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П Р О Е К Т
наукової роботи молодих вчених, що виконуватиметься за рахунок коштів загального

фонду державного бюджету

Назва проекту: Розробка еколого-економічного механізму формування ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні

Пропоновані строки виконання проекту: з 01.01.2020 по 31.12.2021

Обсяг фінансування (до 3 років): 836,497 тис. грн., зокрема на 1-й рiк 380,226 тис. грн., на
2-й рiк 456,271 тис. грн.
1. АНОТАЦІЯ
Проект прикладного дослідження спрямований на розробку еколого-економічного механізму
формування й розвитку, а також теоретичного обґрунтування сутності та значення ринку
земель сільськогосподарського призначення в аграрному секторі економіки України.
Акцентовано приділятиметься увага дослідженню інституціонального підходу до еколого-
економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення.
Значну увагу в прикладному проекті буде приділено оцінці сучасного стану ринку земель та
визначено тенденції його розвитку. Вагомого наукового значення набуде запропонований
авторами еколого-економічний механізм ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення. У дослідженні буде обґрунтовано напрями підвищення ефективності
функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення, визначено шляхи
вдосконалення системи його регулювання, зроблено пропозиції щодо визначення ринкової
вартості земельних ресурсів, запропоновано стратегічну модель і еколого-економічні
імперативи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення та сформовано
прогнозні сценарії розвитку цього ринку в Україні.
The project of applied research is aimed at the elaboration of an ecological and economic mechanism
of formation and development, as well as theoretical substantiation of the essence and importance of
the agricultural lands market in the agrarian sector of the Ukrainian economy. We will emphasize on
exploring the institutional approach to ecological and economic support for agricultural lands market
development. One will give considerable attention to the assessment of the land market current state
in the applied project and determine the tendencies of its development. The ecological and economic
mechanism of market circulation of agricultural lands, proposed by authors, will be of great scientific
importance. In the study, we will substantiate the directions of increasing the efficiency of
functioning of the agricultural lands market, identify ways to improve its regulation system, make
proposals to determine the market value of land resources, propose a strategic model and ecological
and economic imperatives for the development of agricultural lands market and formulate the
development of this scenario in Ukraine.
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Прикладна проблема, на вирішення якої спрямовано проект: Існує проблема
незавершеності земельної реформи, відсутності єдиної концепції трансформації земельних
відносин та процесу формування ринку земель у сільському господарстві у зв’язку з чинним
мораторієм на продаж земель сільськогосподарського призначення. У такій ситуації
запропоноване нами комплексне дослідження вирішить відсутність механізмів та
інструментарію зі створення і регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення
відповідно до напрямів вітчизняної державної політики. Практичні результати роботи доцільно
застосувати згідно з Концепцією Державної цільової програми розвитку земельних відносин в
Україні та Концепцією Державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки.
2.2. Об’єкт наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки: Об᾽єкт
дослідження – процес функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в
умовах трансформації земельних відносин.
2.3. Предмет наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки:
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Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів еколого-
економічного механізму для формування ринку земель сільськогосподарського призначення.
3. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА ТЕМАТИКОЮ  
3.1. Аналіз результатів, отриманих авторами проекту за даною проблемою,
тематикою, об'єктом та предметом наукової роботи та науково-технічної
(експериментальної) розробки; у чому саме полягає внесок згадуваних вчених та чому
їх напрацювання потребують продовження, доповнення, вдосконалення: Дослідження
робіт, присвячених питанням ринку землі, підтверджує, що проблеми його функціонування
мають комплексний характер і посідають вагоме місце в умовах трансформації земельних
відносин. Серед визнаних вітчизняних учених, які зробили вагомий внесок у вивчення цих
проблем, слід відзначити теоретичні надбання О. Гуторова, В. Зайця, А. Мартина, Л.
Новаковського, Т. Саблука, А. Сохнича, М. Ступеня, А. Третяка, М. Федорова, А. Шворака 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. Водночас 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 питання
інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарських 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
сільськогосподарського призначення визначає своєчасність та актуальність теми наукової
роботи.
3.2. Аналіз результатів, отриманих іншими вітчизняними та закордонними вченими
за даною проблемою, тематикою, об'єктом та предметом наукової роботи та науково-
технічної (експериментальної) розробки; окремо проаналізувати напрацювання цих
вчених за останні 5 років із посиланням на конкретні публікації: Подальшу
конкретизацію сутності, обґрунтування методів і детермінантів розвитку ринку земель
сільськогосподарського призначення здійснено в дослідженнях В. Будзяка, О. Будзяк, О.
Гнаткович, Д. Добряка, О. Дребот та ін. Дослідженню проблем запровадження та регулювання
ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення присвячено роботи А. Даниленка,
Т. Сокольської, Т. Степаненко, О. Шуст та ін. На думку Даниленко А., Сокольської Т., Шуст О.,
відсутність вільного ринку землі призвело до неефективного використання земельних ресурсів,
структурної розбалансованості аграрного сектора, депресивності сільських територій,
безробіття та зубожіння сільського населення [3]. В. М. Будзяк та О. С. Будзяк розглядають
ринок земель сільськогосподарського призначення як систему економіко-правових,
організаційно-економічних та управлінських відносин між суб’єктами приватної, державної й
комунальної форм власності з метою передачі або продажу на тих чи інших умовах прав на
власність [1]. Д. С. Добряк та О. І. Дребот у вузькому розумінні ринок земель розглядають як
торговельні операції із землею [4]. О. Д. Гнаткович зауважує, що «земельний ринок – це сфера
товарного обміну, в якій земля виступає товаром, який є регулятором перерозподілу земель і
переходу прав власності від одного землевласника до іншого; всі фактори виробництва,
включаючи землю, мають функціонувати в єдиному ринковому середовищі» [2]. Степаненко Т.
О. [6] сформульовано визначення «ринку земель» як сукупності врегульованих правових
суспільних відносин, під час яких відбувається перехід прав на земельні ділянки від однієї особи
до іншої в порядку, передбаченому чинним законодавством. Водночас необхідно визнати, що,
незважаючи на постійну увагу з боку вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема Chen C.,
Restuccia D., Santaeulàlia-Llopis R., Ciaian P., Kancs A., Swinnen, J., Macfarlane L. 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.
3.3. Перелік основних публікацій (не більше 10-ти) закордонних і вітчизняних вчених
(окрім публікацій авторів, що наведені у доробку), які містять аналоги і прототипи та
є основою для проекту:
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Таблиця 1

№ Повні дані про статті
1 Будзяк В. М., Будзяк О. С. Розподіл рентних доходів в агросфері. Збалансоване

природокористування. 2015. № 4. С. 10-16.
2 Гнаткович О. Д. Еколого-економічні аспекти реалізації ринкових земельних відносин у

сільському господарстві. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. 2014. №. 26. С. 28-32.

