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Анотація 

В статті проведено аналіз статистичних даних щодо стану нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок різного сільськогосподарського призначення. Дослідження проводились для північних, південних, 

західних, східних та центральних областей України, Київській області та в цілому по Україні. З метою 

отримання прогнозів нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення виведено 

економетричні моделі. Встановлено, що основний масив статистичних даних з достатньою точністю пред-

ставляють нелінійні регресивні моделі, а саме степеневі економетричні моделі. Обгрунтовано доцільність 

розробки нової моделі інформаційного забезпечення грошової оцінки земель сільськогосподарського при-

значення. Визначено місце економетричного моделювання грошової оцінки земель сільськогосподар-

ського призначення в системі планування функціонування місцевих органів влади по надходженнях до 

бюджету та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку територій.  

Abstract 

In the article the analysis of statistical data is conducted in relation to the state of normative money estimation 

of lot lands of the different agricultural setting. Researches were conducted for the north, south, western, east and 

central areas of Ukraine, to the Kyiv area and on the whole on Ukraine. With the aim of receipt of prognoses of 

normative money estimation of earth of the agricultural setting econometric models are shown out. It is set that 

the basic array of statistical data with sufficient exactness is presented by nonlinear regressive models, namely to 

the degree of econometric model. Expediency of development of new model of the informative providing of money 

estimation of earth of the agricultural setting is reasonable. The location of econometric design of money estima-

tion of earth of the agricultural setting is determined in the system of planning of functioning of local authorities 

on receivables in a budget and making decision in relation to socio-economic development 

Ключові слова: земля, нормативна оцінка, інформаційне забезпечення, економетричне моделювання, 

прогнозування. 

Keywords: land, regulatory assessment, information support, econometric modeling, forecasting 

 

Постановка проблеми 

Враховуючи складні земельні перетворення 

які відбуваються останнім часом в Україні та сучас-

ний стан її економічного розвитку, актуальним є 

питання достовірної оцінки наявного земельно-ре-

сурсного потенціалу країни. Нормативна грошова 

оцінка земель відіграє важливу роль у функціону-

ванні та розвитку місцевих громад, регіонів та кра-

їни в цілому.  

Процес оцінки земельно-ресурсного потенці-

алу України є досить складним та багатофактор-

ним. Опрацювання статистичної інформації з вико-

ристанням сучасних методів обробки є передумо-

вою встановлення реальної і справедливої вартості 

земель сільськогосподарського призначення. 

Дослідження та прогнозування розвитку ринку 

земель і зокрема, нормованої вартості ділянок різ-

ного сільськогосподарського призначення, є актуа-

льним для будь-якого розвитку суспільства. Це на-

дає можливість зробити прогноз щодо надхо-

дження фінансових ресурсів в державний та 

міський бюджети. Згідно з результатами соціологі-

чного дослідження, що проведені такими соціологі-

чними компаніями, як КМИС та Соціологічною 

групою Рейтинг, 72% українців виступають проти 

продажу земель сільськогосподарського призна-

чення, тільки 13% - підтримують встановлення ри-

нку землі. Молодь та заможні громадяни більш схи-

льні до відкриття ринку землі. Мешканці міст та сіл 

одностайно виступають проти цієї ініціативи. При 
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цьому мешканці сільських територій більш висту-

пають проти запровадження ринку землі. [1] 

Зважаючи на це, проблема визначення та про-

гнозування нормативної грошової оцінки землі 

сільськогосподарського призначення в Україні в 

умовах кризової ситуації в країні є надзвичайно ак-

туальною. 

Основною метою цієї публікації є аналіз стати-

стичних даних щодо стану нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок різного сільськогоспо-

дарського призначення в адміністративно-терито-

ріальних утвореннях України. Тобто, необхідним є 

отримання (на цій основі) з певним ступенем дос-

товірності короткострокових прогнозів використо-

вуючи економетричне моделювання. Основною 

складовою при цьому є забезпечення потреби у ро-

зробці нової моделі інформаційного забезпечення 

грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, на основі аналізу рівня актуальності 

інформаційного забезпечення робіт з грошової оці-

нки земель сільськогосподарського призначення. 

