження собівартості товарної продукції, 

які зумовлюються рентними чинниками й розраховуються за відповідними 

нормативно-ресурсними моделями виробничого потенціалу та витрат. Такий підхід 

створює необхідний нормативний базис для формування ефективної системи 

земельно-рентних платежів. 
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У шостому розділі – «Еколого-економічні імперативи розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення» – обґрунтовано стратегічну модель 

та еколого-економічні імперативи розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення, сформовано прогнозні сценарії розвитку такого ринку в Україні на 

перспективу. 

Запропоновано стратегічну модель функціонування ринку земель сільсько-

господарського призначення, що складається з чотирьох складових: об’єктів 

земельного ринку, елементів ринку, інституціональної основи формування 

земельного ринку та функцій ринку, взаємодія яких забезпечує раціональне 

використання земельних угідь (рис. 8). Найважливішим елементом пропонованої 

моделі функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення є 

запровадження аукціонів з продажу земель сільськогосподарського призначення чи 

прав користування ними. При цьому для державних земель продаж прав на 

володіння (користування) земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

є обов’язковим через проведення аукціону. 
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Рис. 8. Стратегічна модель функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 
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Важливою складовою стратегічної моделі функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення є посилення державного земельного контролю 

за використанням земель. При цьому відсутність інформації стосовно якісних 

показників земельних ресурсів робить практично неможливим доведення фактів 

порушення вимог використання та охорони земель. З метою вдосконалення цього 

елементу моделі функціонування ринку земель необхідно трансформувати всю 

систему земельного контролю та сформувати дієвий еколого-економічний механізм 

управління земельними ресурсами агросфери (зокрема, щодо відновлення 

систематичних ґрунтових обстежень). 

На основі різних підходів до дослідження чинників впливу на ринок земель 

сільськогосподарського призначення визначені основні стратегічні імперативи його 

розвитку. Першочерговий імператив зумовлює інституціоналізацію ринку 

сільськогосподарських земель  на основі  вдосконалення  нормативно-правової     

бази та формування інститутів, що сприяють інфраструктурному забезпеченню 

ринку. Наступний імператив передбачає активізацію ринкового механізму 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення на основі 

стимулювання суб’єктів ринку до раціонального землекористування в умовах 

конкуренції. Важливим імперативом, спрямованим на розвиток ринку 

сільськогосподарських земель, є розвиток орендного землекористування з 

використанням елементів конкурсного відбору потенційних орендарів за 

критеріями, що визначають еколого-економічну ефективність господарювання 

суб’єктів. Важливим при цьому є зниження рівня парцеляції землекористувань з 

метою консолідації земель сільськогосподарського призначення. Як комплексний 

інструментарій удосконалення методологічного аналізу ринку земель 

сільськогосподарського призначення стратегічно важливим є розвиток системи його 

моніторингу. 

Враховуючи ймовірні економічні зміни та можливі варіанти трансформації 

земельних відносини, обґрунтовано три основні прогнозні сценарії розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення в Україні на перспективу: реалістичний 

(інерційний), оптимістичний і песимістичний. Для кожного з цих сценаріїв 

обґрунтовано основні очікувані тенденції в розрізі сфер трансформації ринку земель 

сільськогосподарського призначення, зокрема стосовно запровадження вільного 

обігу земель, інфраструктурного, фінансового та інформаційного забезпечення 

тощо. 

На основі методу експоненціального згладжування Хольта здійснено прогноз 

площ земельних ділянок, з якими відбудуться трансакції за елементами ринкового 

обігу станом на 2020 рік залежно від сценаріїв розвитку цього ринку. Запропоновано 

прогнозну модель показників площ земельних ділянок, з якими відбудуться 

трансакції, що передбачає їх моделювання на основі множинної регресії. 

