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1. Вадим Івченко: ”Звертатимемося до людей, щоб разом 

захистити українську землю” // Вечір. вісті. — 2019. — 16 – 22 груд.       

(№ 46). — С. 2. Йдеться про коментар народного депутата від 

«Батьківщини», члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної 

та земельної політики Вадима Івченка про те, що монобільшість у 

парламенті під час розгляду законопроекту № 2178-10 про обіг земель 

сільськогосподарського призначення неодноразово порушувала регламент, 

що провокує протистояння в суспільстві. Він зазначив, що з урахуванням 

того, що ”слуги народу” не дослухаються до конструктивних порад з боку 

опозиційних партій і ”ламають парламент через коліно” у цьому питанні, 

політики звертатимуться до суспільства, щоб разом стати на захист 

землі. Також він нагадав, що ухваленню законопроекту про обіг земель 

передувало засідання комітету, на якому представники монобільшості в 

таємному режимі за 8 хвилин порекомендували винести його до сесійної 

зали. Текст: https://gazetavv.com/news/policy/1576260697-vadim-ivchenko-

zvertatimemosya-do-lyudey-shchob-razom-zahistiti.html 

2. Гарбар Р. Ринок землі. Мадагаскарська історія / Руслан 

Гарбар // День. — 2020. — 9 січ. (№ 1). — С. 9. Розглянуто можливі наслідки 

для України в разі ухвалення рішення щодо зняття мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення на прикладі Мадагаскару. 

Акцентовано увагу, що посилання українських політиків на цей приклад є 

недоречним, оскільки рішення щодо продажу земель сільськогосподарського 

призначення компанії з Південної Кореї не було ухвалено. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/rynok-zemli-madagaskarska-istoriya 

3. Головін Р. Ефективна та результативна / Роман Головін // 

Дзеркало тижня. — 2019. — 21 – 26 груд. (№ 49). — С. 2. Йдеться про те, 
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якою має бути земельна реформа. Зазначено, що в ситуації, яка зараз 

склалася, незаперечним важливим і ефективним кроком з боку 

законотворців мають стати законодавчі зміни в інтересах власників землі, 

а не в інтересах бізнесу. Суть цих змін полягає в припиненні дискримінації 

власників землі з боку орендарів, наданні можливостей і преференцій 

власникам землі при переході до самостійного господарювання, формуванні 

умов для ефективного обміну землею, який передбачає появу в української 

землі ефективного власника виключно з громадян України. Текст: 

https://dt.ua/macrolevel/efektivna-i-rezultativna-333625_.html 

4. Дайнінгер К. Земельна реформа для українця / Клаус 

Дайнінгер // Дзеркало тижня. — 2019. — 27 груд. (№ 50). — С. 10. Йдеться 

про пріоритети та ризики земельної реформи. Зауважено, що через 

мораторій на продаж земель рівень продуктивності сільського 

господарства в Україні на сьогодні є досить низьким у порівнянні з іншими 

європейськими країнами. Текст: https://dt.ua/zepovit/zemelna-reforma-dlya-

ukrayincya-334094_.html 

5. Дикалюк М. Хочуть дозволити продавати землю / Маргаріта 

Дикалюк // Газета по-українськи. — 2019. — 27 груд. (№ 101). — С. 12. 

Йдеться про те, що 13 листопада2019 року Верховна Рада в першому 

читанні підтримала законопроект про скасування заборони на продаж 

земель сільськогосподарського призначення. Якщо його ухвалять у цілому, 

ринок землі в Україні запрацює з жовтня 2020 року. Угіддя купуватимуть 

громадяни, держава, громади і юридичні особи. Іноземці й люди без 

громадянства зможуть отримати їх у спадок. У документі до другого 

читання пропонують зменшити граничну кількість землі, яку зможе 

купити-продати одна людина чи компанія. Президент Володимир 

Зеленський озвучив ліміт — до 10 тис. га. У законопроекті, ухваленому в 

першому читанні, йдеться про 200 тис. га. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_hochut-dozvoliti-prodavati-

zemlyu/944817 
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6. Доманський А. Я. Чинники успіху земельних реформ і 

розвитку сільських територій: історичний досвід та перспективи / А. Я. 

Доманський // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринар. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія : Екон. науки.   – Львів, 2019. –       

Т. 21, № 92. – С. 110-114. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15223-21/92  

Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід реалізації земельних 

реформ. Надано пропозиції щодо запровадження ринку землі в Україні. 

