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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

У статті розглянуто основні відмінності розрахунку нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за 
Методиками 1995 та 2016 років. Наведено порівняння результатів 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського приз-
начення Рівненської області за різними методиками для сільсько-
господарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні наса-
дження). Виконано розрахунки за Методиками 1995 та 2016 років в 
розрізі природно-сільськогосподарських районів Рівненської обла-
сті для окремих сільськогосподарських угідь. Проаналізовано оде-
ржані результати та їх просторовий розподіл. Виділено основні не-
доліки розглянутих методик.  
Ключові слова: нормативна грошова оцінка; рентний дохід; землі 
сільськогосподарського призначення. 
 

Вступ. Нормативна грошова оцінка використовується з метою 
встановлення розміру: земельного податку; державного мита при мі-
ні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом; 
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної влас-
ності; втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробни-
цтва. 

Аналіз досліджень. Із розвитком земельної реформи в Україні 
питанням грошової оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення приділяється досить багато уваги.  

Даною тематикою займалися та займаються наступні науковці: 
Ю. Губар, О. Драпіковський, О. Канаш, О. Ковалишин, С. Кручок, 
А. Лященко, А. Мартин, Ю. Палеха, А. Третяк, О. Жарікова, В. Шипулін 
та ін.  

Однією із найбільш фундаментальних праць з нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення вва-
жається робота [3] Мартина А.Г., що стала основою методики норма-
тивної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, 
прийнятої в 2016 році. Проте, на нашу думку, вона має ряд недоліків, 
наприклад перехід від нормативу капіталізованого рентного доходу 
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на територію України, який розрахований по показниках господар-
ської діяльності, до капіталізованого рентного доходу природно-
сільськогосподарського району, при якому втрачається достовірність 
оцінки. Розрахунок виконується за даними урожайності зернових та 
зернобобових культур, але вважаємо, що для цих цілей доцільніше 
використати дані науково обґрунтованої сівозміни. Такий підхід за-
безпечив би оцінку земель за принципом найбільш ефективного її 
використання. Крім того, потребує дослідження питання оцінки зе-
мель на межі природно-сільськогосподарських районів та зон, де зу-
стрічаються агровиробничі групи ґрунтів, які лежать одночасно в 
двох районах чи зонах.  

Автори в роботі [4] пропонували вдосконалити методику норма-
тивної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 
1995 року, використовуючи для обчислення затрат технологічні кар-
ти, а для розрахунку урожайності – природні рівні урожайностей 
сільськогосподарських культур. Але вказаний підхід можна викорис-
товувати при оцінці кожної земельної ділянки окремо, що вимагати-
ме значних затрат на її проведення. 

Постановка завдання. У даному дослідженні виконано розра-
хунок нормативної грошової оцінки (НГО) земель сільськогосподар-
ського призначення за Методиками 1995 та 2016 років в розрізі при-
родно-сільськогосподарських районів Рівненської області. На основі 
проведених розрахунків встановлено основні недоліки методик ви-
значення НГО. 

Виклад основного матеріалу. Нормативна грошова оцінка зе-
мель сільськогосподарського призначення в Україні виконувалась за 
Методикою нормативної грошової оцінки земель сільськогосподар-
ського призначення та населених пунктів затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів від 23.03.1995 року № 213 та згідно з Порядком 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського приз-
начення та населених пунктів. Але, враховуючи ряд недоліків, в 2016 
році було прийнято нова методика. До недоліків першої методики 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського приз-
начення можна віднести застосування застарілих даних як вихідних, 
зокрема, обчислення базувались на економічній оцінці 1988 року, 
тобто ґрунтувались на результатах «господарювання радгоспів та 
колгоспів Української СРСР за 1981–1987 роки». Не враховувались 
межі природно-сільськогосподарських районів, а розрахунок прово-
дився на всю територію України загалом, а потім здійснювався пере-
хід до окремих районів, сільських рад (підприємств). Крім того, роз-
рахунок проводився тільки на основі даних із вирощування зернових 
культур.  

16 листопада 2016 року постановою Кабінету Міністрів України 
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№ 831 була прийнята нова Методика нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення, відповідно до якої но-
рмативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призна-
чення проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями 
(ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами, 
перелогами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сіль-
ськогосподарського призначення, що є спільним зі старою методи-
кою [6]. 

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під госпо-
дарськими будівлями і дворами, є документація із землеустрою та 
наступні відомості Державного земельного кадастру: кількісна та 
якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів та економічна 
оцінка земель [6]. 