Використання запропонованої моделі дасть змогу формувати достовірні 

перспективні показники розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення, зокрема площ земельних ділянок, з якими відбудуться трансакції, 

залежно від чинників впливу і сценаріїв його розвитку (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Прогноз показників розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення (площ земельних ділянок, з якими відбудуться трансакції)  

на 2020 р., тис. га 
 

Форма ринкового 

обігу 

Сценарій розвитку ринку земель 

оптимістичний песимістичний 
реалістичний 

(інерційний) 

Оренда 8287,1 10015,1 13260,6 

Спадщина 1952,8 1952,8 1952,8 

Купівля/продаж 3848,4 3011,2 54,5 

Міна/дарування 158,7 11,7 30,4 

Емфітевзис 50,8 120,5 50,8 

Іпотека 1568,4 0,1 1,1 

Всього 15866,2 15111,4 15350,2 
 

Для об’єктивнішої оцінки та формування моделі ринку земель сільсько-

господарського призначення нами відібрано чотири найбільш значущі форми 

ринкового обігу земель, а саме: оренда, спадщина, продаж та емфітевзис. З метою 

планування показників майбутнього розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення запропоновано модель множинної регресії. Адекватність цієї моделі 

обґрунтовано за оцінками критерію Фішера. Загальний вигляд моделі множинної 

регресії в класичному вираженні можна зобразити так: 
 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε,    (1) 
 

де Y – залежна (результативна) змінна; X = X (X1, X2, ..., Xm) – вектор незалежних 

пояснювальних (факторних) змінних; β – параметри рівняння множинної регресії, 

що підлягають визначенню; ε – випадкова похибка (відхилення); β0 – вільний член, 

що визначає значення Y, якщо всі пояснювальні змінні Xj дорівнюють 0. 

Для побудови моделі множинної регресії введемо низку умовних позначень 

змінних. Площу земель у ринковому обігу позначимо через LAMT; незалежні змінні: 

LAL – площа земель, переданих в оренду; LAI – площа успадкованих земель; LAS – 

площа проданих земель; LAP –  площа земель, на які було зареєстроване право 

емфітевзису. За результатами проведених розрахунків за допомогою програмного 

продукту Math отримано рівняння множинної регресії: 
 

LAMT = 0,1666 – 3,0199 ∙ LAL + 2,3638 ∙ LAI + 5,1098 ∙ LAS + 0,000362 ∙ LAP.     (2) 
 

Економіко-математична інтерпретація параметрів моделі множинної регресії 

дає підстави для таких висновків: збільшення площ земель, які будуть передані в 

оренду, на 1 тис. га призведе до зменшення загальної площі земельних ділянок, з 

якими відбудуться трансакції, на 3,0199 тис. га; за зміни інших змінних, зокрема 

успадкування, продажу та емфітевзису земель, відбудеться збільшення загальної 

площі земельних ділянок у ринковому обігу. Значення коефіцієнта (індексу) 

множинної кореляції R = 0,996 вказує на тісний зв’язок між залежною змінною та 

факторами моделі. Зокрема, коефіцієнт детермінації R
2 
має значення 0,992.  
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Запропоновано підхід до обґрунтування перспектив розвитку земельно-

орендних відносин у сільському господарстві України на основі визначення 

взаємозв’язку цієї сфери з основними чинниками впливу. Для визначення ключових 

серед цих чинників був застосований метод аналізу перехресного впливу, який 

передбачає побудову мультиплікативної факторної моделі. У результаті виявлено 

п’ять ключових чинників, які можуть вплинути на розвиток земельно-орендних 

відносин у вітчизняному сільському господарстві: розмір орендної плати за землю, 

включення вартості землі в економічний оборот, інфраструктурне забезпечення 

ринку земель, державне регулювання ринку земель, розвиток аукціонів на оренду 

земель. Такий підхід дає змогу розрахувати ймовірні тенденції розвитку основних 

параметрів земельно-орендних відносин у сільському господарстві залежно від 

зміни чинників впливу. На підставі дослідження рівня впливу вказаних чинників 

було сформовано два дескриптивні сценарії земельно-орендних відносин у 

сільському господарстві України на найближчу перспективу (до 2020 року). Загалом 

удосконалення орендних земельних відносин потребує формування комплексної 

системи їх регулювання з чітким дотриманням її в умовах сільськогосподарського 

виробництва та прийняття довгострокової урядової програми розвитку оренди в 

аграрному секторі економіки. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено результати теоретичного узагальнення і запропоновано 

нове розв’язання наукової проблеми, що полягає в розробленні теоретико-

методологічних засад і методичних положень, поглибленні понятійно-

категоріального апарату та обґрунтуванні напрямів еколого-економічного 

забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Узагальнення отриманих результатів дає змогу сформулювати низку висновків і 

внести пропозиції, що мають теоретичне і практичне значення. 