3 Даниленко А., Сокольська Т., Шуст О. Формування ринку землі в Україні - реалії і
перспективи розвитку. Схід. 2017. № 6. С. 10-16.

4 Добряк Д. С., Дребот О. І. Введення земель сільськогосподарського призначення в
економічній оборот – одна із ключових проблем сучасних ринкових земельних відносин в
Україні. Збалансоване природокористування. 2018. № 4. С. 87-96.

5 Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп,
2011. 254 с.

6 Степаненко Т. О. Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення.
Економіка АПК. 2017. № 3. С. 65-71.

7 Шарий Г. І. Інституційне забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі
України: монографія. Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. 604 с.

8 Chen C., Restuccia D., Santaeulàlia-Llopis R. The Effects of Land Markets on Resource
Allocation and Agricultural Productivity. NBER Working Paper. 2017. No. 24034. URL: 
https://www.nber.org/papers/w24034.

9 Ciaian P., Kancs A., Swinnen, J., Herck & Van K. Sales Market Regulations for Agricultural Land
in EU Member States and Candidate Countries. Factor Markets Working. Brussels, 2012. No.
14. URL: www.factormarkets.eu.

10 Macfarlane L. The housing land market in Scotland: a discussion paper. United Kingdom, 2017.
URL:
https://landcommission.gov.scot/wp%2Dcontent/uploads/2017/12/Land%2DLines%2DDiscussion
%2DPaper%2DHousing%2DLand%2DMarket%2DDec%2D2017.pdf.

4. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ 
4.1. Ідеї та робочі гіпотези проекту: Ідея: запропонувати науково-методичні підходи до
формування еколого-економічного механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення, що передбачає впорядкування сукупності елементів і взаємопов’язаних підсистем
та надає можливість забезпечити залучення в аграрну сферу довгострокових інвестиційних
ресурсів, нарощування виробничого потенціалу сільськогосподарської галузі країни.
Робоча гіпотеза: дослідження авторів забезпечать розв’язання актуальної наукової проблеми в
галузі раціонального природокористування, що полягає в поглибленні теоретико-
методологічних засад та обґрунтуванні практичних напрямів еколого-економічного
забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення.
4.2. Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проект: Метою наукової роботи є
розробити теоретико-методологічні підходи та науково-практичні рекомендації до розвитку
ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: дослідити й поглибити
концептуальні засади функціонування та розвитку ринку земель сільськогосподарського
призначення; запропонувати інституціональний підхід до 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 інструментарій капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві; розкрити
методичні особливості визначення ринкової вартості земель сільськогосподарського
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призначення; визначити шляхи вдосконалення системи регулювання ринку земель
сільськогосподарського призначення; удосконалити інструментарій запобігання рейдерству на
ринку земель сільськогосподарського призначення; обґрунтувати стратегічну модель та
імперативи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення; сформувати прогнозні
сценарії розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні на перспективу.
4.3. Обґрунтування актуальності та/або доцільності виконання завдань: Необхідно
визнати, що, незважаючи на постійну увагу з боку учених, органів виконавчої влади та
землекористувачів 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 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 сільськогосподарських земель. Потребують
теоретичного обґрунтування принципи та інструменти рентного регулювання ринку земель
сільськогосподарського призначення. Доцільно розробити методичні підходи до формування
ринкової ціни на землі сільськогосподарського призначення. Загалом відсутність системного
підходу до розв’язання наведених проблем забезпечення розвитку ринку земель
сільськогосподарського призначення визначає своєчасність та актуальність теми наукової
роботи.
5. ПІДХІД, МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА
ПРОЕКТОМ 
5.1. Визначення підходу щодо виконання наукової роботи та науково-технічної
(експериментальної) розробки, обґрунтування її новизни: В даній науковій роботі
пропонується розробити еколого-економічний підхід до забезпечення розвитку ринку земель
сільськогосподарського призначення, що ґрунтується 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 в контексті
збалансованого розвитку.
Поряд з тим виникає необхідність розробки моделі розвитку ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні на основі реалістичного, оптимістичного і
песимістичного прогнозних сценаріїв щодо еколого-економічних процесів в аграрному секторі
на перспективу, що враховуватимуть імовірні економічні й екологічні зміни та можливі варіанти
трансформації земельних відносин щоб досягти збалансованості і координованості діяльності
органів виконавчої влади з метою зростання кращих показників розвитку сільських громад.
Вирішення соціальних та екологічних проблем неможливе без економічного підґрунтя і
розвитку виробництва та відповідного управлінського механізму. Нагальною потребою є
розробка цілісної, послідовної, науково обґрунтованої стратегії розвитку землекористувань та
ефективного використання земельного фонду України, оптимізація законодавчого
забезпечення, запровадження належного управління земельними ресурсами за умови
проведення ринкових трансформацій.
5.2. Нові або оновлені методи та засоби, методика та методологія наукової роботи та
науково-технічної (експериментальної) розробки, що створюватимуться авторами у
ході виконання проекту: 1. Системно-структурний для обґрунтування теоретичних
узагальнень, методології системного дослідження особливостей розвитку вітчизняного та
зарубіжних ринків земель сільськогосподарського призначення.
2. Економіко-статистичний з метою обробки статистичних даних під час аналізу сучасного
стану ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні.
3. Кореляційно-регресійного аналізу при дослідженні впливу чинників на ефективність
функціонування ринку сільськогосподарських земель.
4. Програмно-цільовий з метою розроблення стратегічних напрямів реалізації концептуальної
моделі ринкового обігу земель, визначення потенційних можливостей і перешкод розвитку
вітчизняного ринку сільськогосподарських земель.
5. Економіко-математичного моделювання для визначення ринкової вартості земель
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сільськогосподарського призначення.
5.3. Особливості структури та складових проведення наукової роботи та науково-
технічної (експериментальної) розробки: Автори проекту планують створити модель
розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення на перспективу, що дозволить
врахувати імовірні економічні й екологічні зміни та можливі варіанти трансформації земельних
відносин в Україні. На основі комплексного підходу пропонується розробити методичний підхід
до функціонування інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві,
з метою підвищення та визначення справедливої ринкової вартості землекористування. При
цьому передбачається досягти оптимального співвідношення між економічно-доцільним і
екологічно-безпечними видами використання земель і забезпечити економічне зростання
матеріальних і соціальних потреб населення (збалансований розвиток) при залученні земель
сільськогосподарського призначення до ринкового обігу.
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА
6.1. Докладно представити зміст очікуваних результатів, навести попередні описи
методик, суспільних практик, положень, регламентів, пристроїв, технологій,
обладнання, стандартів, проектів нормативно-технічних документів, творів, що
створюватимуться, змінюватимуться та/або доповнюватимуться авторами: За
результатами проекту буде запропоновано методичний підхід до забезпечення функціонування
ринку земель сільськогосподарського призначення, що передбачає запровадження
інституціонального середовища цього ринку, форми трансакцій, інфраструктури ринку та
визначення справедливої ринкової ціни на землю. Необхідне вдосконалення еколого-
економічного інструментарію капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві з
метою інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки та механізму впорядкування
ринкового обігу права власності з метою ефективного перерозподілу та консолідації земель
сільськогосподарського призначення.
6.2. Вказати, які з очікуваних результатів можуть бути науково обґрунтованими та
доведеними, спиратимуться на закономірності природи, а які – корисними практико-
методичними напрацюваннями: Результати теоретичного узагальнення і розв’язання
наукової проблеми, що полягає в розробленні теоретико-методологічних засад і методичних
положень, поглибленні понятійно-категоріального апарату, обґрунтуванні екологічного та
економічного напрямів забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського
призначення мають теоретичне і практичне значення, є науково-обґрунтованими та
доведеними, спиратимуться на закономірності, фундаментальні положення та принципи
економіки природокористування, аграрної економіки й теорії ринків.
6.3. Довести наукову (науково-прикладну) новизну результатів наукової роботи та
науково-технічної (експериментальної) розробки на основі їх змістовного порівняння
з існуючими аналогами у світовій науці на основі посилань на конкретні публікації
(таблиця 1 цієї Форми) та довести переваги отримуваного над наявним: Запропоновані
теоретико-методологічні та прикладні положення наукової роботи на рівні конкретних
пропозицій є придатними для впровадження в науку і практику економіки
природокористування. Авторами визначено стратегічні імперативи розвитку ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні на основі інституціоналізації ринку земель, а
саме пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази та формування інститутів, що
сприяють інфраструктурному забезпеченню ринку; активізації ринкового механізму
функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення на основі стимулювання
суб’єктів ринку до раціонального землекористування в умовах конкуренції; удосконалення умов
процедури оренди для ефективного господарювання суб’єктів земельних відносин; визначення
достовірної ціни на землю за ринкових умов господарювання; прогнозування площі земельних
ділянок в ринковому обігу, що передбачає їх моделювання на основі множинної регресії.
Наведений аналіз результатів, отриманих колективом авторів з цієї проблеми, дає змогу
стверджувати, що очікувані результати проекту є новими в сфері раціонального
природокористування.
7. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА
7.1. Визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів для конкретної
галузі суспільної практики, вирішення вітчизняних і світових проблем; довести
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відповідність потребам суспільства та економіки країни, за наявності - потребам
