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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Розглянуто методичні підходи до раціонального землекористування. Наведено методичні підходи
до оцінки земельних ділянок як з якісної сторони, так і матеріальної. Обгрунтовано важливість
екологоекономічної оцінки земельних ділянок.
Methodical approaches to the efficient landutilization are observed. Methodical approaches of quality
and monetary land aluation are given. Ecological and economical valuation of land is motivated.

ВСТУП
Реалії сьогодення свідчать про те, що люд
ство зорієнтоване на марнотратне ставлення до
природи. Але неможливо постійно збільшувати
використання не: відтворюваних, вичерпних і не
замінних ресурсів. Ми вже зараз спостерігаємо
наслідки байдужого ставлення до довкілля, а
саме забруднення навколишнього середовища,
виникнення озонових дірок, зміна клімату, яке
веде до опустелювання території, зниження ро
дючості грунтів, зникнення лісів та ін.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідити основи раціонального землеко
ристування, методики якісної та грошової оці
нки земельних ділянок за сучасних умов гос
подарювання в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання раціонального використання землі
можна розглядати з багатьох позицій: соціаль
ноекономічної, технікоекономічної, агротехн
ічної, організаційноправової. Проте, вивчаючи
окремо кожний пункт цієї проблеми, потрібно
розуміти, що раціональне використання і охоро
на землі — комплексна проблема, яка повинна ви
рішуватись спільно державою, працівниками
сільського господарства і суспільством.
Методологія (дослідження наукових ме
тодів пізнання) в широкому розумінні — це си
стема теорій, принципів та правил наукового
дослідження, яка є складним та багатоступе
невим утворенням, містить ряд методів, пізна
вальних процедур та операцій [1, с. 93].
Професор М.С. Пушкар в одній із своїх фун
даментальних робіт зазначає: "...методологія —
це всеохоплююче знання про понятійний апарат
конкретної науки, про концепцію, внутрішню бу
ʋ 8, ɤɜɿɬɟɧɶ 2009 ɪ.

дову, етапи становлення та розвитку" [2, с. 184].
Методологія агроекономічних досліджень —
це система принципів, положень, методів і мо
делей аналізу або прогнозування розвитку еко
номічних процесів і об'єктів агропромислово
го комплексу, сільського господарства, сіль
ської місцевості [3, с. 7].
Методологічною основою дослідження ра
ціонального землекористування є діалектичний
підхід, який дозволяє прослідкувати дію еко
номічних законів з тим, щоб на їх основі вста
новити тенденції та закономірності розвитку
суспільних явищ, дати аналіз існуючого стану і
шляхи їх вдосконалення, розробити та уточни
ти систему категорій, які уточнюють ті чи інші
поняття. Він також забезпечує формування
системи показників та різні варіанти оцінки
ефективності землекористування.
Обов'язковою умовою діалектичного мето
ду є дотримання філософських та загальнонау
кових принципів. Філософи вивчають землеко
ристування як поєднання методології і світог
ляду. Взаємовідносини суспільства і природи за
марксистською філософією керуються законом
матеріалістичної діалектики про загальний взає
мозв'язок і взаємозалежність явищ у природі і в
суспільстві. Тобто суспільна діяльність не може
функціонувати без використання природних
благ (землі), а отже, і без впливу на навколишнє
середовище. Антропогенний вплив на зміну при
роди визнається неминучим — така основа реа
лістичної політики раціонального землекорис
тування. Взаємовідношення природи і суспіль
ства, використання і охорона природи через
призму діалектичної єдності марксистами ба
читься як суперечливе, але єдине ціле.
Досліджуючи взаємозв'язок людини, сус
пільства і природи необхідно зазначити, що все
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це специфічні частини матеріального світу. Але
на відміну від інших природних істот, людина не
просто природна істота, а людська природна істо
та, тобто істота, яка існує для самої себе. Пере
буваючи в тісному взаємозв'язку, природа і сус
пільство утворюють систему "суспільство — при
рода", яка функціонує відтоді, відколи з'явилася
людина з властивими їй практичним способом
ставлення до природи. Система "суспільство при
рода" передбачає пізнання людиною природи, її
використання і перетворення. Свою цілісність ця
система могла зберегти при одночасному цілес
прямованому розвитку обох елементів природи
— природи і суспільства [4, с. 348].
