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1. Географічні інформаційні системи, кадастр і оцінка нерухомості. 

 

Горобець А. В. 

д.е.н., професор Ступень М. Г. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КАДАСТРОВОГО 

ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 

Економічний розвиток будь-якої галузі економіки багато в чому залежить 

від успішного виконання завдань регулювання земельних відносин, у т.ч. 

кадастрового обліку земельних ділянок. Разом з тим на сучасному етапі 

розвитку земельних відносин, що супроводжуються складними деградаційними 

процесами у системі землекористування, крім захисту прав на землю та 

фіскальної функції кадастру, перед кадастровим обліком земель мають бути 

поставлені нові завдання, зокрема щодо раціонального використання та 

охорони земельних ресурсів у сільському господарстві, адже об’єктивна 

кадастрова інформація про еколого-економічний стан використання земель 

сільськогосподарського призначення є необхідною умовою для прийняття 

ефективних управлінських рішень у сфері землекористування [1]. 

Однією з найважливіших складових у системі управління земельними 

ресурсами є державний кадастровий облік об’єктів нерухомості, які слугують 

інформаційною основою регулювання земельних відносин. У вітчизняній 

моделі організації кадастрової системи функціональне навантаження з обліку 

земель покладено на орган адміністрування системи Державного земельного 

кадастру. Зауважимо, що державний земельний кадастр розуміється як 

систематизований набір відомостей про об’єкти кадастрового обліку [2]. 

Згідно із Законом України «Про державний земельний кадастр» [3], до 

земельного кадастру входять такі відомості про земельні ділянки: кадастровий 

номер; місце розташування; опис меж; площа; протяжність ліній вздовж 

периметру; координати поворотних точок меж; дані про прив’язку поворотних 

точок меж до пунктів державної геодезичної мережі; дані про якісний стан 

земель та про бонітування ґрунтів; відомості про інші об’єкти, до яких 

територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка; цільове 

призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки у межах 

певної категорії земель); склад угідь із позначенням контурів будівель і споруд, 

їх назв; відомості про обмеження у використанні земельних ділянок; відомості 

про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору 

суборенди земельної ділянки; нормативна грошова оцінка; інформація про 

документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші 

документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку. 

Інформація, що міститься в базі сучасного державного кадастрового 

обліку, не надає змогу здійснювати належне прогнозування і результативне 

планування подальшого використання земель сільськогосподарського 

призначення, оскільки для так заходів інформаційна база повинна бути 
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актуальною і повністю відображати нинішній стан цих земель. Отже, всі дані 

про кількісний і якісний стан земель повинні бути достовірними, оформлені в 

певних звітних формах і загальнодоступними. 

Можна зробити висновок, що для розвитку земельних відносин в Україні 

необхідним є створення багатофункціонального кадастру [4]. Доречно 

об’єднати ведення кадастру нерухомості з реєстрацією даних стосовно певних 

категорій земельного фонду, для збільшення ефективності використання 

інформації з земельно-кадастрової системи та зменшення ймовірності 

виникнення неузгоджень, неточностей та дублювання інформації, що 

ускладнює її обробку та використання. 

Основним напрямом удосконалення системи кадастрового обліку земель 

сільськогосподарського призначення є об’єднання усіх відомостей різної 

спрямованості у комплексну систему за просторовими, юридичними, 

природними, екологічними та економічними ознаками. Під час формування 

інформаційних блоків бази даних системи кадастрового обліку земель 

сільськогосподарського призначення доречно використовувати дані 

Державного земельного кадастру щодо правового режиму та кількісних 

характеристик. Окрім того, важливо врахувати якісні показники, а особливо − 

екологічні, отримані завдяки агрохімічній паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення, та економічні, що характеризують 

ефективність використання земель сільськогосподарського призначення. Повна, 

своєчасна інформація надасть змогу ефективніше застосовувати потенційні 

можливості, проводити результативне планування існуючого земельно-

ресурсного потенціалу, а також значною мірою знизити рівень 

нераціональності землекористування. 
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(ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ОСІБ ЖІНОЧОЇ ТА 

ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ) 

 

Досліджено кількість земельних ділянок та площі, зареєстровані на осіб 

жіночої та чоловічої статі, та проаналізовано індекс гендерного розподілу 

земель.   