Для усунення недоліків попередньої методики нормативна 
грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визна-
чається із використанням при проведенні оцінки нормативів капіта-
лізованого рентного доходу, які визначені у розрізі областей на ос-
нові даних про результати фінансово-економічної діяльності сільсь-
когосподарських підприємств та ставки Національного банку Украї-
ни. Фактично норматив капіталізованого рентного доходу це і є нор-
мативна грошова оцінка земель за 1 га відповідних угідь в межах 
природно-сільськогосподарського району [6]. 

Але відповідно до роботи [3], яка є основою нової методики, не 
усунуто недолік переходу від території України до окремої земельної 
ділянки, оскільки в новій методиці нормативи капіталізованого рен-
тного доходу на землях сільськогосподарського призначення приро-
дно-сільськогосподарських районів розраховуються шляхом перехо-
ду від нормативу капіталізованого рентного доходу на територію 
України через показники урожайності зернових та зернобобових ку-
льтур. Але такі сільськогосподарські культури не завжди відобра-
жають найбільш ефективне використання сільськогосподарських 
земель на всій території України, адже є регіони, в яких економічно 
доцільним є вирощування інших культур, тому для цих цілей доціль-
ніше було б застосувати науково обґрунтовану сівозміну.  

В межах природно-сільськогосподарських районів складаються 
шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів за 
формулою 

Гагр = Гу * Багр: Б,                                        (1) 

де Гагр – нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів 
відповідного сільськогосподарського угіддя природно-
сільськогосподарського району, грн за га; Гу – норматив капіталізо-
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ваного рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя 
природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки 
Крим, області, міст Києва та Севастополя, грн за га; Багр – бал боні-
тету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарсь-
кого угіддя природно-сільськогосподарського району; Б – середній 
бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя 
природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки 
Крим, області, м. Києва та Севастополя [6].  

Виходячи з формули (1) можна сказати, що для розрахунку 
грошової оцінки використовуються дані бонітування 1993 року, які є 
застарілими, адже згідно із Земельним кодексом України бонітуван-
ня ґрунтів має проводитись 1 раз в 7 років [1]. 

Згідно із даними Держгеокадастру нормативна грошова оцінка 
1 га ріллі в Рівненській області станом на 01.01.2018 року за методи-
кою 1995 року становила 31406,00 грн, а за методикою 2016 року – 
21938,00 грн. Оскільки коефіцієнт індексації НГО за 2018 рік визна-
чено на рівні 1,0, збільшувати показники у 2019 році не потрібно, то-
му дані значення будуть станом на 01.01.2019 р. Отже, відповідно до 
таблиці 1 НГО ріллі за новою методикою зменшилась на 30,15%. 
Найбільше знизилась нормативна грошова оцінка для сіножатей об-
ласті, а саме на 61,51%. НГО багаторічних насаджень навпаки зросла 
на 26,96%.  

Таблиця 1 
Порівняння результатів нормативної грошової оцінки земель сільсь-
когосподарського призначення Рівненської області за методиками 

1995 та 2016 років 
№ 

з/п 
Методика  

оцінки 
НГО ріллі, 

грн/га 
НГО сіно-

жатей, 
грн/га 

НГО па-
совищ, 
грн/га 

НГО багато-
річних наса-

джень, 
грн/га 

1 Методика 
1995р. 

31406,00 13213,00 8738,00 29200,00 

2 Методика 
2016р. 

21938,00 5072,92 3700,43 37072,18 

 Різниця НГО2-
НГО1,% 

-30,15 -61,51 -57,65 +26,96 

Для детальнішого аналізу методик розрахуємо НГО сільського-
сподарських угідь для природно-сільськогосподарських районів Рів-
ненської області. 

Відповідно до «Методики грошової оцінки земель сільськогос-
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подарського призначення та населених пунктів» 1995 року, сільсь-
когосподарські землі оцінюються методом капіталізації диференціа-
льного рентного доходу, що формується при виробництві зернових 
культур та розраховується на основі даних економічної оцінки зе-
мель проведеної в 1988 році, з врахуванням особливостей ґрунтово-
го покриву [5]. 