Загальнонаукові принципи при вивченні пи
тання сільськогосподарського землекористу
вання включають наступні підходи: системний,
структурнофункціональний, а також методи —
аналізу і синтезу, порівняння, групування, мо
делювання, індукції та дедукції тощо. Таке по
єднання філософських та загальнонаукових
принципів разом із застосуванням економічних
законів і методів аналізу є обов'язковою умовою
існування ефективної системи інструментів і
методів вивчення досліджуваної проблематики.
Схематично загальна методологія системного
дослідження раціонального землекористування
як економічного явища зображена на рис. 1.

Загалом будьякий метод розробляється на
основі певної теорії; теорія і метод у своїй
єдності є відображенням реальної дійсності.
Метод задає спосіб дій з даними, фактами, зна
чимість яких визначається теорією [5, с. 5].
Використання земельних ресурсів у сільсько
господарському виробництві є складною систе
мою, що складається з окремих елементів (скла
дових). Тому цілісне дослідження цього процесу
повинно включати й аналіз окремих його систем
і підсистем. Застосування принципу системності
дозволяє охопити систему факторів, показників
та систему методів щодо оцінки використання
землі у сільському господарстві.
Використання земельних ресурсів у сіль
ськогосподарському виробництві є складною си
стемою, що складається з окремих елементів
(складових). Тому цілісне дослідження цього
процесу повинно включати й аналіз окремих його
систем і підсистем. Застосування принципу сис
темності дозволяє охопити систему факторів, по
казників та систему методів щодо оцінки вико
ристання землі у сільському господарстві.
Вивчення і обгрунтування закономірностей
розвитку будьякого суспільного явища, в тому
числі землекористування, може бути теоретич
ним і практичним. В Україні накопичений вели
чезний практичний досвід у землекористуванні.
Протягом 1956—1961
років в країні були про
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ
ведені великомасштабні
(ɧɚɭɤɨɜɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ
Ⱦɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ грунтові дослідження
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ)
ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ
всіх сільськогоспо
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɹɜɢɳɚ
дарських земель, при
цьому було виконано
ȯɞɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɉɟɪɟɯɨɞɭ
Ɂɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
понад 3 млн грунтових
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɛɨɪɨɬɶɛɢ
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɭ ɹɤɿɫɧɿ
аналізів [6, с. 6]. В ре
зультаті було картогра
фовано грунтовий по
Ɇɟɬɨɞɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɇɟɬɨɞɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
крив землекористувачів
(ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ)
всіх колгоспів і рад
госпів держави. Україна
стала однією з перших
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɿɞɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɚɤɫɿɨɦɚɬɢɱɧɿ
держав світу, яка отри
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ
ɪɟɚɥɶɧɢɣ
мала карту грунтів. Дана
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɣ ɥɨɝɿɱɧɿ
ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ
карта є необхідною для
впровадження агротех
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ
нічних заходів по підви
ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɫɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
щенню урожайності
сільськогосподарських
культур [7, с. 3]. Крім
того, у колишніх кол
ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ
ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ
ɿɧɞɭɤɰɿɹ ɿ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨгоспах велася книга
ɞɟɞɭɤɰɿɹ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ
полів, сівозмін, що є над
звичайно важливим при
Рис. 1. Загальна схема методології системного дослідження
плануванні подальшого
раціонального сільськогосподарського землекористування
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ром, є діалектика природного і соціального. То
варність — соціальна якість, а унікальні риси
землі (родючість і фізична форма просторово
го розміщення суспільства) — природна якість.