Ґендерна рівність є основою захисту прав людини, функціонування 

демократії, визнання верховенства права, економічного зростання та 

конкурентоспроможності – як окремої людини, так і країни в цілому. Права 

людини є тим, що особистість отримує від народження; вони не залежать від 

місця проживання, статі, національності та походження, кольору шкіри, релігії, 

мови спілкування або іншого чинника.   

Дані про гендерний розподіл земельних ресурсів в Україні вперше було 

зібрано Держгеокадастром за 2017 рік. Інформація про стать землевласника 

визначається на основі ідентифікаційного податкового коду особи. Якщо 

передостання цифра ідентифікаційного коду непарна, стать – чоловіча, парна – 

жіноча.  

За даними форми 2-зем за 2015 рік, всього в Україні 31,5 млн га земель у 

приватній власності, хоча за даними, наданими Держгеокадастром щодо 

гендерного розподілу земельних ресурсів, загальна площа становить 33,2 млн 

га.  

Всього у власності жінок у 2017 році перебувало 9039865 земельних 

ділянок загальною площею 17,6 млн га (53%), у власності чоловіків – 8480442 

земельних ділянок площею 15,6 млн га (47%). Серед усіх землевласників 

України у 2017 р., жінкам належить на 560 тис. земельних ділянок більше, ніж 

чоловікам, тобто на 3,2% більше (51,6% проти 48,4%). Однак у загальній 

структурі населення України переважають жінки. У 2017 році жінок було на 

7,4% більше, ніж чоловіків (53,7% проти 46,3%)1.   

Згідно з даними Держгеокадастру, на одного чоловіка в Україні припадає 

0,43 земельні ділянки (тобто серед 100 чоловіків – 43 мають у власності 

земельну ділянку), а на одну жінку – 0,40. Щодо площ, то на одного чоловіка в 

Україні припадає 0,79 га землі у власності, на одну жінку – 0,77.   

Для сільських районів ситуація така: у власності одного чоловіка в 

середньому перебуває 0,86 земельної ділянки, тоді, як площа, яка припадає на 1 

чоловіка, становить 1,7 га; однієї жінки – в середньому 0,81 земельної ділянки, 

а площа - 1,7 га.  

У містах на 1 чоловіка припадає 0,08 земельної ділянки площею 0,04 га, а 

на одну жінку 0,07 земельної ділянки площею також 0,04 га. Слід пам’ятати, що 

в містах проживає більше людей, ніж у сільській місцевості (55% у містах, 45% 

у районах).   

На загальну цифру по Україні впливає більш нерівний розподіл земель 

між чоловіками та жінками у містах.   

За показником середньої площі земельної ділянки у власності, перевага 

на боці жінок. Середнє значення по Україні становить: 1,8 га у власності 
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чоловіків та 1,9 га у власності жінок; для сільської місцевості - відповідно 2 га 

та 2,1 га; у місті – 0,5 га та 0,6 га  

Використання ідентифікаційного номеру платника податків забезпечує 

простий спосіб відстеження гендерної нерівності у власності, а також в інших 

аспектах управління земельними ресурсами. Ця інформація дає можливість 

аналізувати рівень забезпечення прав чоловіків та жінок щодо доступу до 

земельних ресурсів та вплив цього розподілу на показники розвитку земельних 

відносин та сільської місцевості загалом.  

Початковий розподіл сільськогосподарських земель під час розпаювання 

забезпечив відносну гендерну рівність серед землевласників в Україні. Однак за 

розробленим індексом гендерного розподілу земель, за кількістю земельних 

ділянок та загальною площею у власності спостерігається невелика перевага на 

користь чоловіків; а за показником середньої площі земельної ділянки – 

навпаки, на користь жінок. 

 

Савчук В. Р. 

