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ВСТУП
Початковими даними для економічної оцін�

ки земель є кількість продукції з гектара оці�
нюваних земель і витрати на її виробництво. На
їх основі обчислюються економічні показники,
що характеризують ефективність виробництва:
валовий, чистий і диференціальний доходи, со�
бівартість одиниці продукції, окупність витрат,
рівень рентабельності та ін.

Показниками економічної оцінки земель є:
продуктивність угідь (урожайність сільсько�
господарських культур або вартість валової
продукції рослинництва в кадастрових цінах);
окупність витрат (відношення продукції в на�
туральному чи вартісному виразі до виробни�
чих витрат); диференціальний рентний дохід.

Визначення вартості землі та формування
ринкової ціни на земельні ділянки сільськогос�
подарського призначення, власне, і базується
на оцінці сільськогосподарських земель, яка в
Україні проводиться за двома напрямами. Пер�
ший напрям оцінки земель здійснюється за якіс�
ними параметрами, які характеризують при�
родні якості та властивості грунтів, і називаєть�
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У статті висвітлено питання впливу контурності земельних ділянок та віддалі місцеположен�
ня земельних ділянок від населених пунктів, пунктів збуту продукції на вартість земельної ділян�
ки за економічною оцінкою земель. Розглянуто практичне застосування економічної оцінки земель
без урахування та з урахуванням поправочних коефіцієнтів за контурність при плануванні урожай�
ності сільськогосподарських культур.

ся бонітуванням грунтів. Другий напрям оцін�
ки сільськогосподарських земель називають
економічною оцінкою земель, і він характери�
зується параметрами, які розкривають суспіль�
но�економічну цінність земель.

Матеріали економічної оцінки землі не�
обхідні для науково обгрунтованого викорис�
тання землі, диференційованого підходу до
планування, спеціалізації, правильної оцінки
результатів виробничої діяльності, оцінки зе�
мельної ділянки при комерційній діяльності,
оподаткуванні.

Земля в сільськогосподарському вироб�
ництві виступає одним із найважливіших ви�
робничих ресурсів, тому, як і будь�який інший
засіб виробництва, повинна мати відповідну
вартість і ціну. Визначення реальної вартості
землі є одним із найголовніших питань на етапі
становлення ринку сільськогосподарських зе�
мель, оскільки від цього залежить в цілому
сама сутність ефективного функціонування
земельного ринку. Встановлення вартості
землі має важливе значення для оподаткуван�
ня та приватизації земельних ділянок, укла�
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дання майнових угод стосовно землі та права
її оренди на вторинному ринку землі, встанов�
лення сервітутів, пов'язане з обмеженням у
використанні земельних ділянок, реорганіза�
ція сільськогосподарських підприємств, роз�
робки та реалізації інвестиційних проектів,
отримання кредитів під заставу землі, пере�
творення, ліквідація і приватизація несіль�
ськогосподарських підприємств, міжгалузе�
вий перерозподіл земель і відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогоспо�
дарського виробництва, організація госпо�
дарської діяльності сільськогосподарських
підприємств тощо.

З метою проведення порівняльного аналізу
ефективності використання земель використо�
вуються матеріали економічної оцінки земель.
Для різного цільового призначення дані еконо�
мічної оцінки земель є основою грошової оці�
нки земельної ділянки. Економічна оцінка зе�
мель визначається в умовних кадастрових гек�
тарах або в грошовому виразі. У процесі еко�
номічної оцінки визначають економічний ефект
від використання різних за якістю земель з вра�
хуванням різного рівня продуктивності праці.
Залежно від цілей і завдань економічну оцінку
земель поділяють на загальну і часткову [2, с.
62]. Загальна оцінка земель передбачає визна�
чення об'єктивних показників родючості та
показників, які характеризують ефективність
використання землі при досягнутому рівні
інтенсивності землеробства. Часткова еконо�
мічна оцінка земель передбачає визначення сту�
пеня ефективності вирощування конкретних
сільськогосподарських культур на різних грун�
тах.

Виходячи з конкретних завдань і призначен�
ня, різні аспекти економічної оцінки землі ма�
ють різні показники. При визначенні економіч�
ної оцінки землі в Україні використовують такі
показники: продуктивність — при загальній
оцінці або урожайність — при частковій оцінці;
окупність затрат та диференціальний дохід, ви�
користовуються як при загальній, так і при ча�
стковій економічній оцінці земель. У країнах із
ринковою економікою існують загальновизнані
підходи до оцінки землі сільськогосподарсько�
го призначення. Всі вони, на відміну від Украї�
ни, базуються на принципах кон'юнктури рин�
ку, найкращого і найефективнішого викорис�
тання, очікуваних змін та додаткової продук�
тивності землі.