1. З огляду на сутність ринку земель сільськогосподарського призначення на 

основі його формулювань з правового, економічного, екологічного та соціального 

поглядів запропоновано під таким ринком розуміти систему взаємовідносин і 

механізмів, що передбачають реалізацію землевласниками й землекористувачами 

економічних інтересів шляхом перерозподілу земель сільськогосподарського 

призначення в процесі ринкового обігу прав власності (користування) на земельні 

ділянки, внаслідок якого відбувається зміна їхнього власника (користувача). 

2. Визначено, що процес впровадження повноцінного ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення повинен передбачати кілька етапів. Першим із 

них є запровадження обмеженого ринку сільськогосподарських земель, зокрема 

купівлі земель винятково громадянами України, територіальними громадами та 

державою. Наступний етап передбачає повноцінне функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення та їх вільного обігу, повне відкриття ринку для 

всіх суб’єктів земельних відносин, зокрема й іноземних. Поетапний підхід до 

запровадження ринкового обігу землі дає змогу невідкладно задовольнити нагальні 

потреби, а головне – якісно підготувати решту базових умов для запуску 

повноцінного ринку. 
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3. Доведена доцільність дослідження ринку земель сільськогосподарського 

призначення з використанням методології інституціональної економіки. Виходячи з 

цього, обґрунтовано теоретико-методологічні основи еколого-економічного 

забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення як 

механізму збалансування інтересів усіх учасників ринку щодо ціноутворення, 

визначених договірних умов та способів відчуження земельних ділянок з 

урахуванням існуючих інституційних обмежень соціального, економічного та 

екологічного характеру. 

4. Запропоновано інституціональний підхід до еколого-економічного 

забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення, 

що передбачає запровадження трьох основних елементів: інституціонального 

середовища цього ринку, форми трансакцій та інфраструктури ринку. Об’єднавши 

ідею ринку як організації з іншими чинниками вибору трансакцій на ринку земель 

сільськогосподарського призначення, можливо сформувати інституціональну 

модель вибору форм відносин у цій сфері. Доведена необхідність формування 

інституціональної структури ринку сільськогосподарських земель, адже 

недосконалість нормативно-правового забезпечення регулювання ринку та 

наявність напівтіньових схем можуть призвести до негативних еколого-економічних 

наслідків. Провідну роль у цьому питанні відіграє гнучке та ефективне 

інфраструктурне забезпечення, побудоване з урахування специфіки товару 

(земельної ділянки), особливо на етапі становлення ринку. 

5. У процесі дослідження виявлено, що трансформація відносин власності на 

землю за відсутності еколого-економічного обґрунтування перерозподілу земельно-

територіальних ресурсів призвела до значних змін складу і структури 

сільськогосподарських угідь, а також екологічної незбалансованості земельного 

фонду. Своєю чергою, це спричинило низку еколого-економічних проблем у 

вітчизняній системі землекористування, серед яких: надмірний рівень парцеляції 

земель, порушення сівозмін, впровадження монокультури і, як наслідок, погіршення 

якості ґрунтів, зниження їх родючості, підвищення рівня ерозії та деградації земель. 

Доведено, що існуючий механізм ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення реалізується в умовах обмеженого режиму дії закону попиту і 

пропозиції, що зумовлює необхідність реалізації системи імперативів розвитку та 

регулювання земельного ринку. 