к.е.н., доцент Шпік Н. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ПЕРІОД 

ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

 

Управління земельними ресурсами охоплює весь спектр суспільних від-

носин - від соціального до економічного, правового, екологічного та інших 

видів управління. Разом з тим, земельні ресурси мають ряд властивостей і 

особливостей, які не залежать від системи суспільних відносин і не притаманні 

іншим засобам виробництва. Це, зокрема, те, що земля є продуктом природи і 

виникла та існує незалежно від волі і свідомості людини. По-друге, земля, на 

відміну від інших засобів виробництва, в процесі використання не зношується, 

не зменшує свої корисні властивості. По-третє, використання землі пов’язане з 

просторовою постійністю місця та обмеженістю території, тоді як інші засоби 

виробництва в міру розвитку продуктивних сил кількісно збільшуються і якісно 

видозмінюються. 

Земельна реформа, яка розпочалась у 1991 р., спочатку розглядалась як 

комплекс взаємопов’язаних правових, організаційних, фінансових, науково- 

технічних, землевпорядних та інших заходів, спрямованих на проведення 

радикальних перетворень у сфері власності на землю, перерозподілу 

земельного фонду для задоволення потреб у землі громадян, підприємців, 

організацій і установ, формування багатоукладної економіки. 

Результати діяльності з управління земельними ресурсами значною мірою 

характеризуються результатами проведення кожного із етапів земельних 

перетворень. Їх можна оцінювати як принципові, глибинні, радикальні тощо. 

Ліквідована монополія державної власності на землю, де реорганізовано понад 

10 тис. колгоспів та радгоспів, при тому створено 42 тис. фермерських 

господарств, сформовано більше як 11 млн. власників особистих підсобних 
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господарств, присадибних ділянок, садів, введена плата за землю, яка поповнює 

бюджети всіх рівнів та інші заходи ефективного використання землі. 

За період з 1991р. по 2001 р. в Україні був створений новий земельний 

лад, змінена структура власності на землю та землекористування, сформовані 

ринкові форми господарювання, запроваджено плату за землю, оренду землі, 

купівлю-продаж, дарування майна, передано безплатно громадянам біля 50 

відсотків земельного фонду України. Разом з тим, за цей період різко знизився 

рівень використання земель майже (в 3-5 разів). 

Реалізація Основних напрямів мала забезпечити прискорення завершення 

в країні земельної реформи, а також створити ефективний механізм 

регулювання земельних відносин та державного управління земельними 

ресурсами. Зокрема, було передбачено забезпечити розмежування повноважень 

органів державної влади і органів місцевого самоврядування щодо управління 

земельними ресурсами. Однак ні перше, ні друге не було реалізоване. І основна 

причина - це непрофесіональний підхід до управління в галузі земельних 

відносин. 

На черговому етапі земельної реформи до актуальних заходів, які визна-

чають зміст управління земельними ресурсами, віднесено: 

- розробка і удосконалення на всіх рівнях правової і нормативної бази 

регулювання земельних відносин; 

- створення механізму, який реалізує права власників земельних часток у 

сільській місцевості, державних і комунальних підприємств у містах та інших 

населених пунктах з активізацією земельного обігу; 

- розмежування земель державної і комунальної власності; 

- утворення інфраструктури ринку й іпотеки земель; 

- розширення робіт зі зйомки і обстеження, районування (зонування) 

територій, оцінки земель, землевпорядкування, кадастру і моніторингу. 

Проблема управління земельними ресурсами завжди була актуальною, 

оскільки земля є основою будь-якого виробництва. Правда, якщо в 

несільськогосподарській сфері землі відводиться пасивна, другорядна роль, то в 

сільськогосподарському і лісовому господарстві вона виступає головним 

засобом виробництва. Це й свідчить про велике її значення. Земля має й інші 

особливості, які відрізняють її від інших засобів виробництва. Сьогодні 

потрібно вдосконалити державне управління земельними ресурсами, щоб 

забезпечити порядок на землі.  

Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами 

проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, 

емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, 

який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або 

найвищу плату за користування нею. 
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Таратула Р. Ю.  

