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АНОТАЦІЯ 

 

Сусак Т. О. Удосконалення методики грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій (19 «Архітектура та 

будівництво»). – Львівський національний аграрний університет, Дубляни, 

2020. 

 

У дисертаційній роботі узагальнено існуючі напрацювання та 

запропоновано нові підходи до вдосконалення методики і порядку нормативної 

грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів.  

У першому розділі розвинуто теоретико-методологічні основи та 

нормативно-методичні аспекти нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. 

Встановлено, що попри численні зміни чинна методика нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів та практика її застосування не відповідає нинішньому етапу 

реформування земельних відносин в Україні, не створює можливостей для 

інвестицій у нерухомість, стримує розвиток оренди земель державної та 

комунальної власності за межами населених пунктів. Доведено, що в 

українських реаліях передчасно ставити питання про перехід до масової оцінки, 

а доцільнішим буде поетапно вдосконалювати методику нормативної грошової 

оцінки за рахунок ширшого використання геоінформаційних систем (ГІС) та 

технологій, інформаційної бази Державного земельного кадастру (ДЗК) та 

врахування більшої кількості показників, які формують вартість, залишивши 

незмінними основні підходи до її проведення.  

Удосконалено категорійно-понятійний апарат у сфері оцінки земель, 

зокрема сформульовано поняття нормативної грошової оцінки під якою слід 



2 

 

розуміти вартість визначену на певну дату для цілей оподаткування та 

економічного регулювання земельних відносин за законодавчо затвердженою 

методикою, яка враховує дохідність оцінюваної ділянки. 

 Запропоновано концептуальні положення поетапного переходу в Україні 

до використання даних про ціни продажу земель державної та комунальної 

власності несільськогосподарського призначення для обґрунтування нормативів 

капіталізованого рентного доходу та коефіцієнтів функціонального 

призначення, а також застосування в процесі нормативної грошової оцінки 

підходів «масової оцінки земель», викладених у міжнародних стандартах 

оцінки. 

У другому розділі встановлено, що об’єктом нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 

виступають земельні ділянки на площі 15,1 млн га, або 28,6% території України 

та 787,0 тис. га на території Львівської області (36,05%). Земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів як об’єкт 

нормативної грошової оцінки доволі різноманітні як за складом угідь так і за їх 

розподілом за власниками землі та землекористувачами.  

Проведений аналіз стану проведення нормативної грошової оцінки за 

межами населених пунктів, який показав, що  загальна площа земель, для яких 

проведена оцінка з 01.11.1997 р. до 01.01.2018 р. в Україні становить 780,2 тис. 

га (7,1% від потреби). У Львівській області станом на 1 січня 2020 року така 

оцінка проведена на площі 8901,2 га, або трохи менше 0,1% від потреби. 

Доведено, що істотно стримує проведення робіт з нормативної грошової 

оцінки та зменшує їх якість відсутність інформації про внесені в автоматизовану 

систему ДЗК межі одиниць адміністративно-територіального поділу України та 

земельні ділянки. Станом на 27.01.2020 р. до ДЗК внесено відомості про межі 

6060 населених пунктів (21,4% від їх загальної кількості), а зареєстрованими в 

ДЗК станом на 01.10.2019 р. є земельні ділянки на площі 17632,9 тис. га, що 

становить менше 30% від всієї площі земель. Встановлені значні коливання цін 

продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав оренди 
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впродовж 2017-2018 років як у залежності від категорій земель, виду цільового 

призначення, так і в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 

Проведений кореляційний аналіз між цінами продажу земельних ділянок 

державної та комунальної власності та прав оренди впродовж 2017-2018 років у 

розрізі категорій земель, видів цільового призначення, адміністративно-

територіальних одиниць та базовими показниками і коефіцієнтами 

функціонального використання земельних ділянок показав їх абсолютну 

невідповідність, що потребує їх перегляду з урахуванням ринкових даних.  

Визначено, що фактичні ціни продажу земельних ділянок за межами 

населених пунктів не перевищують 15% від вартості земель в обласних центрах 

і становлять у середньому 69,03% від вартості земель у селах. Розмір річної 

орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення за 

межами населених пунктів становить лише 2,6% від аналогічного показника в 

обласних центрах та дорівнює її розміру в селах.  