світового ринку: Розроблені авторами теоретико-методологічні підходи та науково-практичні
рекомендації щодо розвитку ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні є
питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежить динаміка соціально-
економічного розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин та національної
економіки в цілому. Земельний потенціал варто розглядати як потужний ресурс
агропромислового комплексу для розвитку української економіки, що вимагає впровадження
ефективної моделі розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, адекватної
сучасним жорстким умовам міжнародної конкуренції в умовах глобальної економіки та
євроінтеграції України.
7.2. Навести запланований перелік практичних методик, положень, регламентів,
пристроїв, технологій, обладнання, стандартів, інформаційно-аналітичних матеріалів,
творів, рекомендацій, пропозиції до органів влади та інших документів, що можуть
бути передані потенційним замовникам для використання поза межами організації-
виконавця: В процесі виконання проекту планується розробити нові методики і методи до
забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, що наведено в
пункті 5.1 та 5.2 з метою досягнення результатів дослідження.
7.3. За наявності навести результати проведених маркетингових досліджень щодо
просування науково-прикладних результатів на світовий/внутрішній ринки та/або
запропонувати шляхи подальших маркетингових досліджень, визначити потенційних
замовників, навести перелік майбутніх користувачів, з якими вже встановлено
договірні відносини (з підтвердженням листами підтримки від представників наукової
спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки): Результати
наукової роботи щодо забезпечення формування ринку земель сільськогосподарського
призначення використано у практичній діяльності ДП «Львівський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою» (довідка № 659 від 27.08.2019 р.) при розробці наукових
прогнозів, концепцій, головних напрямів розвитку земельних відносин; створенні науково-
методичного забезпечення для проведення земельної реформи в регіоні; виконанні
регіональних програм з використання та охорони земель. Наукові напрацювання застосовано у
практичній діяльності відділу Держгеокадастру у м. Львові, що дозволить включити землі
сільськогосподарського призначення у ринковий економічний оборот, підвищити ліквідність
землі як економічного активу з метою залучення інвестицій у сільське господарство,
встановити ринкову вартість земельних ділянок з врахуванням екологічних обмежень у їх
використанні, що створить умови для оптимізації землекористування на засадах збалансованого
(довідка № 1265/409-19-0.37 від 27.08.2019 р.).
Потенційним замовником результатів наукового проекту виступають Кабінет Міністрів України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України, територіальні органи
Держгеокадастру та Державні науково-дослідні та проектні інститути землеустрою, які
проводять науково-дослідні та проектні роботи в галузі земельних відносин, землеустрою,
охорони, оцінки та раціонального використання земель, геодезичні роботи та надають
консультаційні послуги. Одержані наукові напрацювання зазначені структури будуть
використовувати для нормативного забезпечення земельних відносин, регулювання обігу
земель сільськогосподарського призначення, створення інфраструктури ринку землі.
7.4. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки:
На сьогоднішній день Україна – єдина демократична держава в світі, де власники землі не
здатні вільно розпоряджатися своїм майном Відсутність земельного ринку в Україні гальмує
здорову конкуренцію, зростання виробництва у сільськогосподарській галузі та призводить до
неефективного управління земельними ресурсами, втрат інвестицій та зниження добробуту
сільського населення. Водночас ефективне використання товаровиробниками земель
сільськогосподарського призначення за ринкових умов господарювання сприятиме зростанню
прибутковості галузі і забезпечуватиме продовольчу безпеку країни. Саме тому необхідним є
створення еколого-економічних підходів до формування ринкового обігу земель на основі
визначення вартості землі капіталом на рівні з іншими засобами виробництва, що сприятиме
забезпеченню розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва та ефективного
землекористування.
7.5. Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема
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вищої кваліфікації, навести прізвища, імена, по батькові та тематику магістрантів і
докторантів, що братимуть участь у виконанні проекту: Результати виконання проекту
планується використати у навчальному процесі Львівського національного аграрного
університету. Планується підготовка нових лекційних курсів та циклів практичних робіт з
дисциплін «Ринок землі», «Економіка природокористування» та «Управління земельними
ресурсами». Результати виконання проекту буде відображено у доповідях на конференціях та
опубліковано у вигляді статтей у фахових виданнях.
Планується – 1 підручник, 2 монографії.
За результатами виконання проекту виконавцями буде підготовлено і реалізовано:
- статті в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus – 6;
- статті у фахових виданнях з переліку Міністерства освіти і науки України – 12;
- матеріали міжнародних та вітчизняних конференцій – 6;
- тези доповідей конференцій – 6.
7.6. Довести, що задля одержання наведених науково-прикладних результатів варто
витрачати відповідні кошти державного бюджету, що соціально-економічний чи
екологічний ефект від впровадження результатів проекту перевищить витрати:
Запропоновані методичні підходи щодо регулювання ринку земель сільськогосподарського
призначення забезпечать збалансований розвиток аграрного сектора економіки. Результати
проекту щодо створення ефективної моделі розвитку ринку земель сільськогосподарського
призначення будуть мати позитивні соціальні та економічні наслідки унаслідок встановлення
об’єктивної ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення у процесі
їх економічного обігу та зростання капіталізації землі; раціонального перерозподілу земель
сільськогосподарського призначення та оптимізації їх використання; зростання розміру
орендної плати за землі сільськогосподарського призначення, що є одним з основних джерел
наповнення місцевих бюджетів; створення середнього фермерського класу; забезпечення
зайнятості сільського населення в аграрній сфері; підтримки соціально-економічного розвитку
сільських територій; покращення демографічного стану в сільській місцевості; підвищення
ефективності використання земельного потенціалу; забезпечення стратегічної продовольчої
безпеки держави; упередження рейдерських схем захоплення земель сільськогосподарського
призначення. Пропозиції авторів доцільно використати при регулюванні земельних відносин та
удосконаленні механізму використання і охорони земель сільськогосподарського призначення
згідно політики раціонального природокористування.
8. ФІНАНСОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
8.1. Обсяг витрат на заробітну плату (розрахунок за посадами та кількістю
працівників, залучених до виконання, загальний та по роках):
Загальна кількість працівників – 3, з них д.е.н., доцент – 1; к.е.н., доцент – 1; к.е.н., в.о. доцента –
1.
Обсяг витрат на заробітну плату з нарахуваннями – 618,297 тис. грн., зокрема за роками: на
2020-й рік (12 міс.) – 281,044 тис. гривень, на 2021-й рік (12 міс.) – 337,253 тис. гривень.
8.2. Обсяг витрат на матеріали, орієнтовний розрахунок за групами матеріалів
(загальний та по роках):
Обсяг витрат на матеріали – 77,000 тис. грн., зокрема за роками: на 2020-й рік (12 міс.) – 35,000
тис. гривень, на 2021-й рік (12 міс.) – 42,0 тис. гривень.
8.3. Обсяг витрат на енергоносії, інші комунальні послуги (за видами, на підставі
порівняльного розрахунку попередніх періодів, загальний та по роках):
Обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (електроенергію) – 18,000 тис. грн.,
зокрема за роками: на 2020-й рік (12 міс.) – 8,182 тис. гривень, на 2021-й рік (12 міс.) – 9,818
тис. гривень.
8.4. Інші витрати (за видами, із обґрунтуванням їх необхідності, загальні та по роках):
Інші витрати – 123,200 тис. грн., (за видами: відрядження – 28,600 тис. грн., участь у
міжнародних конференціях і симпозіумах – 39,600 тис. грн., публікація 2 монографій, статей у
журналах, що входять до наукометричних баз Web of Science, Scopus та англомовні тези
доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до науково-метричних баз
даних Web of Science, Scopus – 55,000 тис. грн.), зокрема за роками: на 2020-й рік (12 міс.) –
56,000 тис. гривень, на 2021-й рік (12 міс.) – 67,200 тис. гривень.
8.5. Зведений кошторис проекту (загальний та по роках):
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Зведений кошторис проекту: загальний – 836,226 тис. грн., зокрема за роками: на 2020-й рік (12
міс.) – 380,226 тис. гривень, на 2021-й рік (12 міс.) – 456,271 тис. гривень.
8.6. Перелік обладнання (із зазначенням цін та виробників), необхідного для
виконання наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки:
Немає.
9. ДОРОБОК ТА ДОСВІД АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за попередні 5 років)
9.1. Зазначити h-індекс керівника проекту згідно з базою даних Scopus (або для
гуманітарного та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою платформою
Google Scholar) та веб-адресу його відповідного авторського профілю:
Керівник проекту Ступень Р.М. (Stupen R.M.)
h-індекс керівника проекту згідно з пошуковою платформою Web of Science – 1 (Web of Science
ResearcherID X-3237-2019).