Виклад основного матеріалу 

За площею сільськогосподарських угідь Укра-

їна посідає одне з перших місць у світі. Сільського-

сподарські угіддя України займають 42 млн гекта-

рів, що становить 70 % загального фонду країни. 

Розподіляються вони наступним чином:78,9 % - 

рілля та багаторічні насадження, 13,0 % - пасовища, 

8,4 % - сіножаті. У степових районах та лісостепо-

вій зоні найвища частка орних земель. Найбільша 

частка пасовищ розташована у Карпатах, на Поліссі 

та степу, а сіножаті розташовані, в основному лісо-

вій та лісостеповій зонах. [2] 

Україна характеризується високим ступенем 

освоєння земельного фонду; на сільськогосподар-

ські угіддя припадає 60 % його площі. Характерною 

рисою структури сільськогосподарських угідь Ук-

раїни є загальна висока питома вага ораних земель 

(80 %), а в Кіровоградській, Вінницькій і Терно-

пільській областях він складає близько 90 %. Інші 

площі використовуються під багаторічні наса-

дження (1,5 %), сінокоси (3,1 %) і пасовища (11 %). 

На структуру сільськогосподарських угідь вплива-

ють природні, економічні і соціальні фактори. Так, 

землі лісостепової зони розорані на 85,4 %, землі 

Полісся – на 68,9 %. Тут майже третину площі сіль-

ськогосподарських угідь займають природні кор-

мові угіддя [3]. 

На вартість сільськогосподарської землі в Ук-

раїні впливають якість ґрунтів, наявність інфра-

структури та бажання власника швидко продати 

пай. Із зростанням площі ділянки ціна за сотку 

майже не знижується. 

Якість ґрунту має визначальний вплив на фор-

мування родючості землі, але в комплексі з іншими 

важливими чинниками, такими як клімат, материн-

ські гірські пори, рослинні і тваринні організми, ре-

льєф і висота місцевості, геологічний вік країни. Ін-

дикатором родючості ґрунту в сільському госпо-

дарстві є урожайність сільськогосподарських куль-

тур. Урожайність складається з природної урожай-

ності та прибавки урожаю за рахунок застосування 

агротехнічних заходів. Природну урожайність сіль-

ськогосподарських культур забезпечують агроклі-

матичні умови та родючість ґрунту, при оптималь-

ному рівні агротехніки. Саме це забезпечує основні 

потреби людства у виробництві якісних продуктів 

харчування. 

Враховуючи географічне положення України, 

взаємозв’язок наведених факторів свідчить про ве-

ликий ґрунтовий потенціал нашої країни. 

Нормативна оцінка – це вартість землі, яку 

встановлює держава для розрахунку земельного по-

датку і ставки оренди. Нормативна грошова оцінка 

земель сільськогосподарського призначення прово-

диться в розрізі видів сільськогосподарських угідь: 

рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, 

перелоги. Інформаційною базою для розрахунку 

нормативної грошової оцінки зазначених земель є 

відомості Державного земельного кадастру Згідно 

Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 

16.11.2016 р. № 831 [3]. 

Проведемо аналіз даних наведених у довід-

нику з нормативної грошової оцінка сільськогоспо-

дарських угідь в Україні у розрізі областей та да-

ними сайту безкоштовних оголошень OLX [4].  