6. Доведено, що для залучення довгострокових інвестиційних ресурсів і 

нарощування виробничого потенціалу в аграрній галузі країни необхідним є 

формування та забезпечення ефективного функціонування еколого-економічного  

механізму обігу земель сільськогосподарського призначення, що передбачає 

впорядкування сукупності елементів та взаємопов’язаних підсистем, а саме: 

забезпечувальної, функціонально-інструментальної, результативно-цільової та 

регулюючої. Застосування такого підходу дає змогу визначити обмеження, форми 

взаємодії та способи узгодження еколого-економічних інтересів суб’єктів ринку 

земель з урахуванням економічних та інституціональних трансформацій. 

7. З’ясовано, що для ефективної ринкової капіталізації земель сільсько-

господарського призначення як механізму інвестиційного забезпечення аграрного 

сектору економіки необхідне вдосконалення фінансово-економічного 
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інструментарію цього процесу, щоб надати земельним ресурсам агросфери форму 

фінансових активів. Це, своєю чергою, потребує реалізації запропонованих заходів з 

розвитку фінансово-економічного інструментарію капіталізації земельних ресурсів у 

сільському господарстві, які забезпечать імплементацію таких ресурсів у 

фінансовий простір за допомогою концентрації (корпоратизації), фінансизації та 

сек’юритизації. 

8. Науково обґрунтовано, що повноцінне залучення до ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення на засадах іпотеки як фінансових 

активів дасть змогу отримати низку економічних ефектів. З урахуванням визначених 

ефектів запропоновано модель функціонування системи земельно-іпотечного 

кредитування сільського господарства, що сприяє розширенню доступу всіх 

сільськогосподарських товаровиробників до кредитних ресурсів на основі 

регулювання ринкового обігу земельних активів через механізм іпотеки, 

особливістю якої є створення державного земельно-іпотечного агентства як 

спеціалізованого інституту з рефінансування кредитів. 

9. Доведено, що розвиток системи земельних правовідносин має 

реалізовуватися на основі багаторівневої моделі державного регулювання розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення, що, на відміну від існуючої, 

передбачає розвиток вторинного ринку, земельних аукціонів та іпотеки, залучення 

невитребуваних земель до ринкового обігу. Ця модель передбачає систематизацію 

функцій, упорядкування повноважень і розмежування функціональних обов’язків 

суб’єктів регулювання на різних ієрархічних рівнях: держава, регіон, територіальна 

громада. Для практичного запровадження вказаної моделі необхідною умовою є 

реалізація напрямів організаційно-економічного регулювання ринку сільськогоспо-

дарських земель, що передбачають удосконалення механізму впорядкування 

(адміністрування, стимулювання та контролю) ринкового обігу прав власності 

(користування) на земельні ділянки з метою ефективного перерозподілу та 

консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

10. Розвинено інструментарій запобігання та протидії рейдерству на ринку 

земель сільськогосподарського призначення, а також запропоновані шляхи його 

вдосконалення, що дасть змогу залучати до обігу та реалізувати ефективний 

перерозподіл земельних угідь з урахуванням інтересів раціональних 

землекористувачів, а також формуватиме всі можливі передумови для збереження 

існуючого земельного потенціалу нашої країни. В основу ефективного 

функціонування цього інструментарію має бути покладено обов’язкове 

запровадження превентивних інструментів і заходів протидії рейдерству, що 

допоможе підвищити ефективність перерозподілу земельних угідь та рівень 

економічної безпеки землекористувачів в аграрній сфері. 

11. Обґрунтовано доцільність запровадження стратегічної моделі та еколого-

економічних імперативів розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення. На основі різних підходів дослідження чинників впливу на ринок 

земель сільськогосподарського призначення визначені основні стратегічні 

імперативи його розвитку: інституціоналізація ринку сільськогосподарських земель 

на основі вдосконалення нормативно-правової бази та формування інститутів, що 

сприяють інфраструктурному забезпеченню ринку; активізація ринкового механізму 
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функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення на основі 

стимулювання суб’єктів ринку до раціонального землекористування в умовах 

конкуренції; удосконалення умов процедури оренди з використанням елементів 

конкурсного відбору потенційних орендарів за критеріями, що визначають 

ефективність господарювання суб’єктів. 

