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ВСТУП
Земельні ресурси України – найбільше природне багатство
українського народу. За площею орних земель Україна посідає
перше місце в Європі, володіючи 32,5 млн гектарів
високопродуктивних земель та 8,8 % світових запасів чорноземів.
Завдяки цьому Україна є одним із глобальних лідерів у виробництві
продовольства, а український експорт сільськогосподарської
продукції нині здійснюється у понад 100 країн.
Існування в Україні формально тимчасового мораторію на
продаж сільськогосподарських земель триває уже понад 20 років.
22 серпня 2018 р. набрало чинності рішення Європейського суду з
прав людини, відповідно до якого мораторій на продаж земель
визнано таким, що порушує права людини.
Ринок земель має стати інструментом, що здатний розкрити
аграрний потенціал країни, стимулювати інвестиції у сільську
економіку та сприяти зростанню рівня життя у сільській місцевості.
Запровадження регульованого ринку, на якому основними
набувачами прав власності на земельні ділянки зможуть стати
кваліфіковані покупці – власне фермерські господарства та
сільськогосподарські підприємства, що самостійно займаються
аграрним виробництвом. Встановити заборону на придбання
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
іноземцями, особами без громадянства. Вказана заборона повинна
існувати до часу вступу країни в ЄС.
Відповідальність за земельну реформу несе політичне
керівництво країни. Усі політичні рішення мають бути зважені і
базуватися на глибокому науковому розумінні їх соціальноекономічних наслідків. Лише такий підхід дасть можливість
розвинути ринкові земельні відносини, що стануть запорукою
стабільного зростання економіки України та покращення добробуту
селян.
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Розвитку. Подаємо скорочений варіант доповіді] // Землевпоряд. вісн. –
2019. – № 10. – С. 2-9 ; № 11. – С. 12-21.

6

14.

Квітка Г. Земельні пристрасті в період пандемії [Текст] : [незважаючи
на протести, депутати проголосували за запровадження купівліпродажу с.-г. земель. У ст. розглянуто принципові позиції деяких
депутатів проти прийняття закону про ринок землі] / Г. Квітка
// Агробізнес Україна. – 2020. – № 2. – С. 34-36.

15.

Квітка Г. Земля на низькому старті [Текст] : [питання бути чи не бути
купівлі-продажу с.-г.мземель «переїхало» у новий рік, але залишається
пріоритетним. Своє бачення і різні інтереси щодо запровадження
купівлі-продажу земель доповідають аграрії, власники паїв, науковці,
представники галузевих асоціацій та громадських організацій]
/ Г. Квітка // Агробізнес Україна. – 2020. – № 1. – С. 38-43.

16.

Квітка Г. Землю поділили у масках і вночі [Текст] : [які правила
запровадили нар. депутати, проголосувавши пізньої пори за куплюпродаж гектарів с.-г. призначення] / Г. Квітка // Пропозиція. – 2020. –
№ 4. – С. 18-21.

17.

Квітка Г. Чи піде ринковий обіг на користь нашому агровиробництву
[Текст] : [міністр розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва
спрогнозував, як зміниться структура посівних площ у разі
запровадження купівлі-продажу гектарів] / Г. Квітка // Пропозиція. –
2020. – № 1. – С. 171-172.

18.

Коробська А. О. Проблеми становлення ринкового обігу земель
сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] : [мета ст. –
проаналізувати проблеми становлення ринку земель на сучас. етапі та
визначити основні передумови його формування та розвитку в Україні]
/ А. О. Коробська // Економіка АПК. – 2019. – № 4. – С. 106-115.

19.

Кулинич П. Земельний мораторій у світлі Рішення ЄСПЛ: що
змінюється в здійсненні та захисті прав селян на землю? [Текст : [у
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[дискусія про ринок землі с.-г. призначення, різні погляди: «за» та
«проти»] / К. Рєпін // Землевпоряд. вісн. – 2017. – № 2. – С. 22-25.

32.