Ціни на землю на OLX перебувають біля ниж-

ньої межі експертних оцінок її вартості на протязі 

2005-2018 рр. В 2019 році вони впали трохи нижче 

цієї межі. Так, за оцінками експертів, за умови 

зняття мораторію ціна за гектар землі може стано-

вити 1480-6030 дол. або 38994-158872 грн. [4] 

Отже, ціна гектару землі нижча за оцінку екс-

пертів можна передбачити, що в разі зняття мора-

торію на продаж землі помітного стрибка ціни не 

відбудеться. Виходячи із отриманих даних, ціни ма-

ють тенденцію зростання та поступово мають на-

близитись до експертних оцінок. 

Ціна на землю перевищують нормативну оці-

нку. За розрахунками, у 2017 році вона в серед-

ньому становила 30927 грн. проти 42487 грн. за 1 

гектар ринкової ціни [4].  

Найбільше за 1 гектар просять на Львівщині – 

53824 грн., Київщині – 52261 грн. та Вінниччині – 

51377 грн. Найменше – на Донеччині – 22539 грн., 

Чернігівщині – 26079 грн. та Луганщині – 26126 

грн. Низька вартість земельних паїв на сході може 

пояснюватися близькістю до зони Операцій об’єд-

наних сил. 

Середня ринкова ціна землі в Україні відрізня-

ється від нормативної на 40-50%, але в деяких об-

ластях вона може відрізнятися удвічі. 

Різниця між нормативною грошовою оцінкою 

аграрної землі та середньою ціною в областях у від-

сотках наведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Різниця між нормативною грошовою оцінкою аграрної землі та середньою ціною в областях, % 

Область України 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Вінницька -70 -50 -54 -48 

Волинська 4 -69 -67 -41 

Дніпропетровська -69 -58 -56 -28 

Донецька -40 3 -4 34 

Житомирська -45 -45 -33 -63 

Запорізька -60 -46 -45 -27 

Київська -65 -42 -42 -64 

Кіровоградська -72 -70 -71 -6 

Луганська -52 -18 1 -11 

Львівська -н/д -79 -81 -74 

Миколаївська -58 -55 -53 -40 

Одеська -55 -50 -41 -26 

Полтавська -69 -61 -65 -43 

Рівненська -71 -72 -50 -67 

Сумська -75 -46 -60 -37 

Тернопільська -83 -72 -76 -62 

Харківська -56 -36 -31 -27 

Херсонська -59 -37 -39 -16 

Хмельницька -56 -65 -50 -43 

Черкаська -71 -58 -50 -42 

Чернівецька -77 -53 -51 -41 

Чернігівська -53 -54 -45 -14 

 

Земельні ділянки як основні земельно-кадаст-

рові одиниці якісно неоднорідні, мають різні при-

родно-історичні властивості і якості, що врахову-

ється при їх використанні і стосується різних угідь. 

Земельний кадастр у межах земельної ділянки ве-

деться за угіддями. У зв'язку з цим угіддя є основ-

ним елементом земельного кадастру. 

Класифікація угідь проводиться з урахуванням 

основного призначення і систематичного викори-

стання окремих ділянок землі для певних виробни-

чих цілей. Це означає, що тимчасове використання 

ділянки сінокосу для випасання худоби є підставою 

для переведення її в пасовище. Крім характеру ви-

користання землі, при класифікації угідь необхідно 

враховувати природні властивості, які відобража-

ють якісний стан окремих земельних ділянок. Та-

ким чином, під земельними угіддями слід розуміти 

ділянки землі, що систематично використовуються 

або придатні до використання для конкретних гос-

подарських цілей і які відрізняються за природно-

історичними ознаками. 

Сучасна класифікація виділяє сільськогоспо-

дарські угіддя, до яких належать землі, що безпосе-

редньо використовуються для виробництва сільсь-

когосподарської продукції: рілля, багаторічні наса-

дження, сінокоси і пасовища, а також перелоги. [5] 

Тісний зв'язок сільського господарства з при-

родно-кліматичними умовами зумовлює зональний 

характер його спеціалізації.  