Безумовно, природні властивості землі при
використанні її у сільськогосподарському вироб
ництві відіграють визначальну роль. На якісній
оцінці грунтового покриву базується економіч
на оцінка земель. Проте нині особливого значен
ня набуває важливість дослідження питань соц
іального порядку, оскільки земля зажди буде ви
конувати таку соціальну функцію, як середови
ще існування суспільства загалом і окремо взя
тої людини зокрема. Маючи у власності земель
ну ділянку, селянин стає повноправним учасни
ком соціальноекономічних відносин суспільства.
Існування земельної ренти як економічної
форми реалізації власності на землю, її функці
онування як об'єкта купівліпродажу — все це
є свідченням того, що як природне тіло земля
виконує суспільні функції. Звідси виплаває
важливість соціальноекономічного фактору у
побудові державою таких земельних відносин,
які б забезпечували вимоги раціонального зем
лекористування і охорони земель.
Актуальною проблемою підвищення ефек
тивності землекористування є методологія оці
нки земельних ресурсів. Найбільш вживаними в
світовій практиці оцінювання є такі підходи: за
інформацією, що склалася на земельному рин
ку; за рівнем доходності; за рівнем витратності.
Відповідно до Земельного кодексу Украї
ни, всі відомості про земельні ділянки, їх
місцерозташування та правовий режим вико
ристання, їх оцінку, класифікацію земель,
кількісну та якісну характеристику, розподіл
серед власників землі та земле
користувачів встановлюються
ɁȿɆɅȿɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇə
єдиною державною системою
земельнокадастрових робіт —
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
державним земельним кадаст
ром. Він призначений для за
безпечення інформацією дер
жави та громадян з метою ре
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇȱ
ɋɈɐȱȺɅɖɇȱ
Ɍȿɏɇȱɑɇȱ
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȱ
гулювання земельних відносин,
раціонального використання та
- ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
- ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ;
- ɡɟɦɟɥɶɧɟ
- ɪɨɡɨɪɚɧɿɫɬɶ;
охорони земель, визначення
ɪɟɫɭɪɫ;
- ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
- ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ;
розміру плати за землю і
- ɪɟɧɬɧɢɣ
ɮɨɪɦɢ;
- ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɤɚ
ɮɚɤɬɨɪ;
- ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
цінності землі у складі природ
- ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ
ɪɟɫɭɪɫ;
них ресурсів, контролю за ви
ɨɛɨɪɨɬ
- ɫɮɟɪɚ
користанням і охороною зе
(ɨɰɿɧɤɚ);
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ;
мель.
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
- ɜɿɥɶɧɚ ɩɪɚɰɹ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɡɚɫɬɚɜɢ
Серед іншого до складу зе
ɧɚ ɫɟɛɟ
мельного кадастру входять: бо
нітування грунтів, економічна
Рис. 2. Системне дослідження раціонального
оцінка земель та грошова оцін
сільськогосподарського землекористування

використання певної земельної ділянки.
В умовах ринкових відносин неправильним
було б ігнорування досвіду напрацювань зарубі
жної економічної науки, зокрема щодо удоско
налення економічного механізму стимулювання
раціонального використання та охорони земель,
правового регулювання земельних відносин, а та
кож оцінки земель сільськогосподарського при
значення. Він необхідний для обгрунтованих про
позицій щодо можливостей трансформації пере
дових наукових розробок в економіку України.
Таким чином, методологія дослідження раці
онального сільськогосподарського землекористу
вання повинна базуватися на діалектиці і економ
ічних законах, охоплювати найновіші досягнення
вітчизняної і зарубіжної економічної і технологі
чної наук, відображати об'єктивну реальність.
Підсумовуючи вищевикладене, загальну ме
тодологію дослідження питання раціонально
го сільськогосподарського землекористування
пропонуємо розглядати в наступних аспектах,
які схематично зображено на рис. 2.