Саблук П. Т. Невідкладні заходи для врахування при запровадженні
ринкових земельних відносин [Текст] : [мета ст. – розкрити напрями і
зміст роботи щодо невідклад. запровадження ринкового обігу земель
с.-г. призначення в практику господарювання, розглянувши
можливості формування необхід. умов для ефектив. та прозорого ринк.
обігу земель. Обґрунтовано доцільність визначення передумов
запровадження ринк. обігу земель та суб’єктів зем. відносин в Україні]
/ П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2020. – № 2. – С. 126-134.

33.

Саблук П. Т. Ринок землі на часі [Текст] : [мета ст. – визначити
вузлові точки, що перешкоджають повноц. освоєнню ринку землі в
Україні] / П. Т. Саблук. //Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 4. – С. 82-86.

34.

Савченко О. Земля – це ресурс, який робить країну багатою [Текст] :
[що прогнозує Україні Світовий банк] / О. Савченко // Землевпоряд.
вісн. – 2018. – № 11. – С. 8-12.
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35.

Третяк А. Земельна реформа в Україні : оцінка результатів у контексті
якості життя і безпеки населення [Текст] : [підбито соц.-екон. та екол.
підсумки зем. реформи в Україні] / А. Третяк, В. Третяк, Н. Третяк
// Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 11. – С. 28-33.

36.

Третяк А. М. Інституціональні проблеми розвитку ринковоорієнтованих зем. відносин у сіл. госп-ві [Текст] : [мета ст. – дослідити
за період 2000-2018 рр. еволюцію невиріш. інституц. (законодав.нормат. та управл.) проблем ринково-орієнт. зем. відносин у сіл. госпві] / А. М. Третяк, А. С. Поліщук // Економіка АПК. – 2019. – № 9. –
С. 98-108.

37.

Шаблико І. Міфи й реальність про мораторій на купівлю-продаж
земель сільгосппризначення (погляд керівника сільгосппідприємства)
[Текст] / І. Шаблико // Пропозиція. – 2020. – № 1. – С. 173-175.

38.

Шарий Г. Ринок землі в Україні : аграрний аспект [Текст] : [мета ст. –
розкрити необхідність інституц., соц.-виваж. підходів при
перерозподілі і використанні зем. ресурсів і включенні с.-г. земель в
екон. обіг] / Г. Шарий, П. Корба, І. Юрко // Землевпоряд. вісн. – 2018. № 9. – С. 13-15.

39.

Шарий Г. Традиції, досвід та сучасний розвиток земельних відносин в
Україні [Текст] : [принцип запозичення і копіювання інозем. моделей
зем. відносин не завжди прийнятний, тому в Україні формується
власна вітчизняна модель інституц. середовища, враховуючи геополіт.
обставини та новітні технології щодо розвитку сіл. госп-ва і зем.
відносин у країнах світу] / Г. Шарий // Землевпоряд. вісн. – 2018. –
№ 12. – С. 20-25.

40.

Юрченко
І.
В.
Концепція
ринкового
обігу
земель
сільськогосподарського призначення [Текст] : [мета ст. – сформувати
на основі міжнар. досвіду концепцію ринкового обігу земель с.-г.
призначення, з визначенням його основ. інструментів регулювання та
інституц. забезпечення] / І. В. Юрченко // Економіка АПК. – 2020. –
№ 2. – С. 115-125.

41.

Яблоновський Д. Як українці сприймають відкриття ринку
сільгоспземель? [Текст] : [які думки підтримують українці, чого
побоюються, які варіанти відкриття ринку землі найбільше
підтримують] / Д. Яблоновський // Землевпоряд. вісник. – 2017. –
№ 11. – С. 20-21.
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42.

Як не стати жертвою рейдерів після відкриття ринку землі [Текст] :
[з 1 лип. 2021 р. в Україні почне працювати ринок землі. Дозвіл на
купівлю-продаж земель с.-г. призначення не тільки наддасть її
власникам нових можливостей, а й принесе додаткові ризики. В ст.
розглянуто основні ризики для селянства при ринку землі] / за
матеріалами М-ва юстиції України // Дім, сад, город. – 2020. – № 8. –
С. 2.

43.