12. Враховуючи ймовірні економічні зміни та можливі варіанти трансформації 

земельних відносин, обґрунтовано три основні сценарії розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні на перспективу: реалістичний 

(інерційний), оптимістичний і песимістичний. Для кожного з цих сценаріїв 

обґрунтовано основні очікувані тенденції в розрізі сфер трансформації ринку земель 

сільськогосподарського призначення, зокрема стосовно запровадження вільного 

обігу земель, інфраструктурного, фінансового та інформаційного забезпечення. На 

основі методу експоненціального згладжування Хольта здійснено прогноз площ 

земельних ділянок, з якими відбудуться трансакції за елементами ринкового обігу 

станом на 2020 рік залежно від сценаріїв розвитку цього ринку. Запропоновано 

прогнозну модель показників площ земельних ділянок в ринковому обігу, що 

передбачає їх моделювання на основі множинної регресії. Використання 

запропонованої моделі дасть змогу формувати достовірні прогнози  розвитку ринку 

земель сільськогосподарського призначення. 
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навколишнього середовища. Львівський національний аграрний університет 

Міністерства освіти і науки України, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі з’ясовано сутність і значення ринку земель сільсько-

господарського призначення в аграрному секторі економіки та уточнено понятійно-

категоріальний апарат за темою дослідження. Досліджено та поглиблено 

концептуальні засади функціонування й розвитку ринку земель сільськогосподар-

ського призначення. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи еколого-

економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Обґрунтовано інституціональний підхід до еколого-економічного 

забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Здійснено оцінку сучасного стану ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні та визначено тенденції його розвитку. Розроблено еколого-

економічний механізм ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. 

Обґрунтовано напрями підвищення ефективності функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Визначено шляхи вдосконалення системи 

регулювання цього ринку. Обґрунтовано стратегічну модель та еколого-економічні 

імперативи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Сформовано прогнозні сценарії розвитку цього ринку в Україні. 

Ключові слова: ринок, землі сільськогосподарського призначення, еколого-

економічний механізм, оренда, ринковий обіг, актив, капіталізація, іпотека. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ступень Р. М. Эколого-экономические основы развития рынка земель 

сельскохозяйственного назначения в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны окружающей 

среды. Львовский национальный аграрный университет Министерства образования 

и науки Украины, Львов, 2019. 

В диссертационной работе определены сущность и значение рынка земель 

сельскохозяйственного назначения в аграрном секторе экономики и уточнен 

понятийно-категориальный аппарат по теме исследования. Определено, что процесс 

внедрения полноценного рыночного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения должен предусматривать несколько этапов. На первом этапе 

осуществляется внедрение ограниченного рынка сельскохозяйственных земель, в 

частности покупки земель исключительно гражданами Украины, территориальными 

общинами и государством. Следующий этап предусматривает полноценное 

функционирование рынка земель сельскохозяйственного назначения и их 

свободного обращения, полное открытие рынка для всех субъектов земельных 

отношений, в т.ч. иностранных. 

Доказана целесообразность исследования рынка земель сельско-

хозяйственного назначения с использованием методологии институциональной 

экономики. Исходя из этого, обоснованы теоретико-методологические основы 

эколого-экономического обеспечения развития рынка земель сельскохозяйственного 

назначения как механизма сбалансирования интересов всех участников рынка 

относительно ценообразования, определенных договорных условий и путей 
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отчуждения земельных участков с учетом существующих институциональных 

ограничений социального, экономического и экологического характера. Предложен 

институциональный подход к эколого-экономическому обеспечению 

функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения, 

предусматривающий три основных элемента: институциональная среда данного 

рынка; формы трансакций; инфраструктура рынка. 

В процессе исследования выявлено, что трансформация отношений 

собственности на землю при отсутствии эколого-экономического обоснования 

перераспределения земельно-территориальных ресурсов привела к значительным 

изменениям состава и структуры сельскохозяйственных угодий, а также 

экологической несбалансированности земельного фонда. В свою очередь, это 

вызвало ряд эколого-экономических проблем в отечественной системе 

землепользования, среди которых: чрезмерный уровень парцелляции земель, 

нарушение севооборотов, внедрение монокультуры и, как следствие, ухудшение 

качества почв, снижение их плодородия, повышение уровня эрозии и деградации 

земель. 