Проблеми включення землі в господарський
оборот належать до однієї з найсуперечливіших
та активно обговорюваних як в історичному ас
пекті, так і на сучасному етапі формування рин
кових відносин в аграрному секторі. Методо
логічні витоки даної проблеми криються в тому
що, земля разом з її природними властивостя
ми є носієм певних соціальних якостей, які відоб
ражаються в існуючих суспільних відносинах. У
цьому і полягає головна методологічна супе
речність земельного питання в будьяких його
конкретноісторичних формах. Звідси випливає,
що найбільш загальною методологічною осно
вою питання про те, чи може бути земля това
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ка земельних ділянок. Бонітування грунтів —
це порівняльна оцінка якості грунтів за їх ос
новними природними властивостями, які ма
ють сталий характер та суттєво впливають на
врожайність сільськогосподарських культур,
вирощуваних у конкретних природнокліма
тичних умовах. Це спеціалізована класифіка
ція грунтів відносно різних сільськогоспо
дарських культур чи їх екологічних груп. Го
ловним завданням бонітування є встановлен
ня відповідності природнокліматичних умов
біологічним потребам конкретних культур,
тобто стану їх придатності для обробітку. На
думку авторів [8, с. 169], бонітування грунтів
є найбільш цінною (достовірною) інформацією
про землю, що відображає її основну вироб
ничу властивість — продуктивність.
Об'єктом бонітування є грунтовий покрив,
його різновид або агровиробнича група грунтів.
Показником ступеня якості (родючості) грунтів
є бонітет, що виражається в балах. Він встанов
люється на основі об'єктивних даних щодо при
родних властивостей грунтового покриву, що
виступають в якості критеріїв бонітування (вміст
гумусу в грунті, його кислотність, здатність за
безпечувати рослин природними факторами —
водою, теплом, повітрям та інше).
Оцінку родючості грунтів дають у відносних
величинах — балах по 100бальній шкалі, У
зв'язку з неоднорідністю грунтовокліматич
них умов і значними відмінностями до вимог
вирощування культур важко вибрати єдиний
еталон грунтів, який можна було б оцінити в
100 балів. Тому за 100 балів беруть еталонний
грунт для кожної культури в зоні її вирощуван
ня. До таких культур відносяться озима пше
ниця, озиме жито, ячмінь, овес, кукурудза, цук
рові буряки, соняшник, картопля, льондовгу
нець. Шкали бонітетів грунтів складаються в
розрізі агровиробничих груп грунтів стосовно
окремих культур (або екологічно близьким їх
групам) по кожному природносільськогоспо
дарському району.
Для оцінки землі як природного ресурсу і
засобу виробництва в сільському господарстві
та як просторового базису в суспільному ви
робництві за показниками, що характеризують
продуктивність земель, ефективність їх вико
ристання та доходність з одиниці площі вико
ристовують економічну оцінку земель. Її при
родноісторичною основою є матеріали боні
тування грунтів. Вона проводиться для по
рівняльного аналізу ефективності використан
ня земель різного призначення і є основою для
грошової оцінки земельної ділянки.
Матеріальною основою грошової оцінки, що
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здійснюється за сучасною методикою, є еконо
мічна оцінка, яка через призму економічної
ефективності виробництва продукції рослин
ництва на різних ділянках враховує якість землі
[9]. У процесі узагальнення методичних підходів
до визначення грошової оцінки землі Г.П. Лак
тіонова простежує чіткий системний підхід,
який включає послідовні етапи: оцінка якості
землі (бонітет) — економічна оцінка — грошова
оцінка. Цілком очевидно, продовжує автор, що
грошова оцінка землі є прикінцевим етапом ус
тановлення ціни на землю в ринкових умовах.
Ключовим показником для економічної оцінки
землі за чинною методикою є урожайність і со
бівартість продукції. На їх основі обчислюєть
ся система економічних показників, яка визна
чає ефективність виробництва [10, с. 10—11].
Грошова оцінка земельних ділянок здійсню
ється з метою регулювання відносин при передачі
землі у власність, спадщину, під заставу, при да
руванні, купівліпродажу земельної ділянки та
права оренди, визначенні ставок земельного по
датку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості
основних засобів виробництва, визначені розмі
ру внеску до статутних фондів акціонерних то
вариств, об'єднань, кооперативів.