Яка вона, українська модель ринку сільгоспземель? [Текст] :
парламентські слухання : [доводи противників мораторію, доводи
прибічників мораторію] // Землевпоряд. вісн. – 2017. – № 1. – С. 2-7.

ІІІ. Грошова оцінка земель
44.

Галаур С. «Хрін редьки не солодший», або Чи готові українські
фермери купувати землю за ринковими цінами [Текст] : [ринок
сільгоспземель : що думають фермери?] / С. Галаур // Землевпоряд.
вісн. – 2020. – № 7. – С. 20-23.

45.

Експертна грошова оцінка земель: міжнародний досвід, недоліки та
шляхи вдосконалення в Україні [Текст] : [мета ст. – обґрунтувати
теорет. методолог. положення та розробити практ. рекомендації
вдосконалення експерт. грошової оцінки зем. ділянок в Україні]
/ Г. Шарий [та ін.] // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 1. – С. 14-19.

46.

Кірічек Ю. Як зароджувалася і розвивалася оцінка земель [Текст] : [у
ст. розглянуто наступні питання: оцінка як інструмент платного
використання земель, як розвивалася теорія оцінки майна,
землеоціночна діяльність в Україні: від Київської Русі до незалежності
держави ] / Ю. Кірічек // Землевпоряд. вісн. – 2016. – № 10. – С. 29-33.

47.

Колядинська, Т. Почім продаватимуть сотку? [Текст] : [свою думку
про ціну на землю в Україні виказав профес. землевпорядник Сергій
Краснов] / Т. Колядинська // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 9. – С. 1821.

48.

Колядинська Т. Який старт може дати нормативна грошова оцінка
ріллі на ринку землі [Текст] : [скільки коштуватиме гектар укр.
чорноземів після зняття мораторію на продаж землі ? Своїми думками
ділиться Петро Волох, кандидат с.-г. наук, проф. каф. заг. землеробства
та ґрунтознавства Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-ту] / Т. Колядинська
// Землевпоряд. вісн. – 2020. – № 1. – С. 12-15.
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49.

Мартин А. Землеустрій та оцінка земель в Україні: на часі системна
дерегуляція [Текст] : [мета ст. є обґрунтування напрямів законодав.
врегулювання уніфікації та спрощення процедури складання
документів із землеустрою та оцінки земель, прискорення виконання
робіт із землеустрою та землеоціночних робіт та ін.] / А. Мартин,
С. Кубах // Землевпоряд. вісник. – 2018. – № 10. – С. 24-29.

50.

Миколайчук, Л. Прогнозування цін купівлі-продажу українських
сільгоспземель є намаганням вирішити завдання, що під силу тільки
діючому ринку [Текст] : [інтерв’ю з зав. каф. зем. кадастру Нац. ун-ту
біоресурсів і природокористування України, д-ром екон. наук Віктором
Мефодійовичем Зайцем] / Л. Миколайчук // Землевпоряд. вісн. – 2018.
– № 10. – С. 12-15.

51.

Новий етап у проведенні нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] : [проведено
загальнонац. нормативну грошову оцінку земель с.-г. призначення, а
також нес.-г. угідь на землях с.-г. призначення станом на 1 січ.
2018 р.] / О Колотілін [та ін.] // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 3. –
С. 16-23.

52.

Нормативна грошова оцінка земель : на шляху до уніфікації та
оновлення методики [Текст] : [у ст. обґрунтовані напрями оновлення
метод. засад норматив. грошової оцінки зем. ділянок в Україні.
Запропоновано нову уніфіковану методику норматив. грошової оцінки
зем. ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад
незалежно від їх розташування за принципом організ. єдності процесу
оцінки] / А. Мартин [та ін.] // Землевпоряд. вісн. – 2920. – № 8. –
С. 24-31.

53.

2671-06 65.9(4УКР)32 О 93
Оцінка земель [Текст] : навч. посіб. [у навч. посіб. викладено теорет.
основи оцінки земель, заг. положення і завдання екон. оцінки земель,
внутрігоспод., грош., експерт. оцінка земель та ін.] / М. Г. Ступень,
Р. Й. Гулько, І. Р. Залуцький, О. Я. Микула [та ін.] ; [за заг. ред.
С. Г. Ступеня]. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2066. – 308 с.