9.2. Зазначити сумарний h-індекс згідно з базою даних Scopus (або для гуманітарного
та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою платформою Google Scholar) семи
виконавців проекту (крім керівника проекту) та веб-адреси їх відповідних авторських
профілів:
Сумарний h-індекс виконавців згідно з пошуковою платформою Web of Science – 2.
Кришеник Надія Іванівна (Kryshenyk N.I.) – Web of Science ResearcherID X-1381-2019
Рижок Зоряна Русланівна (Ryzhok Z.R.) – Web of Science ResearcherID X-3227-2019
9.3. Перелік статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of
Science та Scopus (або для гуманітарного та соціоекономічного напрямів згідно з
пошуковою платформою Google Scholar), Index Сореrnicus (для гуманітарного та
соціоекономічного напрямів), вказується у таблиці 2 цієї Форми: 

Таблиця 2

№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії
(обрати прізвища авторів, які належать до списку

виконавців), індекс SNIP видань
(Source Normalized Impact Рer Paper)

Наукометр.
база даних

Індекс
SNIP

1 Stupen R., Stupen M., Stupen O. Prospects of the land − rental
relations development in agriculture of Ukraine. Management,
Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.
2018. № 3. Р. 441-448. URL: 
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.18_3/Art55.pdf.

Web of Scinese 0,4

2 Stupen R., Ryzhok Z. Methodological approaches to the effective
land resources use in the regions of Ukraine. Management,
Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.
2018. № 4. P. 353-359. URL: 
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.18_4/Art46.pdf.

Web of Scinese 0,4

3 Stupen M., Stupen R., Ryzhok Z., Stupen O. Methodological
foundations of the organization and protection of lands in the
context of the balanced nature use. Management, Economic
Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. № 1. P.
565-571. URL:
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_1/volume_19_1_201
9.pdf.

Web of Scinese 0,4

4 Kyrultciv R., Hernik J., Kryshenyk N. Impact of land reform on
sustainable land management in Ukraine. Acta Scientiarum
Polonorum, Formatio Circumiectus. 2018. 17(2). P. 105–115. URL: 
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/17_2_105.pdf.

Web of Scinese 0,51
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Продовження табл. 2
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії

(обрати прізвища авторів, які належать до списку
виконавців), індекс SNIP видань

(Source Normalized Impact Рer Paper)

Наукометр.
база даних

Індекс
SNIP

5 Land inventory as the instrument for development of amalgamated
territorial communities in Ukraine. Acta Scientiarum Polonorum,
Formatio Circumiectus. 2018. 17(4). P. 97–108.

Web of Scinese 0,51

6 Kuryltsiv R., Kryshenyk N. Funding opportunities for farmers in
Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic
Engineering in Agriculture and Rural Development», Vol. 19, Issue
1/2019. P. 255-260.

Web of Scinese 0,4

9.4. Статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index
Сореrnicus (для гуманітарного та соціоекономічного напрямів) та які не входять до
пункту 9.3 цієї глави:

Таблиця 3

№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії
(позначити прізвища авторів) зі списку виконавців

1 Stupen R., Stupen O. Formation of energy resources potential of rural territories. Engineering
for Rural Development: the 17th International Scientific Conference. Latvia, 2018. Р.
1639-1643. URL: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N038.pdf. (Scopus).

2 Parsova V., Stoiko N., Kryshenyk N. Landscape-ecological requirements for planning of rural
territories of Ukraine. Engineering for rural development. Jelgava, 23.-25.05.2018. P. 445-450. 
http://tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N027.pdf. (Scopus).

3 Parsova V., Stoiko N., Kuryltsiv R., Kryshenyk N. Differentiation of land cover degradation in
Ukraine and Latvia. Engineering for Rural Development: Contents of Proceedings of 18th
International Scientific Conference. Jelgava, May 22-24, 2019. Latvia University of Life Sciences
and Technologies, 2019. P. 798-803. 
http://tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N209.pdf (Scopus).

9.5. Опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до переліку
фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не
увійшли до пунктів 9.3, 9.4 цієї глави, а також матеріали англійською мовою
доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до наукометричних
баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus:

Таблиця 4

№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;
позначити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1 Ступень Р.М. Регулювання ринкового обігу земельних активів в системі земельно-
іпотечного кредитування сільського господарства. Економічний дискурс. 2018. Вип. 4. С.
114–123.

2 Ступень Р. М. Прогнозні сценарії розвитку ринку земель сільськогосподарського
призначення. Збалансоване природокористування. 2018. № 4. С. 96–104.

3 Ступень Р. М. Фінансово-економічний інструментарій капіталізації земельних ресурсів в
сільському господарстві. Інвестиції: практика та досвід. № 24. 2018. С. 19–25.

4 Ступень Р. М. Еколого-економічні аспекти орендних відносин в сільськогосподарському
землекористуванні. Вісник Херсонського державного університету: Економічні науки.
2018. № 32. С. 144–148.
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Продовження табл. 4
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;

позначити прізвища авторів, які належать до списку виконавців
5 Ступень Р. М. Стан та особливості ринкового обігу земель сільськогосподарського

призначення в Україні. АгроСвіт. 2018. № 23. С. 3–9.
6 Ступень Р. М. Ринкова трансформація відносин власності у сільськогосподарському

землекористуванні. Збалансоване природокористування. 2017. № 2. С. 102–108.
7 Ступень Р. М. Сучасний стан та особливості функціонування ринку земель

сільськогосподарського призначення. Збірник наукових праць Таврійського державного
агротехнологічного університету: Економічні науки. 2017. № 1-2 (33-34). С. 149–157.

8 Ступень Р. М. Європейський досвід орендного землекористування в сільському
господарстві. Вісник Сумського національного аграрного університету: Економіка і
менеджмент. 2016. Вип. 4 (68). С. 137–141.

9 Ступень Р. М. Інституціональні особливості інфраструктурного забезпечення
функціонування ринку сільськогосподарських земель. АгроСвіт. 2016. № 5. С. 33–36.

10 Ступень Р. М. Чинники розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення.
Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 141–145.

11 Рижок З. Економічний потенціал земельних ресурсів в умовах ринкових трансформацій.
Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. Львів, 2015. №
22(2). С. 175-180.

12 Рижок З. Фіскальне регулювання сільськогосподарського землекористування. Вісник
Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. Львів, 2016. № 23(2). С.
136-141.

13 Ковалишин О., Рижок З. Аналіз достовірності економічної оцінки земель у сучасних умовах
господарювання. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка
АПК. Львів, 2017. № 24(2). С. 118-126.

14 Рижок З. Р. Інституціональні засади формування регіональної земельної політики.
Економіст. 2015. № 9(347). С. 13-16.

15 Рижок З. Р. Концептуальні положення раціонального використання земельних ресурсів на
регіональному рівні. Збалансоване природокористування. 2015. № 3. С. 83-88.

16 Taratula R., Ryzhok Z. Role of land resources in the region's economy. Baltic Surveying. 2015.
№ 2. Vol. 3. P. 86-91.

17 Рижок З. Р. Оптимізація структури та підвищення ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С.
152-157.

18 Рижок З. Р. Удосконалення методики нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 2018. № 2. С.
121-124.

19 Ковалишин О. Ф., Малахова С. О., Рижок З. Р. Питання актуалізації показників економічної
оцінки земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. № 1. С. 49-58.

20 Kovalyshyn O., Malakhova S., Ryzhok Z. Methodological features of evaluation of farmland
tenancy for sale on land sales. MOTROL. Commission of motorization and energetics in
agriculture: аn international journal on operation of farm and agri-food industry machinery.
2017. Vol. 19, No 1. P. 41-47.

21 Ryzhok Z., Taratula R. Capitalization of land resources as a strategic direction of a region
development. Students on their way to science: 11th Іnternational scientific conference
(Jelgava, April 22, 2016). Jelgava, 2016. Р. 96.