Для проведення дослідження нормативної вар-

тості землі сільськогосподарського призначення в 

розрізі її видів виберемо такі області України, як 

Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Микола-

ївська, Полтавська та Київська. Ці області є пред-

ставниками західних, східних, північних, півден-

них та центральних територіальних угрупувань. 

Статистичні вибірки сформовано згідно Держгео-

кадастру України [6]. 

1. Рілля та перелоги. До ріллі відносять земе-

льні ділянки, які систематично обробляються під 

посіви сільськогосподарських культур, а також чи-

сті пари, включаючи посіви багаторічних трав у по-

лях сівозмін зі строком користування, передбаче-

ним сівозмінами, і вивідні поля.  

Перелогами вважають землі, які раніше ора-

лися, а тепер через певні обставини більше одного 

року, починаючи з осені, не використовуються для 

посіву сільськогосподарських культур і не підгото-

влені під пар. До перелогів не відносять розорані ді-

лянки сінокосів і пасовищ, що залишені для приро-

дною заростання травостоєм. 

Динаміку нормативної грошової оцінки ріллі 

та перелогів показано на рисунку 1. Як видно з ри-

сунку 1, нормативна грошова оцінка ріллі та пере-

логів поступово зростала з 1995р. по 2011р. Почи-

наючи з 2012 року – спостерігаємо стрімке зрос-

тання, а з 2017 року – різке падіння нормативної 

вартості рілля. В 2019 році стабілізація вартості. 

Лише у Львівській та Миколаївській областях нор-

мована вартість ріллі зменшується. Найбільша нор-

мована вартість ріллі та перелогів на всьому період 

спостерігається у Полтавській області, найменша – 

Миколаївській області до 2018 року, а з 2019 року 

найменша – у Львівській. 

http://sfs.gov.ua/data/material/000/246/325490/NGO_SG_01_01_2018.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/246/325490/NGO_SG_01_01_2018.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/246/325490/NGO_SG_01_01_2018.xls
https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9D%D0%93%D0%9E_%D0%A1%D0%93_01_01_2019.xls
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Рис. 1. Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні, гривень за гектар  

за 1995 – 2019 роки 

 

Побудуємо однофакторні економетричні лі-

нійні та нелінійні моделі, що виражають залежність 

нормативної грошової оцінки землі від номера пе-

ріоду (таблиця 2.). Адекватність моделі визначати-

мемо за коефіцієнтом детермінації. [7]  

Таблиця 2 

Економетричні моделі: залежність нормативної грошової оцінки ріллі та перелогів від номеру року та 

оцінка їх адекватності 

№ з/п Область України Модель Коефіцієнт детермінації 

1 Вінницька y = 2690,1x0,6497 R² = 0,7971 

2 Дніпропетровська y = 2641,8x0,6506 R² = 0,7968 

3 Київська y = 2600,2x0,6497 R² = 0,7971 

4 Львівська y = 2163,2x0,6503 R² = 0,7969 

5 Миколаївська y = 2102x0,6625 R² = 0,789 

6 Полтавська y = 2805x0,6491 R² = 0,7913 

7 В середньому по Україні y = 2489,9x0,6545 R² = 0,7936 

 

Серед побудованих моделей найбільший кое-

фіцієнт детермінації мали степеневі моделі. Він на-

ближається до 80%, отже моделі можна вважати 

адекватними. 

2. Багаторічні насадження. До багаторічних 

насаджень відносяться земельні ділянки, що за-

йняті штучно створеними деревними, чагарнико-

вими, трав'янистими багаторічними насадженнями. 

З цих ділянок отримують урожай плодово-ягідної, 

технічної чи лікарської продукції. до багаторічних 

насаджень відносять:  

 сади. Це насадження зерняткових, кісточ-

кових, горіхоплідних, цитрусових, субтропічних та 

іншими порід дерев; 

 виноградники;  

 ягідники. Це ділянки, що зайняті культур-

ними чагарниковими, напівчагарниковими і трав'я-

нистими рослинами. Характерною ознакою яких є 

те, що вони дають їстівні плоди; 

 плодорозсадники. Ділянки з садівним ма-

теріалом плодових, ягідних культур і виноградни-

ків. У плодовому розсаднику розмножують та фор-

мують рослини, відбирають і підготовляють їх до 

пересадження в сад чи ягідник або на продаж. 