В умовах функціонування ринку землі
вартість земельних ділянок має базуватися на
їх грошовій оцінці. Важливим фактором впли�
ву на вартість землі в умовах ринку повинно

бути місцеположення земельної ділянки в за�
лежності від її цільового використання. На�
приклад, для земель сільськогосподарського
призначення, необхідно враховувати техно�
логічні умови земельної ділянки, що оцінюєть�
ся, але перш за все, необхідно виділити ті фак�
тори, які із врахуванням природно�економіч�
них умов в найбільшій мірі впливають на її про�
дуктивність. У Карпатському регіоні треба ви�
ділити наступні фактори, які необхідно врахо�
вувати при оцінці земель: контурність та
віддаль між місцеположенням земельної ділян�
ки до населених пунктів, пунктів збуту про�
дукції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є дослідження впливу

контурності та віддалі місцеположення земель�
них ділянок від населених пунктів, пунктів збу�
ту продукції, від чого залежать розходи всіх
видів транспорту на переїзди при обробітку
грунту та перевезення вантажу на результати
економічної оцінки землі сільськогосподарсь�
кого призначення в умовах Карпатського регі�
ону.

РЕЗУЛЬТАТИ
Питання про врахування контурності зе�

мельних ділянок при оцінці земель сільськогос�
подарського призначення досліджувалося ба�
гатьма авторами. Результати дослідження по�
казують, що із зменшенням контура земельної
ділянки ціна її зменшується внаслідок збіль�
шення затрат на виробництво сільськогоспо�
дарської продукції. При цьому необхідно
відмітити, що такі висновки базуються на
логічній залежності: із зменшенням площі кон�
тура земельної ділянки зменшується її довжи�
на гону. Практично така залежність може бути
не у всіх випадках. Наприклад, дві земельні
ділянки, одна має площу 30 га, а друга — 15 га,
не можна вважати різноякісними лише тому,
що площа їх різна. Якщо довжина гону обид�
вох земельних ділянок складає по 1000 м, то
ширина першої ділянки буде 300 м, а другої —
150 м, і при обробітку одного гектара в кожній
з ділянок затрати на механізовані роботи бу�
дуть однаковими. Це свідчить про те, що основ�
ним фактором при врахуванні контурності зе�
мельних ділянок при оцінці земель повинна
бути довжина гону земельної ділянки.

У довідковій літературі з нормування меха�
нізованих польових робіт в землеробстві на те�
риторії України виділяють шість класів земель�
них ділянок, з довжиною гону до 200 м, 200—
300 м, 300—400 м, 400—600 м, 600—1000 м і
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більше 1000 м. З метою визначення загальних
затрат праці на механізовані роботи на всій
площі земельної ділянки, яка оцінюється, не�
обхідно знати довжину гону даної земельної
ділянки та коефіцієнт, який відображає відно�
шення затрат праці на даній земельній ділянці
до затрат праці на ділянці з довжиною гону 1000
і більше метрів. Цей коефіцієнт є поправочним
в результати оцінки земельних ділянок з вра�
хуванням контурності земельних угідь.

Отримані коефіцієнти необхідно врахову�

вати при оцінці земельної
ділянки. Так, наприклад,
земельна ділянка площею
6,5 га, грошова оцінка од�
ного гектара ріллі за еко�
номічною оцінкою земель
із виробництва зернових
культур — 5650 грн, а се�
редня довжина гону 450 м
виконаємо розрахунок
вартості земельної ділян�
ки за формулою (1):

Вздк= Взд * Кк * Р    (1),
де Вздк — вартість зе�

мельної ділянки із враху�
ванням коректування;

Взд — вартість земель�
ної ділянки 1 га за еконо�
мічною оцінкою земель;

Кк — коефіцієнт корек�
тування;

Р — загальна площа
земельної ділянки.

Виконавши арифме�
тичні дії, ми отримаємо
вартість земельної ділян�
ки яка на 6% нижча від її
вартості за економічною
оцінкою земель. Наведені
розрахунки досить об'єк�
тивно відображають вар�
тісну різницю однакових у
вартості за економічною
оцінкою земель. Про об'єк�
тивність наведених розра�
хунків свідчить те, що діа�
пазон показників попра�
вочних коефіцієнтів зна�
ходиться в межах від 0,78
до 1,00, що складає 22%, на
нашу думку, неврахованих
факторів.

Враховуючи попра�
вочні коефіцієнти за кон�
турність земельних діля�

нок, на прикладі сільськогосподарського
підприємства "Верховина", яке згідно природ�
но�сільськогосподарського районування тери�
торії, знаходиться в передгірно�лісовій про�
вінції Карпат, зробимо порівняльний аналіз в
плануванні урожайності сільськогосподарсь�
ких культур, що сприяє матеріальній зацікав�
леності працівників у підвищенні продуктив�
ності праці шляхом більш ефективного викори�
стання ріллі.