54.

Прутенко О. Українські розміри плати за користування землею державної
та комунальної власності для ведення товарного сільгоспвиробництва поки
що не європейські! [Текст] : [яка реальна на сьогодні ціна гектара
орендованої землі для вирощування сільгоспкультур у різних регіонах
України, наскільки ці суми відповідають європейським розмірам плати за
оренду земель ви знайдете у даній публ.] / О. Прутенко // Землевпоряд.
вісн. – 2017. – № 9. – С. 17-25.
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55.

Солов’яненко
Н.
Нормативна
грошова
оцінка
земель
сільськогосподарського землекористування на новій інформаційній
основі [Текст] : [у ст. розглянуто новий підхід до визначення
показників нормативної грошової оцінки земель, виходячи з вимог
сучасної ринкової економіки] / Н. Солов’яненко // Землевпоряд. вісн. –
2016. – № 11. – С. 27-31.

56.

Солов’яненко Н. Особливості оцінки земель у складі земельного
кадастру зарубіжних країн [Текст] : [вивчення світ. досвіду оцінки
земель у складі зем. кадастру показує, що практично в усіх розвинених
країнах світу вона є завданням держ. масштабу. Зарубіж. досвід оцінки
земель, вивчення системи їх класифікацій доповнює наук.-метод.
знання, без яких орг. раціонал., високоефектив. використання с.-г.
угідь в Україні на екол. основі не можлива. Необхідно вдосконалювати
вітчизн. зем. кадастр з урахуванням тих факторів, які матимуть
позитив. вплив на розвиток зем. відносин у країні з урахуванням
сучасних вимог ринкової економіки] / Н. Солов’яненко // Землевпоряд.
вісн. – 2017. – № 8. – С. 28-33.

57.

Юрченко Е. Нова методика нормативної грошової оцінки земельних
ділянок : причини та наслідки {Текст} : [Держгеокадастр розробив та
оприлюднив для громад. обговорення проект нової Методики
норматив. грошової оцінки земель. Ця новина викликала велику
зацікавленість та стурбованість серед громадян, зокрема, у с.-г.
землекористувачів. В статті розглянуто основні положення нової
методики] / Е. Юрченко // Землевпоряд. вісн. – 2020. – № 5. – С. 22-25.

ІV. Земельні ресурси: як ефективніше управлять ними?
58.

572-15 65.9(4УКР)32 А 65
Андрєєва Н. М. Механізми впровадження екологічно чистого
виробництва в контексті екологізації агропромислового сектору
економіки України [Текст] : [на основі аналізу проблем. питань
систем. політики екологізації аграр. сектору у дослідженні
запропоновано механізм та визначені найбільш важливі організ.-екон.
та інституц. важелі для впровадження концепції екол. чистого вир-ва в
агропромисл. секторі] / Н. М. Андрєєва, Л. Є. Купінець ; НАН України,
Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Фенікс, 2015. – 32 с.

59.

Борис Н. Як деградують чорноземи та рекомендації щодо відновлення
їхньої родючості [Текст] / Н. Борис // Пропозиція. – 2020. – № 5. –
С. 28-31.
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60.

Вершиніна С. Заможний господар на селі – шлях до заможної держави
[Текст] : [запровадження цивіліз. ринку земель с.-г. призначення на
сьогодні залишається однією з найгостр. і дискус. проблем. Селяни,
особливо фермери та сільсьгоспвиробники, зважують усі плюси та
мінуси ринку земель. В ст. поділився своїм баченням вирішення
проблеми і голова комітету зем. відносин Асоціації фермерів та
землевласників Роман Леонов] / С. Вершиніна // Землевпоряд. вісн. =
2019. – № 12. – С. 22 -25.

61.