Нормативна грошова оцінка багаторічних на-

саджень в Україні, гривень за гектар за 1995 – 2019 

роки показана на рисунку 2. 
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Рис.2. Нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень в Україні, гривень за гектар  

за 1995 – 2019 роки (за даними Держгеокадастру) 

 

Як видно з статистичних даних, в 2019р. нор-

мативна грошова оцінка багаторічних насаджень 

різко зменшилась у Вінницькій та Київській облас-

тях, на відміну від інших областей, де вона продов-

жує поступово зростати. У Вінницькій області нор-

мована грошова оцінка багаторічних насаджень є 

найбільшою, а у Львівській області – найменшою. 

В таблиці 3 зазначено економетричні моделі, 

що показують динаміку грошової оцінки багаторіч-

них насаджень. 

Таблиця 3 

Економетричні моделі динаміки нормативної грошової оцінки багаторічних насаджень  

№ з/п Область України Модель Коефіцієнт детермінації 

1 Вінницька y = 19408x0,4413 R² = 0,8318 

2 Дніпропетровська y = 5601,6x0,5112 R² = 0,8439 

3 Київська y = 18529x0,4388 R² = 0,8197 

4 Львівська y = 3462,8x0,4994 R² = 0,8804 

5 Миколаївська y = 9638x0,476 R² = 0,916 

6 Полтавська y = 10577x0,4361 R² = 0,843 

7 В середньому по Україні y = 9828,9x0,4764 R² = 0,9138 

 

Найкращою є апроксимація степеневими мо-

делями. Визначимо їх таким, за якими можна визна-

чати короткострокові прогнози. Коефіцієнти детер-

мінації в усіх моделях більше за 83%, отже, моделі 

мовна вважати адекватними. 

3. Сіножаті. Сіножатями називають земельні 

ділянки, покриті багаторічною трав'янистою рос-

линністю, які систематично використовують для сі-

нокосіння. Залежно від природно-історичних влас-

тивостей сіножаті поділяються на заливні, сухо-

дільні і заболочені. 

Заливними сінокосами є сінокоси з різнотрав-

ною рослинністю, розміщені в річкових долинах, 

заплавах рік і низинах, які систематично залива-

ються водами на тривалий час, що впливає на хара-

ктер рослинності. Сюди не відносять лиманні сіно-

коси, розмішені в западинах засушливої степової 

зони. 

До суходільних належать сінокоси, розміщені 

в сухих лощинах, балках, на рівнинних ділянках, 

вододілах або схилах, на незначних пониженнях мі-

сцевості серед ріллі і на лісових полянах в усіх зо-

нах і гірських районах країни, що зволожуються го-

ловним чином атмосферними опадами, а також у 

долинах мілких рік і струмків, які періодично зали-

ваються талими водами на нетривалий період. Пе-

реважно це сінокоси нормального, а іноді й недо-

статнього зволоження.  

Аналіз динаміки нормативної грошової варто-

сті природніх сіножатей проведемо згідно рису-

нку 3. 
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Рис.3. Нормативна грошова оцінка природних сіножатей в Україні, гривень за гектар  

за 1995 – 2019рр. 

 

У 2019 р. у всіх розглянутих областях грошова 

оцінка сіножатей зменшується, а в Київські та Він-

ницькій областях – значно знизилась, а у Миколаїв-

ській та Дніпропетровській областях, навпаки, нор-

мативна грошова оцінка сіножатей значно збільши-

лась. 