22 Kovalyshyn O., Ryzhok Z. Features of assessment the right to lease of agricultural land.
Innovative technologies for surveying – using in various sector of the economy: 8-th
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Продовження табл. 4
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;

позначити прізвища авторів, які належать до списку виконавців
international scietific conference in series (Kamionka, 7-9 June, 2017). Kamionka, 2017. P.
57-58.

23 Kovalyshyn O. Kryshenyk N. The improvement of mechanisms for establishing and changing
boundaries of administrative and territorial units. ECONTECHMOD. Lubin-Rzesow, 2016. Vol. 5.
No. 3. P.177-181.

24 Stoiko N., Kryshenyk N., Soltys O., Cherechon O. Optimization of land-use management of
agrolandscapes in Ukrainian Carpathians. MOTROL. Commission of motorization and energetic
in agriculture. Lubin-Rzesow, 2017.Vol. 19. No 1. P. 55-59.

25 Kovalyshyn O., Kryshenyk N. The improvement of mechanisms for establishing and changing
boundaries of administrative and territorial units. ECONTECHMOD. Lubin-Rzesow, 2016. Vol. 5.
No. 3. P.177-181.

9.6. Монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані за темою проекту
українськими видавництвами: 

Таблиця 5

№ Повні дані про монографії (розділів);
позначити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

Кільк.
друк.
арк.

1 Ступень Р. М. Земля в системі інвестиційних відносин: інсти-туціоналізація та
механізми управління: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2014. 170 с.

10,63

2 Зінченко Т. Є., Таратула Р. Б., Ступень Р. М. Земельно-ресурсний потенціал
рекреаційних територій: монографія. Луцьк: Надстир’я, 2016. 216 с.

13,50

3 Ступень Р. М. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан
та перспективи розвитку: монографія. Київ: ДКС-Центр, 2018. 304 с.

19,0

4 Микула О. Я., Рижок З. Р. Проблеми експертної грошової оцінки земельних
ділянок сільськогосподарського призначення. Система державного земельного
кадастру: основні напрями функціонування та ефективного використання:
монографія / за заг. ред. М. Г. Ступеня, Р. Б. Таратули. Львів: Ліга-Прес, 2017. С.
106-121.

0,94

5 Рижок З. Р. Удосконалення системи оцінки сільськогосподарських угідь у
контексті формування ринку земель: монографія. Львів: ТОВ «Галицька
видавнича спілка», 2019. 231 с.

14,45

6 Ковалишин О.Ф., Кришеник Н.І. Збалансоване землекористування сільських
територій: регіональні умови та механізми формування : монографія. Львів : Львів
Прінт, 2016. 201 с.

12,56
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9.7. Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у
закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського
Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 6 цієї Форми: 
9.8. Монографії та/або розділи монографій, що не увійшли до пунктів 9.6, 9.7,
вказуються у таблиці 7 цієї Форми: 
9.9. Охоронні документи (патенти) на об'єкти права інтелектуальної власності, що
отримані: 
9.10. Дисертації кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук, захищені
виконавцями проекту: 

Таблиця 9

№ Дані про дисертації (автор, назва дисертації, спеціальність, науковий
керівник/консультант, рік та місце захисту

1 Ступень Р. М. Формування інституційних засад інвестиційного забезпечення
сільськогосподарського землекористування: дис. канд. екон. наук з економіки
природокористування та охорони навколишнього середовища : 08.00.06, наук. керівник к.
е. н., професор Богіра М. С. Львів, 2013. Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України.

2 Ступень Р. М. Еколого-економічні засади розвитку ринку земель сільськогосподарського
призначення в Україні: дис. докт. екон. наук з економіки природокористування та охорони
навколишнього середовища : 08.00.06, наук. керівник д. е. н., професор Черевко Г. В.
Дубляни, 2019. Львівськю нац. аграрн. ун-т.

3 Кришеник Н. І. Регіональні особливості використання земель сільських територій в
ринкових умовах : дис. канд. екон. наук з економіки природокористування та охорони
навколишнього середовища : 08.00.06, наук. керівник к. е. н., професор Богіра М. С. Львів,
2013. Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України.

4 Рижок З. Р. Удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації
земельних відносин: дис. канд. екон. наук з економіки природокористування та охорони
навколишнього середовища : 08.00.06, наук. керівник д. е. н., професор Сохнич А. Я. Львів,
2018. Львівськ. нац. аграрн. ун-т.
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9.11. Індивідуальні гранти (стипендії) на наукові стажування в Україні та за
кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або
закордонними організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та семи
виконавців проекту): 
9.12. Гранти на виконання наукових робіт/науково-технічних (експериментальних)
розробок, за якими працювали виконавці, що фінансувались закордонними
організаціями: 
9.13. Авторами проекту виконано робіт за договорами та грантовою тематикою на
суму (вказується відповідно до підтвердних документів (довідка бухгалтерії ВНЗ, НУ)
у рамках заявленого наукового напряму): 

Таблиця 12

№ ПІБ виконавців Назва договору Фінан-ня,
тис. грн.

1 Ступень
Р.М.,Кришеник
Н.І.,Черечон О.І.

Договір №1/11 про створення та передання науково-
технічної продукції від 23.05.2018 р.

10,00

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Таблиця 13

№ Назви показників очікуваних результатів Кількість
1 Будуть опубліковані за темою проекту статті в журналах, що входять до

наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus
(для гуманітарного та соціоекономічного напрямів)

6

2 Заплановані статті у журналах, що входять до переліку фахових видань
України і мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до
пункту 1 цієї таблиці, а також тези англійською мовою доповідей на
міжнародних конференціях у виданнях, що входять до наукометричних баз
даних Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus

12

3 Монографії та/або розділи монографій, що будуть опубліковані за темою
проекту українськими видавництвами державною мовою, мовою країни, яка
входить до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не
входять до ОЕСР (вказується кількість друкованих аркушів)

2

4 Будуть отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної
власності: патент на корисну модель, патент на винахід, авторське
свідоцтво України чи інших країн

0

5 Буде впроваджено та/або апробовано наукові або науково-практичні
результати шляхом укладання договорів, продажу ліцензій, грантових угод

0

11. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Таблиця 14

Етапи
роботи

Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу
Звітна документація

1 етап
(2020)

Оцінка стану та тенденцій
розвитку ринку земель
сільськогосподарського
призначення

Очікувані результати етапу:
Розкрити суть і значення ринку земель
сільськогосподарського призначення в аграрному
секторі економіки, концептуальні засади його
функціонування та розвитку, методологію
формування та функціонування ринку
сільськогосподарських земель; запропонувати
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Продовження табл. 14
Етапи
роботи

Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу
Звітна документація

еколого-економічний підхід до забезпечення його
розвитку; визначити стан і проблеми трансформації
відносин власності у сільськогосподарському
землекористуванні; оцінити сучасний стан ринку
земель сільськогосподарського призначення в
Україні; встановити тенденції його розвитку.
Звітна документація: Проміжний звіт; 6 статей, в
т.ч. 3 в журналах, що входять до науково-метричних
баз Web of Science, Scopus, 1 монографія.