Нормативна грошова оцінка орних земель (ГОЗ), земель під при-
родними сіножатями, пасовищами та багаторічними насадженнями 
обчислюється як добуток річного рентного доходу за економічною 
оцінкою по виробництву зернових культур, ціни на зерно та терміну 
капіталізації рентного доходу за формулою 

ГОЗ=РЗДН×Ц×ТK,    (2) 
де Ц – ціна центнера зерна, грн/ц; ТK – термін капіталізації рентного 
доходу, що встановлюється на рівні 33 років; РЗДН – загальний рент-
ний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, 
природними сіножатями і пасовищами, ц/га. 

Загальний рентний дохід на орних землях (РЗДН) на землях під 
пасовищами, сіножатями та багаторічними насадженнями, форму-
ється із диференціального рентного доходу та абсолютного рентного 
доходу та встановлюється на основі наступної формули: 

   РЗДН=РДН+РAН ,    (3) 
де РДН – диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, 
ц/га; РАН – абсолютний рентний дохід, який створюється на гірших за 
якістю землях в сільському господарстві та встановлений по Україні 
величиною 1,6 ц/га. 

Значення диференціального рентного доходу з гектара земель 
розраховується окремо для орних земель, земель під багаторічними 
насадженнями, природними сіножатями та пасовищами. 

Для визначення грошової оцінки земель по Україні обчислюва-
ли диференціальний рентний дохід з орних земель (РДН) за економіч-
ною оцінкою 1988 року по виробництву зернових культур за форму-
лою 

Ц

КЗЗЦУ
Р НР
ДН

×−−×
= ,                                (4) 

де З – виробничі витрати на грн/га; У – врожайність зернових , ц/1 га; 
Ц – ціна реалізації 1 ц зерна в грн; КНР – коефіцієнт норми рентабель-
ності (встановлено нормативно 0,35). 

При проведенні грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення станом на 1 липня 1995 року застосовувались наступні 
вихідні дані: середньорічна вартість реалізації 1 ц зерна за 1986–
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1990 роки 17 грн; середньорічна врожайність зернових з 1 га за 
1986–1990 роки 31,5 ц; середньорічні виробничі витрати на 1 га ви-
рощування зерна за 1986–1990 роки 303 грн; середньорічна вартість 
реалізації 1 ц зерна станом на 1 липня 1995 року 12,5 грн. 

Визначена за формулою (2) грошова оцінка 1 га орних земель у 
середньому по Україні сягає 3675,63 грн (станом на 1995 р.), де Ц= 

12,5 грн/ц. 
Диференціальний рентний дохід з 1 га інших сільськогосподар-

ських угідь (РДН (б)(с)(п)) земель під багаторічними насадженнями, при-
родними сіножатями та пасовищами обчислюється на основі спів-
відношення диференціальних рентних доходів із цих угідь та рентно-
го доходу отриманого на орних землях за даними економічної оцінки 
1988 року по виробництву зернових культур за формулою 

Д

псбДДН

псбДН
Р

РР
Р

))()((

))()((

×
= ,                           (5) 

де РДН – диференціальний рентний дохід з 1 га орних земель, ц 
(приймається 7,4 ц/га); РД (б)(с)(п) диференціальний рентний дохід з 1 га 
земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і 
пасовищами, грн (за даними економічної оцінки земель 1988 року 
становить: Р Д(С) = 136,5 грн/га; РД(б) = 1563,9 грн/га; Р Д(п) = 55,7 грн/га; 
РД – диференціальний рентний дохід з 1 га орних земель за економі-
чною оцінкою 1988 року по виробництву зернових культур, грн РД = 
348,7 грн/га. 

За аналогічною формулою (5) та на основі даних економічної 
оцінки 1988 року здійснюється розрахунок грошової оцінки сільсько-
господарських угідь спочатку в області, потім в природно-
сільськогосподарському районі. 

Порівняння результатів НГО за різними методиками здійснюва-
лося на рівні природно-сільськогосподарських районів Рівненської 
області, адже саме для них розраховано нормативи капіталізованого 
рентного доходу в актуальній методиці. Крім того, таке зонування є 
основою для оцінки сільськогосподарських угідь та застосовується в 
землеустрої при виборі спеціалізації сільськогосподарського вироб-
ництва та сівозмін. 

Розрахунок нормативної грошової оцінки земель Рівненської 
області за методикою 1995 року виконано за формулами (2) – (5) та із 
застосуванням коефіцієнтів інтенсивності використання угідь в при-
родно-сільськогосподарських районах Рівненської області. 
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Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь за ме-
тодикою 2016 року в розрізі природно-сільськогосподарських райо-
нів представлена нормативами капіталізованого рентного доходу 
отриманими з методики [6]. 