Провадиться вона окремо по орних землях,
землях під багаторічними насадженнями, при
родними сіножатями і пасовищами за рентним
доходом, який формується залежно від якості,
місцерозташування і економічної оцінки земель.
Методика грошової оцінки земель сільсько
господарського призначення та населених
пунктів затверджена Постановою Кабінету
Міністрів України від 23 березня 1995 року
№213. Згідно з нею для визначення грошової
оцінки земель по Україні розраховують дифе
ренціальний рентний дохід з орних земель за
економічною оцінкою по виробництву зерно
вих культур (у центнерах) за формулою:
РДН = (У u Ц — 3 — 3 u КНР) Ц; (1);
де РДН — диференціальний рентний дохід з
гектара орних земель, ц;
У — урожайність зернових з гектара, ц/га;
Ц — ціна реалізації центнера зерна, грн.;
З — виробничі затрати на гектар, грн.;
КНР — коефіцієнт норми рентабельності, не
обхідної для розширеного відтворення.
Крім диференціального рентного доходу, в
сільському господарстві створюється абсолют
ний рентний доход, який, на думку авторів [11,
с. 14], еквівалентний 2 ц зерна з 1 га (АРДН = 2
ц). Таким чином грошова оцінка орних земель
буде визначатися за формулою:
ГОЗ =(РДН +АРДН) u Ц u ТК (2),
де ГОЗ — грошова оцінка гектара орних зе
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виду вартості об'єкта оцін
ки (заставна, страхова, для
бухгалтерського обліку
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ
Ɏɨɪɦɭɥɚ
тощо), за яку він може бути
ɩɿɞɯɿɞ
Ʉɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ
 ɪɨɡɦɿɪ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
проданий (придбаний) або
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ
ɱɢɫɬɨɝɨ
іншим чином відчужений на
ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ
ɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɬɚ
ɨɛɬɹɠɟɧɶ;
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɛɨ
 ɱɢɫɬɢɣ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɞɨɯɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɪɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ:
дату оцінки відповідно до
ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɨɪɟɧɞɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɡɟɦɥɸ;
умов угоди. Експертна гро
 ɪɟɧɬɧɢɣ ɞɨɯɨɞ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦ ɞɨɯɨɞɨɦ ɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɧɚ
шова оцінка земельної
ɡɟɦɟɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ (ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɭɦɨɜɧɨʀ) ɬɚ
ділянки здійснюється на ос
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ;
нові таких методичних
 ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɯɨɞ ɿɡ ɡɟɦɥɿ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ
підходів (ст. 6 Методики):
ɦɿɠ ʀʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ – ɡɟɦɥɟɸ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦɢ.
— капіталізація чистого
ɩɪɹɦɚ
 ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ ɩɪɨ ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɬɚ
Ⱦɨ 1
операційного
або рентного
ɐɤɩ
ɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɋɤ
доходу (пряма і непряма);
ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ.
ɧɟɩɪɹɦɚ
 ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɬɚ
— зіставлення цін про
Ⱦɨɿ
ɡɚɦɿɧɧɿɫɬɶ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɐɤɩ ¦
ɪ
дажу подібних земельних
ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ
(1  ɋɤ )
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɪɨɞɚɠɟɦ ʀʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.
ділянок;
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧ
 ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɰɿɧ,
m
— урахування витрат на
ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɹɤɿ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɞɨ ɰɿɧ ɐɡɚ ɐɚ  'ɐɚj 3
¦
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ
земельні
поліпшення.
j 1
ɭɦɨɜɚɯ ɭɝɨɞ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ, ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ.
Схематично
методичні
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ
ɞɿɥɹɧɨɤ, ɚɛɨ ɬɚɤɢɯ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɡɚ
підходи
експертної
грошо
4
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɿ
ɐɜ ɐɨ  ȼɨɫ
ɭɦɨɜɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
вої
оцінки
земельної
ділян
(ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢ ɭɦɨɜɧɨɝɨ)
ки відображено в табл. 1.