2 етап
(2021)

Формування еколого-
економічного механізму в
умовах функціонування ринку
земель
сільськогосподарського
призначення

Очікувані результати етапу:
Запропонувати еколого-економічний механізм
ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення, удосконалити інструментарій
капіталізації земельних ресурсів та методичні підходи
до визначення ринкової вартості земель
сільськогосподарського призначення; розкрити
механізм запобігання рейдерству на ринку земель
сільськогосподарського призначення; зробити
пропозиції щодо формування й розподілу земельної
ренти в аграрному секторі економіки.
Звітна документація: Заключний звіт; 6 статей, в
т.ч. 3 журналах, що входять до науково-метричних
баз Web of Science, Scopus; 1 підручник; 1
монографія.

12. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ

Молоді вчені до 35 років, з них:
кандидатів: 2, докторів: 1;
наукові працівники без ступеня: 0;
інженерно-технічні кадри: 0, допоміжний персонал: 0;
докторанти: 0; аспіранти: 0; студенти: 0.
Р а з о м : 3.

13. ОСНОВНІ ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):
Таблиця 15

№ Прізвище, ім’я,
по батькові

Науковий
ступінь

Вчене
звання

Посада і місце основної
роботи

Дата народ
ження

1 Кришеник Надія
Іванівна

канд. екон.
наук

доц. доцент кафедри землеустрою.
Львівський національний
аграрний університет

1987-05-24
(32)

2 Рижок Зоряна
Русланівна

канд. екон.
наук

без
звання

в.о.доцента кафедри геодезії і
геоінформатики. Львівський
національний аграрний
університет

1992-04-02
(27)

Науковий консультант проекту (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада):
Ступень Роман Михайлович, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри геодезії і геоінформатики.
Тел.: 067 332-78-75 E-mail: romomas@ukr.net
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Анотації українською мовою статей, наведених у таблиці 2.

№ Назви статей та їх анотації
1 Stupen R., Stupen M., Stupen O. Prospects of the land − rental relations development in

agriculture of Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural
Development. 2018. № 3. Р. 441-448. URL: 
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.18_3/Art55.pdf.
Prospects of the land − rental relations development in agriculture of Ukraine. У цьому
документі розглядається сучасний стан та особливості операцій з оренди землі та відносин
у вітчизняному сільському господарстві. Автор запропонував підхід до обґрунтування
перспектив розвитку земельних рентних відносин у сільське господарство України,
засноване на визначенні взаємозв'язку цієї галузі з основними чинниками впливу. Це
підхід базується на застосуванні методу аналізу факторів, що впливають на поперечні
впливи, вихідні дані для використання яких є висновками експертів, які беруть участь у
вирішенні конкретних завдань прогнозування. Цей підхід дає можливість обчислити
ймовірні тенденції розвитку основних параметрів оренди землі операції в сільському
господарстві, залежно від зміни факторів впливу. Враховуючи поточний стан та
особливості рентних відносин у вітчизняному землекористуванні, середньострокові
сценарії розвитку цей елемент ринкового обороту землі сформований, що дає можливість
передбачити розвиток угод про оренду землі та відносини залежно від кон'юнктури ринку.

2 Stupen R., Ryzhok Z. Methodological approaches to the effective land resources use in the
regions of Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.
2018. № 4. P. 353-359. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.18_4/Art46.pdf.
На сучасному етапі функціонування національної економіки та реалізації економічних
реформ в Україні виявлено ключові проблеми нестабільного розвитку регіональних
економічних систем та послаблення сталого економічного зростання в регіонах.
Запропоновано методологічний підхід до сталого соціально-економічного розвитку регіону
щодо ефективного використання земельних ресурсів. Обґрунтовано механізми ефективного
використання земельних ресурсів відповідно до політики сталого соціально-економічного
розвитку регіону. Визначено основні напрямки вирішення проблем регіонів на шляху
забезпечення ефективного ринково-орієнтованого та екологічно збалансованого
регіонального розвитку використання сільськогосподарських земель.

3 Stupen M., Stupen R., Ryzhok Z., Stupen O. Methodological foundations of the organization and
protection of lands in the context of the balanced nature use. Management, Economic
Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. № 1. P. 565-571. URL: 
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_1/volume_19_1_2019.pdf.
Встановлено, що необхідною умовою збалансованого землекористування у
сільськогосподарській галузі є застосування інструментів з організації та охорони земель
сільськогосподарського призначення, які становлять перелік документацій із землеустрою
та заходи з охорони земель. Обґрунтовано методологічні засади поєднання землеустрою у
заходи з організації та охорони земель в єдину систему інструментів, яка сприятиме
збалансованому землекористуванню. Досліджено стан розробки проектів землеустрою та
фінансування робіт з охорони та раціонального використання земель. Розкрито систему
застосування інструментів з організації та охорони земель. Суть системи інструментів
полягає в комплексному підході до організації та охорони територій, що забезпечить
збалансоване використання не тільки земельних, а й природних ресурсів.

4 Kyrultciv R., Hernik J., Kryshenyk N. Impact of land reform on sustainable land management in
Ukraine. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus. 2018. 17(2). P. 105–115. URL: 
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/17_2_105.pdf.
У науковій публікації розкриті існуючий стан, процес і наслідки земельної реформи в
Україні, визначено їх вплив на забезпечення сталого менеджменту в землекористуванні.
Розкрито роль землеустрою як основного інструменту реалізації сталого менеджменту
землекористування в Україні, який передбачає імплементацію земельної політики,
організацію раціонального використання й охорони земель, здійсненням меліоративних,
культуртехнічних і протиерозійних заходів. Обґрунтовано заходи сталого менеджменту, які
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№ Назви статей та їх анотації
забезпечуються розробкою схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів
землеустрою, що забезпечує еколого економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування
угідь, робочі проектів землеустрою на макро-, мезо- та мікрорівнях.