Взяв землю у власність – господарюй: поради, запитання і відповіді
[Текст] : [у брошурі відомі учені-аграрії висвітлюють актуал. питання
реформи, зокрема приватизації землі, її оренду, майн. відносини,
форми господарювання, податк. систему. Розрахована на селян, що
взяли землю у власність] / авт.-упоряд.: О. В. Крисальний, М. Й. Малік,
А. А. Фесина ; за ред.. П. Т. Саблука. – Київ : Т-во «Знання України»,
2001. – 56 с.

62.

Ґрунтові ресурси держави вичерпуються, ефективного управління
ними немає! [Текст] : [у ст. розглянуто питання ниніш. стану
використання зем. ресурсів, зокрема, ґрунтів. Усіх укр. громадян та
ґрунтознавців, хвилює зневага до ґрунту. У погоні за грошима
лжеземлероби не замислюються над тим, в якому стані цей незам.
ресурс життя – ґрунт залишать нащадкам] / В. Андрієнко, М. Козак,
О. Недашевська, С. Осипчук // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 2. –
С. 36-39.

63.

Дацюк Г. ГІС –ефективний інструмент для управління земельними
ресурсами [Текст] : [сьогодні зрозуміло, що землевпорядкування і ГІС
(геоінформ. система) – поняття невіддільні одне від одного. На цьому
наголошувалося на практичній ГІС конференції, де обговорювалися
ключові питання, від вирішення яких залежить майбутнє землеустрою
України. У ст. публікується кілька виступів учасників ГІС конференції]
/ Г. Дацюк // Землевпоряд. вісн. – 2020. – № 1. – С. 20-23.

64.

Дехтяренко В. На землі треба господарювати, а не експлуатувати її
[Текст] : [своїм досвідом захисту і збереження землі поділився заслуж.
працівник сіл. госп-ва проф. Микола Опара] / В. Дехтяренко
// Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 12. – С. 26-30.
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65.

Дубенкова М. Обмін (міна) землями сільськогосподарського призначення:
практичне застосування [Текст] : [перед власниками земель с.-г.
призначення часто постає питання оптимізації та більш ефектив.
використання зем. ділянок. Хорошою альтернативою цьому є укладання
між власниками таких земель договорів (міни), де об’єктом відчуження
виступає речове право на землю, а саме – право приват. власності. В ст.
розглянути питання: які зем. ділянки підлягають обміну, обмін
підмораторними землями,
порядок укладання договору
міни,
оподаткування податком на доходи фіз. осіб] / М. Дубенкова
// Землевпоряд. вісн. – 2020. – № 5. – С. 30-32.

66.

Данкевич В. Чи допускати іноземців на український ринок
сільгоспземель? [Текст] : [зарубіж. інвестиції в аграр. сектор. Погано це чи
добре? В ст. розглянуто питання доступу іноземців до ринку землі в
Україні, обмеження для інозем. інвесторів як шанс для наших фермерів,
про обмеження щодо купівлі-продажу земель у різних країнах]
/ В. Данкевич // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 8. – С. 6-8.

67.

Землею треба управляти, землю треба рахувати! [Текст] : [матеріали
практ. зем. конференції в Києві, яка зібрала голів та уповноваж.
представників об’єдн. територ. громад з усієї України. Цей захід став
поміт. подією з обміну досвідом з питань обліку, упр., розпорядження зем.
ресурсами. У конф. взяли участь представники провідних наук.-дослід.
установ, наук.-виробн. підприємств, проект. орг., а також яп. орг., чия
робота представлена у 20 країнах світу] // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 7.
– С. 30-40.

68.

Колядинська Т. Земельні ресурси: як ефективніше управлять ними?
[Текст] : [про це йшлося на Міжнар. конф. «Ефективне правління зем.
ресурсами як передумова розвитку України», яка відбулася у Львові за
участі представників Світового банку, М-ва юстиції, М-ва аграр. політики
та продовольства, Держ. служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру. Кілька фрагментів з конф. подається у ст.] / Т. Колядинська
// Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 5. – С. 2-5.

69.

1236-17 631.11 К 92
Купінець Л Є. Стан земель сільськогосподарського призначення та системні
заходи їх відтворення в Одеському регіоні [Текст] [наук. доповідь] : [в наук.
доповіді представлено систем. наук. погляд на проблему відтворення та
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