Результати економетричного моделювання ди-

наміки нормативної грошової оцінки сіножатей по-

казані в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Економетричні моделі динаміки нормативної грошової оцінки природніх сіножатей  

№ з/п Область України Модель Коефіцієнт детермінації 

1 Вінницька y = 930,38x0,4577 R² = 0,8937 

2 Дніпропетровська y = 780,68x0,5126 R² = 0,8391 

3 Київська y = 2039,9x0,4531 R² = 0,8804 

4 Львівська y = 1152,7x0,4775 R² = 0,9157 

5 Миколаївська y = 658,12x0,5225 R² = 0,8026 

6 Полтавська y = 1384,7x0,4504 R² = 0,9028 

7 В середньому по Україні y = 1316,4x0,4774 R² = 0,915 

 

За проведеними дослідженнями, знову ж най-

кращими є степеневі моделі, що мають коефіцієнт 

детермінації майже 90%. 

Пасовищами називають землі, покриті бага-

торічною трав'янистою рослинністю, які система-

тично використовуються для випасання худоби, не 

придатні для сінокосів і які не є перелогами. Крім 

того, у складі пасовищ є площі підкормових і каран-

тинних ділянок, а також ділянки скотопрогонів.  

 
Рис.4. Динаміка нормативної грошової оцінки природніх пасовищ в Україні та її апроксимація,  

гривень за гектар за 1995 – 2019рр. 
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Таблиця 5 

Економетричні моделі динаміки нормативної грошової оцінки природних пасовищ  

№ з/п Область України Модель Коефіцієнт детермінації 

1 Вінницька y = 873,03x0,4261 R² = 0,746 

2 Дніпропетровська y = 810,86x0,4985 R² = 0,8828 

3 Київська y = 1261,6x0,4602 R² = 0,8998 

4 Львівська y = 1091,3x0,4629 R² = 0,9051 

5 Миколаївська y = 677,41x0,5042 R² = 0,8666 

6 Полтавська y = 969,46x0,4809 R² = 0,9191 

7 В середньому по Україні y = 1031,7x0,4758 R² = 0,9163 

Аналіз апроксимації статистичних даних пока-

зує, що нормативну грошову оцінку землі достат-

ньо апроксимувати степеневими нелінійними моде-

лями. Апроксимація поліномами п’ятого ступеня 

також має високий коефіцієнт детермінації. Проте, 

з економічної точки зору поліноми п’ятого ступеня 

в прогнозуванні мають різке зменшення норматив-

ної грошової оцінки земельних ресурсів, що відпо-

відає різкому зменшенню статистичних даних в 

207-2018 роках та не відповідає збільшенню норма-

тивної оцінки в 2019 році. Таким чином для кож-

ного виду земельних ресурсів сільськогосподар-

ського призначення визначено економетричні мо-

делі, за якими можна утворювати короткострокові 

прогнози. Ці прогнози зазначено в таблиці 6. 

 

Таблиця 6 

Прогноз нормативної грошової оцінки 1 гектара сільськогосподарських угідь 

Область Укра-

їни 

Рілля та перелоги 
Багаторічні наса-

дження 

Природні сіно-

жаті 

Природні пасо-

вища 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Вінницька 21777,60 22339,66 46408,57 47250,52 4133,26 4205,28 3499,04 3555,76 

Дніпропе-тров-

ська 
21448,63 22002,98 29624,19 30201,27 4147,51 4228,53 4114,43 4192,57 

Київська 21049,82 21593,09 77400,24 78692,69 8927,57 9081,54 5650,57 5749,56 

Львівська 17545,95 17999,22 17622,40 17957,69 5462,18 5561,50 4931,00 5017,90 

Миколаївська 17732,41 18199,21 45447,94 46271,77 3611,01 3682,92 3501,71 3568,98 

Полтавська 22663,95 23248,34 43795,79 44522,57 6007,02 6110,01 4645,05 4730,12 

В середньому 

по Україні 
20470,74 21003,03 46408,57 47250,52 6235,85 6349,22 4861,80 4949,89 

 

Побудовані прогнози показують, що нормо-

вана грошова оцінка землі сільськогосподарського 

призначені за всіма її видами з кожним роком не-

значно, але збільшується. 