5 Land inventory as the instrument for development of amalgamated territorial communities in
Ukraine. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus. 2018. 17(4). P. 97–108.
Наукова стаття розкриває особливості нового адімінстартивно-територіального устрою в
умовах децентралізації влади в Україні, виствітлює основні етапи створення об’єднаних
територіальних громад, стан існуючого та перспективного їх формування. Обгрунтовано,
що для ефективного розвитку відповідних територій, необхідною є фінансова
децентралізація та здійснення передачі земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної у комунальну власність. Наведено алгоритм передачі земель
сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність
відповідних об’єднаних територіальних громад, що дасть можливість чітко і прозоро
сформувати дохідну частину місцевих бюджетів в частині плати за землю та
стимулюватиме економічний розвиток об’єднаних територіальних громад. Доведено, що
інвентаризація землі повинна стати одним із ключових інструментів подальшого розвитку
обєднаних територіальних громад, адже передача земельних ділянок
сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність відповідних
громад дасть можливість покращити економічний розвиток об’єднаних територіальних
громад, залучити інвестиції.

6 Kuryltsiv R., Kryshenyk N. Funding opportunities for farmers in Ukraine. Scientific Papers
Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development», Vol. 19,
Issue 1/2019. P. 255-260.
Метою статті є аналіз розвитку державної фінансової підтримки фермерських господарств
в Україні. Для наукового вирішення поставлених у роботі завдань було використано
наступні методи: при проведенні оцінки видатків державного бюджету та програм
підтримки фермерських господарств – метод порівняльного аналізу; при визначенні
основних проблем державної підтримки фермерів в Україні – абстрактно-логічний метод;
для оцінки сучасного стану та тенденцій розвитку системи державної підтримки фермерів
– статистико-економічний. Проаналізовано основні напрями та проблеми державної
підтримки фермерських господарств в Україні. Доведено, що Державна допомога
фермерам має бути спрямована не лише на підтримку обсягів виробництва та цін
виробників, а на сприяння реалізації фермерами інноваційних проектів щодо сталого
менеджменту земельних ресурсів.

Анотації українською мовою монографій, наведених у таблиці 5.

№ Назви монографій та їх анотації
1 Ступень Р. М. Земля в системі інвестиційних відносин: інсти-туціоналізація та механізми

управління: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2014. 170 с.
Земля в системі інвестиційних відносин: інституціоналізація та механізми управління.
Здійснено теоретичне узагальнення та авторське розв’язання важливого наукового
завдання – розробка теоретичних та науково-методичних положень механізму залучення
земельних ресурсів у систему інвестиційних відносин. Автором розкрито шляхи
інвестиційного використання земельних ресурсів через функціонування організаційно-
економічного механізму використання земель при залученні довгострокових інвестиційних
ресурсів для територіального та аграрного розвитку. Центральне місце у механізмі
земельно-іпотечного кредитування відведено кредитним інститутам. Представлено схему
функціонування земельного ринку, у якій розкрито рух коштів, землі та заставних цінних
паперів між земельним банком, власниками землі, орендаторами та інвесторами.
Розроблено інституційну модель іпотечного кредитування під заставу
сільськогосподарських угідь.
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№ Назви монографій та їх анотації
2 Зінченко Т. Є., Таратула Р. Б., Ступень Р. М. Земельно-ресурсний потенціал рекреаційних

територій: монографія. Луцьк: Надстир’я, 2016. 216 с.
Досліджені теоретико-методологічні передумови розвитку рекреаційних території та
проведена оцінка земельно-ресурсного потенціалу; розвивається концептуальні
особливості використання земельно-ресурсного потенціалу рекреаційних території;
проведена діагностика сучасного стану та використання земельно-ресурсного потенціалу
рекреаційних території; визначені напрями вдосконалення використання земельно-
ресурсного потенціалу рекреаційних територій.

3 Ступень Р. М. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та
перспективи розвитку: монографія. Київ: ДКС-Центр, 2018. 304 с.
Визначено сутність та концептуальні засади функціонування ринку земель
сільськогосподарського призначення. Удосконалено теоретико-методологічні основи
еколого-економічного забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського
призначення. Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні. Визначено напрями підвищення
ефективності функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.
Запропоновано шляхи вдосконалення системи регулювання ринку земель
сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку ринку
земель сільськогосподарського призначення в Україні.

4 Микула О. Я., Рижок З. Р. Проблеми експертної грошової оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення. Система державного земельного кадастру: основні
напрями функціонування та ефективного використання: монографія / за заг. ред. М. Г.
Ступеня, Р. Б. Таратули. Львів: Ліга-Прес, 2017. С. 106-121.
У монографії висвітлено наукові засади розвитку державного земельного кадастру та
проведено аналіз сучасного стану його ведення. Детально викладено рекомендації авторів
щодо розвитку та функціонування державного земельного кадастру. Визначено методичні
підходи удосконалення системи обліку, реєстрації, нормативної та експертної оцінок
земельних ділянок населених пунктів та сільськогосподарського призначення.

5 Рижок З. Р. Удосконалення системи оцінки сільськогосподарських угідь у контексті
формування ринку земель: монографія. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. 231
с.
У монографії розкрито суть оцінки земель, її види, методику залежно від мети та методів
проведення. Встановлено рівень регулювання земельних відносин в умовах їх
трансформації за допомогою інструменту оцінки сільськогосподарських угідь. Досліджено
стан земельних ресурсів та поставлено оцінку земельним відносинам у Львівській області.
Удосконалено методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення. Розкрито методичні особливості визначення ринкової вартості права оренди
сільськогосподарських угідь. Удосконалено методику економічної оцінки земель,
враховуючи сучасні умови господарювання. Обґрунтовано застосування даних оцінки
земель сільськогосподарського призначення у формуванні умов сталого розвитку
землекористування.

6 Ковалишин О.Ф., Кришеник Н.І. Збалансоване землекористування сільських територій:
регіональні умови та механізми формування : монографія. Львів : Львів Прінт, 2016. 201 с.
Досліджено теоретичні і методичні основи щодо збалансованого землекористування
сільських територій з врахуванням регіональних особливостей. Висвітлено теоретичні
основи формування еколого-економічних регіональних особливостей організації
використання земель сільських територій в умовах нових ринково-орієнтованих земельних
відносин. Визначено стан інституціонального забезпечення організації землекористування
сільських територій та розроблено пропозиції щодо його вдосконалення. Проаналізовано
тенденції змін рівня та інтенсивності використання земель у розрізі регіонів України.
Досліджено регіональні особливості впливу на використання земель екологічної
стабільності та антропогенного навантаження.
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