мель, грн.;
1 — Цкп — вартість земельної ділянки, визна
РДН— диференціальний рентний дохід з гек чена шляхом прямої капіталізації, грн.; До —
чистий або рентний дохід, грн.; Ск — ставка ка
тара орних земель, ц.;
АРДН — абсолютний рентний доход у нату піталізації (у вигляді десяткового дробу).
2 — Цкп — вартість земельної ділянки, визна
ральному виразі, ц.;
Ц — ціна реалізації центнера зерна, грн.;
чена шляхом непрямої капіталізації, грн.; Доі —
ТК — термін капіталізації рентного доходу, очікуваний чистий операційний або рентний
доход за ій рік, грн.; Р — поточна вартість ре
років, який встановлюється нарівні 33 років.
Грошова оцінка окремої земельної ділянки версії; t — період, який вираховується при не
(території сільськогосподарських угідь, що прямій капіталізації чистого операційного або
знаходяться у власності або користуванні юри рентного доходу, у роках.
3 — Цза — скоригована ціна продажу аї
дичних та фізичних осіб) визначається на основі
шкал грошової оцінки агровиробничих груп подібної земельної ділянки, грн.; Ца — фактич
на ціна продажу аї подібної земельної ділян
грунтів
і розраховується за формулою:

Ƚ u Ȼ ȺȽɊ
Ƚ ȺȽɊ
ки, грн.; m — кількість факторів порівняння; Цаj
(3),
Ȼ
де — грошова оцінка агровиробничої гру — різниця (поправка) в ціні (+,) продажу аї
пи грунтів, грн.;
подібної земельної ділянки стосовно ділянки,
Г — грошова оцінка гектара відповідних що оцінюється, за jм фактором порівняння.
4 — Цв — вартість земельної ділянки, визна
угідь по сільськогосподарському підприємству,
грн.;
чена шляхом урахування витрат на земельні
БАГР — бал бонітету агровиробничої групи поліпшення, грн.; Цо — очікуваний доход від
продажу поліпшеної земельної ділянки чи ка
грунтів;
Б — бал бонітету гектара відповідних угідь піталізований чистий операційний або рентний
доход від її використання, грн.; Вос — витрати
по сільськогосподарському підприємству.
Експертна грошова оцінка земельної ділян на земельні поліпшення, грн.
ки проводиться при здійсненні цивільноправо
ВИСНОВОК
вих угод та переоцінки основних фондів для
Сукупність розглянутих в статті методолог
бухгалтерського обліку згідно законодавства.
Її методика затверджена Постановою Кабіне ічних прийомів і методів є науковою базою, що
ту Міністрів України від 11 жовтня 2002 року дозволяє комплексно досліджувати питання ра
№1531. Вона передбачає визначення ринкової ціонального сільськогосподарського землеко
(імовірної ціни продажу на ринку) або іншого ристування. Тільки за умов екологоекономіч
Таблиця 1. Методичні підходи щодо експертної грошової оцінки
земельної ділянки

t

2

ɿ

i 1

ʋ 8, ɤɜɿɬɟɧɶ 2009 ɪ.
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ного залучення земель у господарський оборот
сільське господарство країни зможе не тільки
зберегти наявний нині грунтовий покрив а й за
безпечити його поліпшення. Крім того, населен
ня держави буде забезпечено високоякісними
екологічно чистими продуктами харчування, що
є складовою продовольчої безпеки.
Маючи надзвичайно потужний природний
потенціал, сільське господарство має всі пере
думови для виходу своєї продукції на світові
ринки, що в умовах обмеженості збільшення
виробництва сільськогосподарської продукції
Європейськими країнам, з одного боку, і пос
тійно зростаючою кількістю населення світу —
з іншого, дасть Україні змогу стати одним із сві
тових лідерів у забезпеченні населення світу
продуктами харчування.
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