 к.е.н., доцент Таратула Р. Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

У МИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

Створення ефективного земельного кадастру належить до числа 

найважливіших передумов сталого розвитку ринкових земельних відносин, 

адже саме на державний земельний кадастр покладається вирішення завдання 

обліку усіх одиниць земельної власності, лише на його основі здійснюється 

реальне гарантування прав на земельні ділянки, саме у складі кадастру 

здійснюється оцінка земель. І тому саме на прикладі Миколаївського району 

хочем показати як ведеться Державний земельний кадастр.  

Протягом 2018 року відділом зареєстровано 4081 нових земельну ділянку. 

Надано витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в 

кількості 1574 в тому числі замовлених на офіційному веб-сайті - 71. Надано 

викопіювань з Державного земельного кадастру в кількості 798 шт. Внесено 

зміни до Державного земельного кадастру про виправлення помилок в кількості 

822 шт. Також реєстраторами відділу постійно проводиться моніторинг щодо 

виявлення та виправлення помилок в державному земельному кадастрі 

інформації про земельні ділянки, які не відповідають фактичному місцю 

розташування та в яких не коректно відображена інформація про земельну 

ділянку та її власника. 

При роботі з Національною Кадастровою Системою далі (НКС) 

Державними реєстраторами відділу виявлено розбіжності меж та нумерації 

кадастрових зон і кварталів в індексній кадастровій карті, яка завантажена в 

НКС. Враховуючи вищенаведене відділом у Миколаївському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області проведено корегування з 

урахуванням індексно кадастрових карт на паперовому носії та меж 

адміністративно територіальних одиниць, географічних об’єктів (річок, 

струмків, каналів, лісосмуг, вулиць, шляхів, інженерних споруд, огорож, 

фасадів будівель, лінійних споруд тощо), земельних ділянок, інших об’єктів 

Державного земельного кадастру. 

Також частково відкореговано межі зон та кварталів індексно 

кадастрових карт Миколаївського району, а саме по Більченській, 

Дроговизькій, Демнянській, Раделицькій, Криницькій, Пісочнянській, 

Рудниківській, Станківецькій, Розвадівській, Веринській, Колодрубівській та 

Березинській сільських радах. 

Величезна кількість проблем існує такі як: нестабільна робота 

Національної кадастрової системи, застаріла комп’ютерна техніка (1998-2000 

років) та периферійне обладнання ( принтери, сканери, ксерокси) 

Варто відзначити, що ведення державного земельного кадастру показує 

досить непоганий показник, адже навіть у розвинених країнах електронні 

кадастри наповнюється поступово в міру проведення транзакцій із ділянками.  
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Існує думка, що під ринком земель насамперед необхідно вбачати 

визначення вартості земельної ділянки [5]. Так, М.Федоров підкреслює, що в 

основу земельного ринку має бути покладено не тільки визначення землі 

товаром з урахуванням її специфічних властивостей, а і включення землі як 

капіталу в економічний обіг на рівні з іншими засобами виробництва. Саме цей 

учений найточніше і найширше визначає поняття «ринок земель 

сільськогосподарського призначення», розглядаючи його як систему економіко-

правових відносин, що забезпечує його суб’єктам здійснення цивільно-

правових угод з приводу переходу права власності на земельну ділянку або 

права користування нею з урахуванням попиту та пропозиції [5]. 

Доволі часто поняття ринку землі тлумачиться надто звужено і зводиться 

суто до операцій з її купівлі-продажу. А насправді це набагато ширше поняття, 

в основу якого покладено юридично-правові та економічні відносини, що 

виникають між суб’єктами ринку землі під час здійснення земельних операцій. 

Ось чому, визначаючи термін «ринок земель», необхідно усвідомлювати, що 

земля є капіталом, а ринок земель – елементом земельних відносин [3].  

Запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського 

призначення та його ефективного державного регулювання в Україні дозволить 

забезпечити реалізацію цілої низки важливих на сьогодні проблем, зокрема: � 

 повноцінна реалізація права приватної власності та інших прав на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення всіма суб’єктами 

земельних відносин; 

 створення сприятливого ринкового середовища, що забезпечує 

постійний перехід прав на нерухоме майно до найбільш ефективних власників;  

 кардинальне підвищення інвестиційної привабливості сільського 

господарства;  

 раціональний перерозподіл та оптимізація використання земель 

сільськогосподарського призначення; � 

 встановлення об’єктивної ринкової власності земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обороту; � 

 підвищення ефективності використання природно-ресурсного 

потенціалу земель сільськогосподарського призначення та забезпечення 

стратегічної продовольчої безпеки держави; � 

 безперешкодний доступ громадян до землі як ресурсу людського 

розвитку; � 

 збереження та створення робочих місць у сільській місцевості; � 

 стимулювання розвитку інститутів громадянського суспільства у 

питаннях захисту прав власників земельних ділянок [1]. 



10 
 

Серед основних негативних наслідків продовження мораторію на 

купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення можна 

виокремити такі: стримування оптимізації сільськогосподарського 

землеволодіння та землекористування, неможливість поліпшити технологічні 

умови використання сільськогосподарських угідь внаслідок нераціональних 

розмірів землеволодінь [2]. 

Встановлення прозорого ринку земель сільськогосподарського 

призначення – це не тільки і не стільки їх продаж, це насамперед можливість 

ефективного управління, одним з варіантів якого є передача земельних ділянок 

у довгострокову оренду. Отже, «ринок землі» – це не тільки купівля і продаж, 

але й оренда, застава, обмін, дарування і спадкування приватизованої землі 

заради індивідуального збагачення. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ  
 

Складний шлях реалізації публічного адміністрування та територіальної 

організації влади розвинутих європейських демократій, зумовили актуальність 

дослідження всього спектру проблем. З огляду на існування значних 

розбіжностей між різними регіонами країни, зокрема, економічних, історико-

культурних, геополітичних, етно-лігвістичних, релігійних тощо. Найбільш 

помітною загальносвітовою тенденцією є розширення прав регіонів, що 

проявляється у передачі функцій з національного рівня на внутрішньодержавні 

структури. Беручи до уваги внутрішні процеси у глобальному просторі, можна 

очікувати переростання нових тенденцій у само формування нових і ліквідацію 

наявних регіонів (Каталонія, Іспанія). 

Поява хвилі адміністративно-територіального реформування, яка 

отримала назву «новий регіоналізм». Країни Європи мають чітко закладену 
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структуру адміністративно-територіального устрою та неабиякий досвід 

адміністративно-територіальних реформ, сформовану на сьогодення. 

Адміністративно-територіальний поділ є основною базою для організації 

сучасного державного управління, формування органів влади в державі, 

розбудови місцевого самоврядування. В країнах ЄС дана реформа проводилась 

під впливом різноманітних факторів, серед яких географічний, економічний, 

демографічний, історичний та ін. Власне за рахунок децентралізації, тобто 

передачі частини повноважень, їх фінансового забезпечення та відповідальності 

з рівня державного управління на рівень місцевого самоврядування або 

«local government», було досягнутого високого рівня ефективності управління 

розвитком територій. 

Центральна ідея нового регіоналізму — перетворення регіонів в головних 

суб’єктів реалізації соціально-економічних програм розвитку, 

інфраструктурних проектів, програм в сфері охорони здоров’я, освіти і 

культури, що забезпечується шляхом надання регіонам широких повноважень. 

При утворенні регіону не завжди вдається поєднати два важливі чинники – 

економічний і культурний, оскільки регіони переважно формуються виходячи з 

економічної доцільності, об’єднуючи території з подібною господарською 

структурою, яка може не збігатися з культурною чи етнічною особливістю 

певної території; відповідно певна лінгвістична, етнічна чи культурна група 

може бути розділена між декількома регіонами, чи навпаки — в рамках єдиного 

регіону можуть існувати декілька груп з різними культурними особливостями. 

Аналіз основних законів європейських держав дозволяє визначити 

декілька рис конституційно-правового регулювання адміністративно-

територіального устрою, щодо формально-юридичного закріплення 

конституційно-правових норм у тексті основного закону. Конституційно-

правові норми, присвячені регулюванню відносин адміністративно-

територіального устрою, можуть: 

Конституції Словенії та Литви містять відповідні норми як в розділах 

щодо загальних положень, так і організації місцевого самоврядування 

(Конституція Словенії від 23.12.1991 р. (Частина 1. «Вступ» та Частина V. 