Предложены научно-методические подходы к формированию эколого-

экономического механизма рыночного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения, которые предусматривают упорядочение совокупности элементов и 

взаимосвязанных подсистем (обеспечительной, функционально-инструментальной, 

результативно-целевой и регулирующей) и предоставляют возможность обеспечить 

привлечение в аграрную сферу долгосрочных инвестиционных ресурсов и 

наращивание производственного потенциала сельскохозяйственной отрасли страны. 

Усовершенствованы научно-методические подходы к функционированию 

финансово-экономического инструментария капитализации земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве, который обеспечивает их имплементацию в финансовое 

пространство путем концентрации (корпоратизации), финансизации и 

секьюритизации. Научно обосновано, что полноценное вовлечение в рыночный 

оборот земель сельскохозяйственного назначения на основе ипотеки как 

финансовых активов обеспечит ряд экономических эффектов. С учетом 

определенных эффектов предложена модель функционирования системы земельно-

ипотечного кредитования сельского хозяйства. 

Предложена многоуровневая модель государственного регулирования 

развития рынка земель сельскохозяйственного назначения, которая, в отличие от 

действующей, предполагает развитие вторичного рынка, земельных аукционов и 

ипотеки, включение невостребованных земель в рыночный оборот. Для 

практического внедрения указанной модели необходимым условием является 

реализация направлений организационно-экономического регулирования рынка 

сельскохозяйственных земель. Развит инструментарий предотвращения и 

противодействия рейдерству на рынке земель сельскохозяйственного назначения, а 

также предложены пути его совершенствования. Усовершенствован механизм 

рентного регулирования сельскохозяйственного землепользования. 

Обоснована целесообразность внедрения стратегической модели и эколого-

экономических императивов развития рынка земель сельскохозяйственного 

назначения. На основе различных подходов исследования факторов влияния на 
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рынок земель сельскохозяйственного назначения определены основные 

стратегические императивы его развития. Сформированы модели развития рынка 

земель сельскохозяйственного назначения в Украине, основанные на 

моделировании трех основных прогнозных сценариев эколого-экономических 

процессов в аграрном секторе на перспективу: реалистичного (инерционного), 

оптимистического и пессимистического, учитывающие возможные экономические и 

экологические изменения и возможные варианты трансформации земельных 

отношений. Предложен подход к обоснованию перспектив развития земельно-

арендных отношений в сельском хозяйстве на основе определения взаимосвязи 

данной сферы с основными факторами воздействия. 

Ключевые слова: рынок, земли сельскохозяйственного назначения, эколого-

экономический механизм, аренда, рыночный оборот, актив, капитализация, ипотека. 

 

SUMMARY 

Stupen R.M. Ecological and economic basis for the development of agricultural 

land market in Ukraine. – The manuscript. 

The thesis for a Doctor’s degree in Economics by Specialty 08.00.06 – Economics 
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In thesis research the essence and significance of the market of agricultural land in 

the agrarian sector of the economy is determined and the concept-categorical apparatus on 

the research topic is specified. The conceptual principles of functioning and development 

of the market of agricultural lands are investigated and deepened. The theoretical and 

methodological bases of ecological and economic support of development of the market of 

agricultural lands are substantiated. The institutional approach to ecological and economic 

support for the development of the agricultural land market is substantiated. The 

estimation of the current state of the agricultural land market in Ukraine is estimated and 

trends of its development are determined. An ecological and economic mechanism of 

market turnover of agricultural land has been developed. The directions of increase of 

efficiency of functioning of the market of agricultural lands are substantiated. The ways of 

improving the system of regulation are determined. The strategic model and ecological 

and economic imperatives of development of the market of agricultural lands are 

substantiated. Forecast scenarios for the development of this market in Ukraine have been 

formed. 

Key words: market, agricultural land, ecological-economic mechanism, rent, 

market turnover, asset, capitalization, mortgage. 