Висновки 

У зв’язку з необхідністю відкриття ринку зе-

мель сільськогосподарського призначення є нага-

льна потреба у встановленні реальної вартості сіль-

ськогосподарських земель різних категорій, що об-

ґрунтовує актуальність якості інформаційного 

забезпечення робіт з нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення, та 

обумовлює застосування для цього нових методів і 

моделей на ряду з існуючими. 

Відповідно до статистичних даних виведено 

економетричні моделі, на основі яких зроблено 

прогнози нормативної грошової оцінки землі сіль-

ськогосподарського призначення. такі моделі ви-

значено для північних, південних, західних, схід-

них та центральних областей, Київській області та 

в цілому по Україні. Встановлено, що основний ма-

сив статистичних даних з достатньою точністю 

представляють нелінійні регресивні моделі, а саме 

степеневі економетричні моделі. 

Отримані прогнози мають практичну цінність 

– їх можуть використовувати органи самовряду-

вання для прогнозування надходження фінансових 

коштів від податку на землю, а також планувати 

альтернативні рішення щодо соціально-економіч-

ного розвитку територій. 
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Анотація 

У статті розглядаються основні тренди екологізації життя, зокрема такі, що стосуються галузі бджі-

льництва. Окреслені найперспективніші види діяльності та виділено ряд факторів, що можна використати 

субєктами діяльності для формування підприємницького потенціалу сільських теориторій. Відображено 

доцільність запровадження методів органічного бджільництва. Висвітлено вимоги до виробництва органі-

чної продукції бджільництва згідно українського законодавства та відносно вимог ЄС. Описано процедуру 

сертифікації та охарактеризовано сертифікаційні органи, які діють на території України. Відображено те-

нденції та стан ринку органічної продукції бджільництва , визначено поняття «ціни» та «цінності» органі-

чної продукції. Виділено ряд факторів, що впливають на функціонування галузі бджільництва, визначено 

ризики та запропоновано заходи по їх мінімізації. Для ефективного функціонування галузі запропоновано 

використовувати канали збуту та збутові стратегії виходячи з закордонного досвіду та з урахуванням ук-

раїнської специфіки. Узагальнено проблеми галузі органічного бджільництва, визначено основні пріориі-

тети та запропоновано шляхи реалізаціїпоставлених завдань. 

Abstract 

The article deals with the main trends of greening of life, in particular those related to the beekeeping industry. 

The most promising activities are outlined and a number of factors are identified that can be used by the entities 

to form the entrepreneurial potential of rural theories. The expediency of introducing organic beekeeping methods 

is reflected. Requirements for production of organic beekeeping according to the Ukrainian legislation and regard-

ing the requirements of the EU are covered. The certification procedure is described and the certification bodies 

operating in the territory of Ukraine are characterized. The trends and the state of the organic beekeeping market 

are reflected, the concepts of "price" and "value" of organic produce are defined. A number of factors affecting 

the functioning of the beekeeping industry were identified, risks identified and measures taken to minimize them. 

For effective functioning of the industry it is suggested to use marketing channels and marketing strategies based 

on foreign experience and taking into account the Ukrainian specificity. The problems of organic beekeeping have 

been generalized, the main priorities have been identified and the ways of realization of the set tasks have been 

proposed. 

Ключові слова: ринок, бджільництво, органічна продукція, ефективність, маржа, стратегія, маркети-

нгове управління, ціна і цінність,сертифікація, ризики.  

Keywords: market, beekeeping, organic produce, efficiency, margin, strategy, marketing management, price 

and value, certification, risks. 
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