«Самоврядування»); Конституція Литви від 25.10.1992 р. (Глава 1. «Литовська 

держава» та Глава Х. «Місцеве самоврядування та управління»). [3] 

Класичним для України прикладом проведення адміністративно-

територіальної реформи вважається досвід Польщі, яка так само як і Україна 

позбулася комуністичного гніту в кінці 1980-х рр. Передумовою для 

реформування адміністративно-територіальної системи Польщі була зміна 

неефективного адміністрування в регіонах через наявність великої кількості 

основних елементів територіальної системи (49 воєводств), концентрація 

фінансових ресурсів в органах центральної влади, а не на місцях, що 

унеможливлювало ефективно та оперативно вирішувати проблеми на рівні 

самоврядних колективів. 

Адміністративно-територіальна реформа в Чехії тривала 10 років, з 1989-

2000 рр. і здійснювалася в два етапи. І-й етап реформи, в 1990 р. 

Чехословаччина відмовилась від трирівневої структури адміністративно-
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територіального устрою — муніципалітет, район, область, запровадженого в 

1960 р., і повернулась до дворівневої структури. 

За сформованою протягом 1997-2000 рр. нормативно-правовою базою в 

Чехії було сформовано 14 самоврядних країв (до реформи їх кількість 

становила 8) та 6 242 громад. 

Адміністративно-територіальна реформа в Словаччині у 2002 році, 

тривала понад 10 років та здійснювалась у три етапи. На першому етапі 

протягом 1990-1996 рр. відбулося: 1) схвалення Словацькою Національною 

Радою низки законів, згідно з якими було відновлено місцеве самоврядування 

та відображено у конституції (1992р.), згідно з якою муніципалітети набули 

високого ступеня незалежності щодо вирішення місцевих проблем; 2) 

скасування областей і перехід від трирівневої (область, район, населений пункт) 

до дворівневої системи державної адміністрації (38 районів, які залишалися з 

попередньої системи) та органів 1-го рівня — 121 територіальна одиниця, яка 

раніше формувала виключно з населених пунктів. 

Завершення реформи у Словаччині відбулось у 2002р. Після ухвалення 

парламентом низки законів щодо фінансової децентралізації, зміцнення 

контрольних механізмів самоврядування — відбувся остаточний етап реформи 

державного управління, який передбачав розробку інструментів фінансового 

забезпечення виконання переданих повноважень від центрального уряду 

органам місцевого і регіонального самоврядування, децентралізацію уряду і 

посилення принципу субсидіарності. 

Заслуговує окремої уваги досвід Іспанії в адміністративно-

територіальному реформуванні, а саме - в питаннях вирішення спорів між 

різними рівнями адміністративних одиниць. Головні принципи 

адміністративно-територіального устрою Іспанії закріплено в Конституції 1978 

р., яка наділяє провінції правом створювати автономні спільноти — основну 

адміністративно-територіальну одиницю Іспанії. Можна виділити такі основні 

передумови, що викликали необхідність проводити адміністративно-

територіальну реформу в Іспанії: зростання сепаратистських настроїв в регіонах 

та наділення регіонів більш широкими повноваженнями в процесі 

демократизації Іспанії.  

Територіальна організація Іспанії складається з муніципалітетів, 

провінцій, регіональних автономних об’єднань. Кожен елемент 

адміністративно-територіальної системи Іспанії наділений 

автономією.   Початковою територіальною одиницею Іспанії є муніципалітет, 

яким керує муніципальна рада. Члени муніципальної ради (радники) 

обираються мешканцями муніципалітету. Головою виконавчого органу 

муніципалітету є алькальд, який обирається або мешканцями муніципалітету, 

або членами муніципальної ради.   Муніципалітети утворюють провінцію, а їх 

кордони можуть змінюватися лише рішенням Генеральних кортесів 

(двопалатний парламент Іспанії). Представницьким органом провінції є збори 

представників. 