Враховуючи, що бонітування – це порівняльна оцінка якості 
ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають ста-
лий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогоспо-
дарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних 
умовах, приймемо значення балів бонітету за критерій достовірності 
оцінки земель. Всі наведені результати зведено в таблицю 2. 

Як видно з таблиці 2 та рисунків 1-3, в розрізі природно-
сільськогосподарських районів зберігаються тенденції характерні 
для НГО сільськогосподарських угідь області. Так, для ріллі, пасовищ 
та сіножатей НГО за методикою 2016 року є нижчою ніж за методи-
кою 1995 року. Для багаторічних насаджень в шести районах оцінка 
за актуальною методикою є нижчою, а для чотирьох є вищою ніж за 
методикою 1995 року. 

Проаналізуємо детальніше результати нормативної грошової 
оцінки ріллі, адже вона займає найбільші площі в структурі сільсько-
господарських земель як Рівненської області, так і України та є осно-
вним джерелом доходу в сільськогосподарському виробництві. З 
графіка порівняння результатів НГО ріллі за різними методиками 
(рис. 1), видно, що найбільш близькі значення оцінки для Рівненсь-
кого природно-сільськогосподарського району (зниження склало 
18%), а найбільш різні – для Радивилівського (-53%).  

Якщо проаналізувати зниження вартості ріллі в межах природ-
но-сільськогосподарських зон, то стає зрозуміло, що в межах Рівнен-
ської області в зоні Лісостепу зниження нормативної грошової оцінки 
є мінімальним, а в зоні Полісся – максимальним. На нашу думку, це 
пов’язано з тим, що основні площі осушуваних земель знаходяться в 
Поліській зоні, а в Лісостеповій зоні переважають богарні землі. В Рі-
вненській області нараховується 282 осушувальні системи, які за-
ймають 390,4 тисячі гектарів, а це третина сільгоспугідь краю. Їх за-
недбаність знижує врожайність на заболочених ґрунтах [2]. Тому са-
ме занедбаністю меліоративних систем можна пояснити зниження 
нормативної грошової оцінки земель в природно-
сільськогосподарських районах Рівненської області, що відносяться 
до зони Полісся. 
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Таблиця 2 
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь Рівненської 

області за методиками 1995 та 2016 років 
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1 Зарічненський 16 23134,56 12165,22 18 15459,21 4348,22 17 10922,50 3310,91 5 11680,00 7129,27 

2 Володими-
рецький 

15 17448,19 11404,89 17 15459,21 4106,65 15 10922,50 2921,39 6 16644,00 8555,12 

3 Костопільсько-
Сарненський 

18 29337,87 13 685,87 24 15459,21 5797,62 19 10922,50 3700,43 10 23068,00 14258,53 

4 Радивилівський 22 41227,54 16727,18 24 15459,21 5797,62 22 10922,50 4284,71 - - - 

5 Башарівсько-
Вербський 

31 43295,31 23570,11 30 15459,21 7247,03 26 10922,50 5063,75 48 43800,00 68440,95 

6 Плосківсько-
Будеразький 

18 21583,73 13 685,87 19 15459,21 4589,78 16 10922,50 3116,15 27 46720,00 38498,03 

7 Старосільський 13 20291,38 9884,24 15 15459,21 3623,51 10 10922,50 1947,59 5 16060,00 4277,56 

8 Рокитнівський 15 17448,19 11404,89 16 15459,21 3865,08 12 10922,50 2337,11 6 21608,00 11406,82 

9 Рівненський 39 36316,59 29652,72 27 13213,00 6522,33 26 8738,00 5063,75 42 48764,00 59885,83 

10 Корецький 29 34248,82 22049,46 24 13213,00 5797,62 26 8738,00 5063,75 22 38836,00 31368,77 

11 Разом по об-
ласті 

29 31406,00 21938,00 21 13213,00 5072,92 19 8738,00 3700,43 26 29200,00 37072,18 

 
Порівнявши рисунки 1 та 2, варто відмітити, що результати НГО 

за методикою 2016 р. є пропорційними до результатів бонітування. 
Тобто результати НГО за актуальною методикою є більш достовірни-
ми, а результати грошової оцінки за методикою 1995 року менш ко-
релюють з балами бонітету, це зумовлено використанням економіч-
ної оцінки 1988 року, що є неактуальним на даний час, адже за цей 
період відбулися значні зміни в структурі сільськогосподарських пі-
дприємств та результатах їх господарювання. Тому результати гро-
шової оцінки за методикою 2016 року є більш достовірними, але во-
ни значною мірою опираються на результати бонітування 1993 року. 
З метою підвищення достовірності НГО вважаємо за необхідне оно-
вити результати бонітування ґрунтів. 
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Рис. 1. Графік порівняння результатів НГО ріллі за різними методиками 