Акцентовано увагу на необхідності проведення повної інвентаризації земель 

та прийняття на законодавчому рівні рішень з метою запобігти 

зловживанням в сфері землекористування. 

7. Іванов В. Скасувати мораторій на реальні зміни / Володимир 

Іванов // Голос України. — 2020. — 14 січ. (№ 6). — [Електронні дані]. 

Подано статтю народного депутата України Володимира Іванова про 

значення реалізації земельної реформи для Херсонщини, яка володіє майже   

2 млн. га сільськогосподарських угідь (близько 70 % загальної площі області і 

майже 5 % площі всіх земель с/г призначення України). Проаналізовано 

ситуацію в аграрній сфері регіону та наголошено, що важливими 

складовими реформи є підтримка малого та середнього фермерства та 

децентралізація влади на місцях.                                Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326205 

8. Калічник М. Фермери вже освоїли передові технології! / 

Микола Калічник // День. — 2020. — 14 січ. (№ 4). — С. 8. В контексті 

можливого скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення розглянуто, як таке рішення може вплинути на майбутній 

розвиток країни. На прикладах країн Африки та Азії показано, що таке 

рішення матиме негативні наслідки для фінансового, економічного та 

соціального розвитку сільського господарства в Україні. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/fermery-vzhe-osvoyily-peredovi-

tehnologiyi 
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9. Ковалів О. Як стати власником? Покрокова інструкція / 

Олександер Ковалів // День. — 2020. — 14 січ. (№ 4). — С. 8-9. Йдеться про 

проведення земельної реформи в Україні згідно з нормами Конституції 

України. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/yak-staty-vlasnykom-

pokrokova-instrukciya 

10. Корнєєв Ю. В. Правове регулювання продажу земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення в Україні / Ю. В. Корнєєв, 

В. П. Козирєва // Юрид. вісн. Повітр. і косміч. право / Нац. авіац. ун-т. – 

Київ, 2019. – № 1(50). – С. 135-141. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16813-1(50) Висловлено думку, що запровадження ринку землі можливе 

лише за наявності повної державної захищеності аграрія. Також здійснено 

аналіз впливу мораторію на економіку держави, сформульовано висновки 

щодо доцільності продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення.             Текст: 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/13589/19018 

11. Лазько В. Відмежування самовільного зайняття земельної 

ділянки від інших порушень земельного законодавства / В. Лазько // 

Місц. самоврядування. — 2019. — № 10 (жовт.). — С. 5-9. Зазначено, що 

надходження коштів за користування земельними ділянками державної або 

комунальної власності є вагомою складовою бюджету держави та 

територіальних громад відповідно. Контроль зі сплати за землю полягає у 

здійсненні юридично визначних дій посадовими особами органів державної 

влади та місцевого самоврядування. У контексті нормативно-правових 

актів України, які регулюють земельні правовідносини, роз’яснено, яким 

чином відмежувати самовільне зайняття земельної ділянки від інших 

порушень земельного законодавства, а також розглянуто порядок 

обрахування розміру шкоди за самовільне зайняття земельної ділянки. 

Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/october/issue-10/article-

104925.htmltml 
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12. Лісова Т. В. Деякі особливості відновлення земель водного 

фонду / Т. В. Лісова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — 

Ужгород, 2019. — Вип. 54. — С. 110-112. — Шифр зберігання в Бібліотеці 

: Бп16060-54. Розглянуто теоретичні питання у сфері відновлення земель 

водного фонду. Акцентовано увагу на окремих особливостях відновлення 

земель водного фонду. Зроблено висновок про зв’язок відновлення земель із 

забезпеченням охорони від забруднення і засмічення водних об’єктів та 

збереження їхньої водності.             Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf 

13. Лісова Т. В. До питання про відповідальність за порушення 

законодавства у сфері відновлення земель / Т. В. Лісова // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 2. —    

С. 11-13. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16060-55/2. Висвітлено 

теоретичні питання у сфері настання юридичної відповідальності за 

порушення законодавства щодо відновлення земель. Акцентовано увагу на 

окремих особливостях юридичної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері відновлення земель. Проаналізовано особливості 

застосування цивільної, адміністративної, кримінальної та дисциплінарної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері відновлення земель. 

Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/No.55-2.pdf 

14. Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної 

конференції ”Управління розвитком соціально-економічних систем”,   

11 - 12 квіт. 2019 р. / [редкол.: О. В. Нанка та ін.]. — Харків : ХНТУСГ, 

2019. — 258 с. . — Шифр зберігання в Бібліотеці : А801920. Зі змісту: 

Державне регулювання земельних відносин в Україні / О. В. Дудник, Н. О. 

Великоцька. — С. 130-133. 

15. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

”Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві” ,  

28 груд. 2018 р. / [уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан ; відп. ред. Г. О. 

Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2018. — 213 с. Шифр зберігання в 
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Бібліотеці:  А800695 Зі змісту: Проблема розмежування понять 

”обтяження” та ”обмеження” прав на землю  / В. В. Дзюба. – С. 99-102;  

Щодо питання перспективи застави права оренди земель 

сільськогосподарського призначення банківським установам: стан 

юридичної захищеності / В. В. Нежевело. – С. 142-145. 

16. Нариси історії розвитку земельних відносин, землеустрою, 

кадастру в країнах різних континентів : монографія / Чернігів. нац. 

технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 236 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці :      

А802077 Викладено матеріали з історії розвитку земельних відносин, 

землеустрою, кадастру в європейських, азійських, південноамериканських 

(Бразилія), африканських (Алжир) країнах та Австралії. 

17. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

”Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в 

географічній, екологічній та хімічній освіті”,  21 - 22 листоп. 2019 р. / 

[редкол. : О. В. Браславська та ін.]. — Умань : Сочінський М. М., 2019. — 

129 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці : А802564 Зі змісту: Вплив 

аномальних метеорологічних умов на аграрне виробництво в Черкаській 

області / О.І. Ситник, Ю.В. Кравець. – С.109-112; Несприятливі фізико-

географічні процеси та явища і їх вплив на аграрне господарство 

Кіровоградської області / О.І. Ситник, О.І. Петричук, І.М. Хмельницький. – 

С. 113-116. 

18. Ринок землі: як це починається в нас, і як це зробили за 

кордоном // Звістка. — 2019. — 4 груд. (№ 5). — С. 2. Висвітлено історію 

відкриття ринку землі в США, Польщі, Литві, Латвії, Таджикистані та 

Румунії. Розглянуто перспективи реалізації земельної реформи в Україні. 

19. Скорейко Г.  «Земельні війни» на Буковині в другій половині 

XIX – початку XX ст. / Ганна Скорейко // Вісн. центру буковинознавства : 

зб. наук. пр. / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. –   

Т. 2. – С. 98-102. – Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп18242-2 Йдеться про 

соціальні конфлікти в буковинських селах, які потрясали суспільство на тлі 



складних процесів структурування земельної власності в краї в другій 

половині XIX ст., в умовах, коли селянство у своїй масі виявило готовність 

до повноцінного правового протистояння зі своїми колишніми дідичами, 

своїм вимушеним союзником вважало державу, а конкурентами свою рідню.   

20. Технологія виявлення та методика створення нових 

заповідних об’єктів відповідно до регіональної специфіки / С. В. Совгіра, 

В. П. Миколайко, В. Г. Гончаренко, Н. Ю. Душечкіна ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. П. Тичини. — Умань : Сочінський М. М., 2019. — 341 с.— Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А802267  Розкрито організаційно-правові та 

методологічні основи формування регіональної екомережі Південно-

Бузького екокоридору, зокрема, здійснено оцінювання стану мережі 

природно-заповідних територій регіонального і місцевого значення. 

Запропоновано методику створення нових природно-заповідних територій 

лісостепової та степової зони Південно-Бузького екокоридору. Висвітлено 

питання організації землекористування та проектування природно-

заповідних систем Південно-Бузького екокоридору 

21. Управління підприємницькою діяльністю : навч. посіб. / [Р. В. 

Левкіна та ін. ; за ред. Р. В. Левкіної]. — Харків : Стильна типографія, 2018. 

— 256 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А801903 Розглянуто питання 

управління підприємницькою діяльністю підприємств аграрної сфери 

шляхом використання методів та моделей оптимізації процесів виробничо-

збутової діяльності у напрямку зростання їх економічної ефективності та 

використання матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів. 

Окрему увагу приділено власності на землю в управлінні діяльністю 

суб’єктів підприємництва в АПК. 
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16 січня 2020 р. 