При плануванні урожайності сільськогос�

Таблиця 1. Визначення середньозважених балів оцінки земель із
врахуванням поправочних коефіцієнтів за контурність по

виробничих підрозділах та підприємству "Верховина"
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1 2 39,4 78.8 93 7333 92 7281
2 3 26,0 78.1 100 7810 99 7720
3 3 26,5 79.5 100 7950 96 7644
4 9 8,7 78.0 96 7498 93 7242
5 10 7,5 75.3 75 5647 71 5320
 27 14,4 389.7 93 36238 90 35207

2 

1 6 13,8 83.1 60 5012 58 4866
2 5 16,1 80.3 84 6715 80 6451
3 10 7,9 79.3 68 5360 62 4903
4 2 42,7 85.5 86 7336 83 7066
5 4 19,4 77.5 56 4334 55 4261
 27 15,0 405.7 71 28757 68 27547

  2

3 

1 3 23,9 71.8 83 5991 82 5870
2 6 12,3 73.7 71 5206 67 4936
3 12 6,2 73.9 66 4862 58 4264
4 11 6,5 71.8 61 4356 55 3942
5 18 4,0 72.9 85 6173 75 5489
6 17 4,2 71.6 78 5577 71 5060
 67 6,5 435.7 74 32165 68 29564

  3

4 

1 23 4,5 104.2 68 7084 62 6510
2 42 2,4 100.8 63 6307 53 5317
3 21 4,7 99.3 52 5176 47 4720
4 12 8,6 102.7 60 6153 55 5637
5 10 9,9 99.0 55 5437 51 5085
6 7 14,0 98.2 48 4728 43 4250
 115 5,2 604.2 59 34885 52 31519

5 

1 1 38,8 38.8 84 3259 84 3259
2 1 38,8 38.8 84 3259 84 3259
3 1 38,7 38.7 84 3251 84 3251
4 2 19,5 39.0 84 3276 81 3168
5 2 20,8 41.7 84 3502 79 3293
 7 28,1 197.0 84 16548 82 16230

 

 

1 27 14,4 389.7 93 36238 90 35207
2 27 15,0 405.7 71 28757 68 27547
3 67 6,5 435.7 74 32165 68 29564
4 115 5,2 604.2 58 34885 52 31519
5 7 28,1 197.0 84 16548 82 16230

  
  243 8,4 2032 73 148593 69 140067

 . .   
 1 54 14,7 795.4 82 64995 79 62754
 2 67 6,5 435.7 74 32165 68 29564
 3 122 6,6 801.2 64 51433 60 47749
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подарських культур
підприємства "Верхови�
на", яке працює на гос�
прозрахунку, необхідно
правильно визначити
госпрозрахункову про�
граму в рослинництві,
суть якої полягає в тому,
що виходячи з держав�
них закупівельних цін на
сільськогосподарську
продукцію, необхідно
визначити кожному ви�
робничому підрозділу з
урахуванням природно�
економічних умов об'єм
виробництва валової
продукції в натурально�
му і грошовому виразі,
ліміти витрат і плановий
фонд матеріального зао�
хочення. Найбільшу
складність представляє
обгрунтоване визначен�
ня урожайності
сільськогосподарських
культур у розрізі полів
сівозміни, сівозмін та
виробничих підрозділів.

На нашу думку, най�
більш обгрунтованим
показником урожайності
сільськогосподарських
культур для внутрігос�
подарської організації
виробництва повинна
бути диференційна уро�
жайність сільськогоспо�
дарських культур, яка
грунтується на показни�
ках економічної оцінки
земель.

Порядок розрахун�
ків диференційних показників урожайності
сільськогосподарських культур наведений у
табл. 2. На основі загальної економічної оцін�
ки земель по валовому продукту проводимо оц�
інку земель в розрізі полів сівозміни, сівозмін,
виробничих підрозділів та по підприємству
"Верховина". Для зручності подальших розра�
хунків показники шкали оцінки земель в умов�
них гектарах переводимо в бали. Найбільш ви�
сокий показник прийнятий за 100 балів. Після
чого, робимо розрахунок середньозважених
балів оцінки земель без урахування та із вра�
хуванням поправочних коефіцієнтів за кон�

турність по полях сівозміни, та сівозмінах, що
дало нам можливість визначити середньозва�
жені бали оцінки земель по виробничих підроз�
ділах та підприємству "Верховина" (табл. 1).