Під час децентралізаційних реформ у Франції більшість важливих 

повноважень щодо забезпечення життєдіяльності територіальних громад було 
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передано на рівень комуни. Однак, в силу великої кількості комун та їх 

незначного населення, більшість комун позбавлені можливостей фінансового 

наповнення власного бюджету самостійно. Ця проблема вирішується двома 

шляхами: по-перше, широкий спектр послуг населенню малих комун надають 

більш великі сусідні комуни, використовуючи при цьому власну 

інфраструктуру; по-друге, центральний уряд фінансово допомагає малим 

комунам через механізми фінансового регулювання. При чому таке 

регулювання проявляється не у формі субсидій або субвенцій комунам, а у 

формі субсидіювання програм розвитку таких комун, які уповноважені 

впроваджувати адміністративно-територіальні одиниці вищого рівня: 

департаменти та регіони. 

Отже, глобалізація надає національним регіонам статусу стратегічних 

гравців світового ринку, перетворюючи їх на активних автономних суб’єктів 

міжнародної системи конкурентної взаємодії. Забезпечення 

конкурентоспроможності національних регіонів як їх здатності відповідати на 

виклики глобального середовища, визначаючи, створюючи та розвиваючи 

локальні конкурентні переваги. Таким чином, аналіз досвіду європейських 

країн дозволяють виокремити такі передумови успішної імплементації 

децентралізаційних процесів для створення ефективної моделі управління: 

утвердження принципу верховенства права; визнання та гарантії місцевого 

самоврядування; рівний правовий захист усіх форм власності; демократичне й 

ефективне виборче законодавство; незалежність, ефективність, доступність і 

прозорість судової системи, функціонування інститутів адміністративного 

судочинства; досконалий бюджетний процес та висока фінансова дисципліна; 

наявність адекватних соціальних стандартів; розвинутий громадський сектор 

або стійка тенденція до його розвитку. 
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ПОКРАЩЕННЯ ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

У статті 200 Земельного кодексу України [1] та статті 1 Закону України 

“Про оцінку землі ” вказується, що “економічна оцінка земель – це оцінка землі 

як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому 

господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за 

показниками, що характеризують продуктивність землі, ефективність її 

використання та дохідність з одиниці площі” . 

Ціна на землю в країнах Європи є досить диференційована, що залежить 

від якості ґрунту, місця розташування та попиту, зорієнтованого в основному 

на використання землі в несільськогосподарських цілях. Найвищі ціни на 

землю в Північній і Західній Європі, у регіонах з найвищою густотою 

населення. Наприклад, ціна 1 га орної землі в Німеччині і Голландії складає 

близько 15 тис. євро, натомість у Франції – 3,2 тис. євро . 

Вартість землі передусім залежить від її сільськогосподарської при-

датності. Враховуючи недосконалість існуючих методик її оцінки, ми 

пропонуємо підхід польських вчених, адаптований до вітчизняних умов. 

Зокрема, нами використано метод IUNG (Instytut Uprawy, Nawozenia i 

Gleboznawstwa (Pulawy). 

Для оцінки придатності земель рекомендується враховувати чотири 

складові: 

Wb = Wb1+ Wb2/2+ Wb3/2+ Wb4, 

 

де Wb1 – якість землі;  

Wb2 – рельєф – топографія території; 

Wb3 – водний режим; 

Wb4 – агроклімат.  

Для оцінки вартості землі можуть бути застосовані методи ринкових цін. 

Зокрема, особливо придатним, новим може бути так званий порівняльно-

ціновий метод. 



15 
 

У методі IUNG якість ґрунту оцінюється у двох поняттях –топографії 

територія, водні і кліматичні (агроклімат) умови. Між відібраними елементами 

середовища існують більш або менш тісні зв’язки.  

Ми вважаємо і цілком погоджуємося з певними вченими, що для оцінки 

придатності земель для сільськогосподарського виробництва, передусім 

продукції рослинності, треба брати до уваги не тільки класи бонітування 

земель, а й інші характеристики території, зокрема топографію місцевості, 

водні умови і агроклімат.  