 

Рис. 2. Бали бонітету ріллі в природно-сільськогосподарських районах  
Рівненської області  

 
Висновки. Отже, методика нормативної грошової оцінки сільсь-

когосподарських земель 2016 року має ряд недоліків, таких як пере-
рахунок нормативу капіталізованого рентного доходу з території 
України до природно-сільськогосподарського району, використання 
в розрахунках даних по урожайності зернових та зернобобових куль-
тур замість застосування науково-обґрунтованої сівозміни, викорис-
тання даних бонітування 1993 року. 
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Рис. 3. Карта-схема порівняння результатів НГО Рівненської області в  

розрізі природно-сільськогосподарських районів 
 
В цій роботі розраховано нормативну грошову оцінку сільсько-

господарських угідь Рівненської області в розрізі природно-
сільськогосподарських районів за методикою 1995 року та методи-
кою 2016 року. Порівнявши розрахунки, встановлено, що НГО за ме-
тодикою 2016 року для ріллі знизилась на 30,15%, для сіножатей і 
пасовищ знизилась на 61,51% та 57,65% відповідно. Але для багато-
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річних насаджень зросла на 26,96%. Такі зміни відбулись внаслідок, 
того що в новій методиці не беруться до уваги результати економіч-
ної оцінки 1988 року, а застосовуються актуальні економічні показ-
ники.  

Встановлено також пряму залежність результатів оцінки за ме-
тодикою 2016 року від результатів бонітування. Але недоліком є те, 
що останній раз бонітування проводилось в 1993 році, для підви-
щення точності оцінки необхідно актуалізувати бонітування для всієї 
території України. 
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METHODICAL ASPECTS OF NORMATIVE MONEY ASSESSMENT OF 
AGRICULTURAL LAND 

 
The main differences between the calculation of the normative 
monetary valuation of agricultural lands according to the 1995 and 
2016 Methods are considered in the article.  
The normative monetary estimation of agricultural lands of the Rivne 
region in the context of natural and agricultural areas by different 
methods are calculated. The results of the normative monetary 
valuation of agricultural land of Rivne region by different methods for 
agricultural land (arable land, hayfields, pastures, perennial crops) is 
compared. It is detected decreasing by 30.15% the normative 
monetary valuation according to the 2016 method for arable land in 
Rivne region, decreasing by 61.51% for hayfields and and decreasing 
by 57.65%. for pastures. But for perennial plantings increased by 
26.96%. These changes are due to the use of current economic 
indicators.  
Calculations according to the methodology of 1995 and 2016 were 
carried out in the context of natural agricultural areas of the Rivne 
region for individual agricultural lands. The obtained results and their 
spatial distribution are analyzed. It was found the decreasing the 
normative monetary valuation of arable land under the new method 
was more significant for the Polissya zone than for the Forest-steppe. 
This is due to the lack of drainage systems. 
The main disadvantages of these methods are highlighted. The direct 
results of the 2016 valuation method were also directly correlated 
with the results of the rating. But the disadvantage is that the last time 
the bonuses were held in 1993, in order to improve the accuracy of the 
assessment, it is necessary to update the bonuses throughout 
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Ukraine. In addition, the calculation of regulatory monetary evaluation 
is conducted according to the yield of cereal crops, to improve its 
accuracy necessary to use scientifically based crop rotation. 
Keywords: regulatory monetary valuation; rental income; agricultural 
land. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены основные отличия расчета нормативной де-
нежной оценки земель сельскохозяйственного назначения по ме-
тодике 1995 и 2016 годов. Приведено сравнение результатов нор-
мативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назна-
чения Ровенской области по разным методикам для сельскохозяй-
ственных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаж-
дения). Выполнены расчеты по методике 1995 и 2016 годов в раз-
резе природно-сельскохозяйственных районов Ровенской области 
для отдельных сельскохозяйственных угодий. Проанализированы 
полученные результаты и их пространственное распределение. 
Выделены основные недостатки рассмотренных методик. 
Ключевые слова: нормативная денежная оценка; рентный доход; 
земли сельскохозяйственного назначения. 
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