Обґрунтовано, що проведена в Україні адміністративно-територіальна 

реформа потребує внесення змін до методики та процедур проведення 

нормативної грошової оцінки. 

У третьому розділі викладено пропозиції щодо вдосконалення методики 

та процедури нормативної грошової оцінки земель у частині врахування 

функціонального використання земельних ділянок, регіональних факторів місця 

розташування земельних ділянок (у зоні впливу населених пунктів, у зонах 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віддаленості кадастрового кварталу від автомобільних доріг). 

Розроблені пропозиції щодо удосконалення методики врахування 

функціонального призначення земельних ділянок та диференціації показників у 

розрізі адміністративно-територіальних одиниць різних категорій у процесі 

проведення нормативної грошової оцінки (НГО) на основі цін продажу 

земельних ділянок державної та комунальної власності та прав оренди на них. 

Запропоновано для удосконалення нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення: 
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• визначати коефіцієнт Кпт, який враховує ступінь містобудівної цінності 

територій у зоні впливу населених пунктів відповідно до його фактичного 

мінімального значення для конкретного населеного пункту, а не усереднено для 

відповідної групи населених пунктів; 

• встановлювати зону радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи за межами населених пунктів для всієї території 

сільської ради, до якої входить хоча б один населений пункт, віднесений до зони 

радіоактивного забруднення, а якщо в межах сільської ради розміщені населені 

пункти віднесені до різних категорій, вибирати ту, яка передбачає жорсткіші 

заходи протирадіаційного захисту; 

• переглянути систему коефіцієнтів, які враховують віддаленість 

кадастрового кварталу від автомобільних доріг, зменшивши радіус їх впливу, а 

також диференціювати відповідні коефіцієнти у залежності від того до якої 

групи відноситься найближча до земельної ділянки автомобільна дорога 

(міжнародних, національних, регіональних, територіальних автомобільних доріг 

державного значення чи обласних, районних автодоріг місцевого значення); 

• враховувати фактор місця розташування для земель лісогосподарського 

призначення та зберегти диференціацію оціночних показників для типу 

лісорослинних умов, категорій лісів, у яких рубки головного користування 

дозволені чи заборонені, а також за розрядами лісових такс в умовах Полісся, 

Лісостепу, Степу, Гірського Криму; 

• диференціювати оціночні показники НГО земель історико-культурного 

призначення не на рівні областей, а в залежності від статусу історико-

культурного об’єкта; 

• враховувати склад земельних угідь для всіх категорій як у межах, так і 

за межами населених пунктів у процесі НГО, проводити оцінку земельних 

ділянок водного фонду, наданих для рибогосподарських потреб, за загальним 

порядком грошової оцінки земель населених пунктів, зменшивши коефіцієнти, 

які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф) для 

стимулювання риборозведення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n83
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Обґрунтовано потребу збереження процедури використання локальних 

коефіцієнтів для нормативної грошової оцінки за умови їх перегляду на основі 

ринкових даних про трансакції із земельними ділянками та максимального 

врахування вже сформованої в ДЗК або законодавчо започаткованої в Законі 

України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» інформації. 

Запропоновано визначити в методиці, які локальні коефіцієнти для якого виду 

цільового призначення земельних ділянок слід застосовувати. Уточнено 

механізм розрахунку показників нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок окремих категорій земель несільськогосподарського призначення.  

Проведено розрахунки розміру земельного податку для земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення різних категорій земель, нормативна 

грошова оцінка яких проведена та не проведена. Розрахунки засвідчили потребу 

в активізації робіт з нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, що 

сприятиме наповненню місцевих бюджетів.  

Здійснений аналіз економічних наслідків запровадження нового механізму 

визначення втрат сільськогосподарського виробництва, що відшкодовуються 

при зміні цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, внаслідок якої земельні ділянки переводяться до земель інших 

категорій, дозволив зробити висновок, що новий механізм визначення втрат не 

буде стимулювати потенційних інвесторів використовувати для 

несільськогосподарських цілей сільськогосподарські угіддя гіршої якості, а 

нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, яка покладена в основу розрахунку втрат сільськогосподарського 

виробництва, потребує вдосконалення. 

Ключові слова: нормативна грошова оцінка, земельна ділянка, землі 

несільськогосподарського призначення, земельні угіддя, категорії земель, 

функціональне призначення земельної ділянки, регіональні та локальні фактори. 
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