Таким чином, із даних табл. 1 видно, що най�
більше відхилення між результатами оцінки
земель проведеної без урахування та з ураху�
ванням поправочних коефіцієнтів за кон�
турність, між полями сівозмін і, відповідно,
сівозмінами, у виробничому підрозділі № 3,
сівозміна № 4. У даній сівозміні фактично і най�
більша кількість ділянок (контурність) — 115 на
площі 604,2 га, площа поля в середньому скла�
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Таблиця 2. Розрахунок диференційних показників урожайності
сільськогосподарських культур в підприємстві "Верховина" на

основі оцінки земель без урахуванням та з урахуванням поправочних
коефіцієнтів за контурність

* У чисельнику без урахування, а в знаменнику з урахуванням поправочних ко�
ефіцієнтів за контурність.
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дає 5,2 га, а сівозміна №5 де є найменша
кількість ділянок (контурність) — 7 на площі
197,0 га, площа поля в середньому складає
28,1 га, в кінцевому результаті мало вплинуло
на різницю в оцінці земель.

З метою визначення обгрунтованої урожай�
ності сільськогосподарських культур у розрізі
виробничих підрозділів ми визначили ціну бала
для кожної культури за формулою (2).

           УхЦб = ������ (2),
           Бх

де Цб — ціна балу;
Ух — планова урожайність сільськогоспо�

дарських культури по підприємству, ц/га;
Бх — середньозважений бал оцінки земель

по підприємству.
Після визначення ціни бала, визначаємо

диференційну урожайність сільськогоспо�
дарських культур у виробничих підрозділах
підприємства "Верховина", перемноживши
ціну бала по господарству на середньозваже�
ний бал виробничого підрозділу, отримаємо
диференційну урожайность сільськогоспо�
дарських культур кожної культури по вироб�
ничих підрозділах без урахування та із ураху�
ванням поправочних коефіцієнтів за кон�
турність (табл. 2).

Провівши розрахунок диференційних по�
казників урожайності сільськогосподарських
культур по полях сівозміни, сівозмінах і вироб�
ничих підрозділах, ми вводимо поправочні ко�
ефіцієнти за контурність. Із данних табл. 2, вид�
но зміни в диференційних показниках урожай�
ності сільськогосподарських культур.

Таким чином, проведення розрахунків ди�
ференційних показників урожайності сільсько�
господарських культур забезпечує принцип ма�
теріальної зацікавленості працівників у підви�
щенні продуктивності праці шляхом більш пра�
вильного розподілу оплати праці та викорис�
тання земельних ресурсів. Разом з тим, дані оцін�
ки земель дають можливість коректувати
структуру посівних площ по виробничих під�
розділах, виходячи з правила — цінніші землі
використовувати під посіви цінніших культур,
що без додаткових витрат забезпечить більшу
економічну ефективність.

Згідно нормативів затрат праці на вироб�
ництво сільськогосподарської продукції [1, с.
173] нами проведений розрахунок оптималь�
ної віддалі між місцеположенням земельної
ділянки (пункту знаходження грузу) і насе�
леним пунктом, пунктами збуту продукції
(пункт перевезення грузу). Із даних розра�
хунків видно, що оптимальна віддаль, це

віддаль до 3 км, а із збільшенням її збільшу�
ються накладні витрати, доход знижується,
а відповідно і знижується вартість земельної
ділянки.

Як приклад, в 1978 році, у Верховинському
районі, Івано�Франківської області, який за
природно�сільськогосподарським районуван�
ням території України, відноситься до Гірської
області Карпат, Карпатська гірсько�лісова при�
родно�сільськогосподарська провінція де
72,5% від сільськогосподарських угідь займа�
ють сінокоси і пасовища, було побудовано ком�
плекс для утримання овець на 10 тис. голів вар�
тістю 1 млн 700 тис. крб. Проектом було перед�
бачено стійлове утримання поголів'я. Однак,
через неврахування місцеположення земель�
них ділянок до новозбудованого комплексу,
при проведенні розрахунків витрат на заготів�
лю кормів (транспортні витрати), в кінцевому
результаті виявилися абсолютно нерентабель�
ними, оскільки вартість заготівлі кормів пере�
вищувала вартість виробленої продукції, а це
вовна, шкіра і м'ясо, на 30—40%. Це при тому,
що у 1980 році комплекс було заповнено тільки
на 70%. Виходу із ситуації яка склалася не було
знайдено, кількість поголів'я почали різко ско�
рочувати. У 1983 році в комплексі утримувало�
ся всього 500 голів, а комплекс поступово ро�
зібрали.

ВИСНОВКИ
Наведені розрахунки досить об'єктивно

відображають вартісну різницю однакових у
вартості за економічною оцінкою земель, а це
свідчить про те, що поправочні коефіцієнти за
контурність земельних ділянок та віддалі місце�
положення земельної ділянки від населених
пунктів, пунктів збуту продукції необхідно вра�
ховувати при оцінці земельної ділянки та при
плануванні урожайності сільськогосподарсь�
ких культур. Диференційний підхід до плану�
вання урожайності сільськогосподарських
культур буде сприяти матеріальній зацікавле�
ності працівників в підвищенні продуктивності
праці шляхом більш ефективного використан�
ня ріллі.
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