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 Фінансується Світовим банком
 Фактичні дані та економічний аналіз
 Світовий досвід реформ
 Інноваційна Система моніторингу
земельних відносин в Україні
 Співпраця 15-х установ: державних,
міжнародних та українських
недержавних організацій
МЕТА

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Проект створений для зміцнення спроможності
центральних
органів
виконавчої
влади
розробляти державну політику у галузі сільського
господарства та земельних відносин, ґрунтовану
на фактичних даних та результатах економічного
аналізу із урахуванням світового досвіду.

3 Інноваційні продукти

Проект здійснює аналіз стану земельних відносин
в Україні, процесу земельної реформи і сприяє
забезпеченню центральних органів влади та
суспільства актуальними й достовірними даними
про стан земельних відносин завдяки створенню
Системи моніторингу земельних відносин.
ФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
Установа-виконавець:
МГО
Київський
Економічний Інститут (КЕІ) при Київській Школі
Економіки.
Фінансування: Світовий банк. Координатор
Проекту з боку Світового банку – Клаус
Дайнінгер.
Загальна
координація
діяльності.
Забезпечується Керівним комітетом Проекту,
який
затверджує
пріоритетні
напрямки
діяльності. Його скликання передбачено щотри
місяці. Функціонує у складі Групи з питань
реформування земельних при Мінагрополітики.

Моніторинг земельних відносин
 Дані про земельні відносини усіх державних органів
 140 показників у єдиній системі
 У 2015 реалізовано пілотний проект
 Уперше: всі дані розміщено у відкритому доступі
 Підготовлено аналітичний «Щорічник»
 Презентовано у Києві, Вашингтоні, Римі, Кембриджі
 Розроблено методику та нормативний документ,
ухвалення якого впровадить Моніторинг у постійну
практику державних органів.

Рейтинг регіонів
 Порівняння стану земельних відносин в 564
адміністративно-територіальних одиницях на основі
даних Моніторингу: 440 районів та 124 міста
 Розроблено методику оцінки
 Держгеокадастр розглядає можливість застосування
для регулярної оцінки ситуації з реформуванням
земельних відносин на місцях.

Дистанційне зондування землі
 Надання даних щодо фактичного використання с/г
земель за допомогою космічних знімків
 Реалізовано пілотний проект у 2-х районах:
результати підтвердили необхідність застосування.

20 Аналітичних досліджень

Керівник Проекту: Денис Нізалов, PhD

 Уперше: аналіз земельного законодавства країн ЄС
 Експертні оцінки внесених до ВР законопроектів
щодо землі
 Аналітика з найбільш актуальних поточних тем
 Економічний вплив мораторію
 Стратегії відкриття ринку с/г земель

Період реалізації: березень 2015 – грудень 2017.

Публікації у понад 10 ресурсах

Листування: land_project@kse.org.ua

VoxUkraine, Ліга.Бізнес, Економічна правда, Agravery,
Delo, Аgroportal, Левый Берег, worldbank.org, ін.
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Аналітики Проекту
Денис Нізалов,
Директор Проекту
Понад 15 років працює міжнародним
консультантом в галузі сільського/
регіонального розвитку, економіки
земельних відносин та оцінки впливу
державної політики та проектів
розвитку на замовлення таких
організацій як Світовий банк, ФАО,
ін. За останні 2 роки був залучений до
проектів з моніторингу земельних
відносин у Грузії, Україні та Хорватії.
У 2008-12 – регіональний експерт
мережі GDN. У 2006-14 посідав професорську та адміністративні
посади в Київській школі економіки (KSE).
Доктор філософії за фахом економіка сільського господарства
(Мічиганський державний університет, 2006). Редактор онлайн
книги “Інструменти муніципального розвитку” та співавтор
“Онлайн атласу економічного розвитку України”.
Спеціалізація: економіка земельних відносин, сільський та
регіональний економічний розвиток, оцінки впливу державної
політики та проектів розвитку.

Олександр Поліводський,
Консультант із питань земельного законодавства
Має
близько
20
років
професійного
юридичного
досвіду.
Залучався
як
юридичний радник міжнародних
проектів Світового банку, МФК,
Європейської комісії з питань
законодавства України та його
гармонізації до вимог ЄС та
СОТ.
Є адвокатом (з 2000) та
керуючим Правничої фірми
«Софія». Спеціалізується на
супроводженні проектів та
судових справ в аграрній та земельній сферах. Визнавався
міжнародними та національними рейтингами як рекомендований
юрист у сфері аграрного та земельного права. Зокрема: «Вибір
клієнта. ТОП-100 найкращих юристів України» за версією видання
«Юридична газета» у 2010-11, 2012-13, 2014-15 та 2017;
найкращий юрист для України з практики нерухомості, 2013, з
версією Global Law Expert; найкращий юрист своєї практики, 2012,
за версією видання «Юрист і закон». Рекомендований збірником
"Ukrainian law firms 2012. A handbook for foreign clients published by
Yuridicheskaya practika edition" та ін.
Член правління Асоціації адвокатів України. Заступник голови
Комітету АПК Торгово-промислової палати України. Отримав
ступінь кандидата юридичних наук в Інституті держави і права ім.
В.Корецького НАН України у 1999. У період з 2000 по 2015

www.land.kse.org.ua www.

викладав на Правничому факультеті НаУКМА курси «Договірне
право» та «Земельне право». Автор понад сотні наукових та інших
публікацій з юридичних питань аграрної та земельної сфери.
Спеціалізація: земельне та аграрне законодавство.

Олег Нів’євський
Старший економіст Проекту
Має понад 12-річний міжнародний
досвід роботи з прикладних досліджень і
розвитку агропродовольчих ринків,
ланцюжків доданої вартості й оцінки
впливу державної економічної та
регуляторної політики.
Працював у проектах розвитку на
замовлення таких організацій як Світовий
банк, ФАО, USAID ін. Керував
проектами
«Барометр
земельної
реформи» (за підтримки USAID), «AGRICISTRADE» (за
підтримки Єврокомісії) Інституту економічних досліджень і
політичних
консультацій
та
«Німецько-український
агрополітичний діалог» (за підтримки Міністерства продовольства
та с/г ФРН). З 2012 є радником з економічної політики проекту
«Реформування інвестиційного клімату в Україні» Світового
банку. Має досвід роботи в таких країнах як Німеччина, Білорусь,
Казахстан, Киргизстан, Уганда, Танзанія, Україна.
Доктор філософії за фахом аграрна економіка та прикладна
статистика (Гьотінгенський університет, Німеччина, 2010). Магістр
з економіки (Київська школа економіки/НУ «Києво-Могилянська
Академія», 2004).
Спеціалізація: оцінка впливу державної економічної та
регуляторної політики, розвиток агропродовольчих ринків
продукції та факторів виробництва, ланцюжки доданої вартості,
просторова економіка, аналіз ефективності та продуктивності
виробництва.

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ
Світовий Банк;
IFC;
Міністерство аграрної політики та продовольства;
Державна служба України з питань геодезії, картографії
та кадастру;
Міністерство юстиції;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі;
Державна служба статистики;
Державна судова адміністрація;
Державна фіскальна служба;
Державне агентство водних ресурсів;
Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради;
Федерація роботодавців агропромислового комплексу та
продовольства України;
Українська аграрна асоціація;
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».
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