Якість ґрунтів пропонується оцінювати у двох площинах: за класами 

бонітування і економічною оцінкою землі за 100-бальною шкалою. При цьому 

найкращі ґрунти приймаються за 100 балів і для кожного їх типу встановлюють 

відповідні коефіцієнти.  

Загальний показник якості сільськогосподарських угідь визначають за 

формулою: 

 

WoWboWek  ,               

де Wbo – середній показник бонітування угідь, визначений за формулою: 

 

0WbAWbo  ,               

де А – площа ґрунтів відповідного і-го класу бонітування; 

b – коефіцієнт перерахунку відповідного типу ґрунту в умовні гектари; 

Wо – середня оцінка землі, розрахована аналогічно до середнього класу 

бонітування. 

Топографія місцевості має як опосередкований, так і безпосередній вплив 

як на формування організаційно-виробничої і галузевої структури 

господарства, уклад інших умов господарювання і локалізації, так і на 

ефективність діяльності господарюючого суб’єкта.  

Відзначимо, що це особливо впливає на витрати на транспорт, обсяг і 

витрати на механізовані роботи і, безперечно, урожайність, стосується водних 

умов, мікроклімату, водної і вітрової ерозії. 

У методиці IUNG пропонується рельєф ґрунту оцінювати за 10-ти 

бальною шкалою.  

Середню оцінку рельєфу території здійснюємо за формулою: 

100

 


PiWi
Wpel ,               

де, Wреl  – показник рельєфу території; 

Wі – частка в загальній поверхні відповідного типу рельєфу; 

Рі – кількість балів відповідного і-го типу рельєфу. 

“Із збільшенням крутизни схилів посилюються поверхневий стік, лінійна 

і площинна ерозії. Це сприяє механічному виносу продуктів забруднення, які 

можуть накопичуватися в формі різного роду”. 

Оцінку водного середовища здійснюємо за десятибальною шкалою. 

Достатньо придатною, на наш погляд, з цією метою може бути спрощена 

оцінка, запропонована польськими вченими табл. 2.  
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Оскільки дуже важливо врахувати вплив надто сухих земель (з сильною 

нестачею води), то пропонується оцінку водних умов проводити на основі двох 

показників. Перший із них (Wδb1) є добутком двох множників: частки окремих 

категорій земель з відповідною вологістю і кількості балів, наданих цим 

категоріям. Він визначається за формулою: 

100
1 1








n

i

PiUi

bW       

де,  Ui – питома вага і-ої категорії вологості сільськогосподарських угідь у 

досліджуваному ареалі; 

Рі – кількість балів, наданих і-ій категорії вологості; 

n – кількість категорії вологості досліджуваної території. 

Другий показник Wδb2 розраховується за питомою вагою угідь, що 

належать до ІV і V категорій водних умов. При цьому приймається, що 0 балів 

надається сухим землям (власне ІV і V категорій), а інші – оцінюються в 10 

балів: 

U
UU

bW 1,0010
10

100

100

10)100(
2 





 ,  

 

де U – питома вага земель ІV і V категорій вологості. 

Узагальнення обох зазначених показників проводиться на основі 

середньої арифметичної: 

2

21 bWbW
bW





              

Ці умови оцінюють за 15-бальною шкалою. При цьому прийнято низку 

умов. Зокрема, урожайність визначається в зернових культурах: 

урожайність 28  29  30  31  32  33  34  35 

бали 1  3  5  7  9  11  13  15  [202, с.141]. 

Показник агрокліматичних умов в конкретному господарстві буде 

визначатись за формулою 

Wbа = А+ра, 

де Wbа – показник бонітування агроклімату; 

А – кількість балів, падіння урожайності в цілих числах; 

Р – кількість балів за приріст 1 ц/га; 

а – надлишок урожайності понад ціле число А. 

Прийняти урожайність в якості основи для визначення бала агроклімату 

ми вважаємо недоцільним принаймні з двох причин. При цьому на землях з 

урожайністю нижче 26 ц/га приймається оцінка в 1 бал, а вище 40 ц/га – оцінка 

15 балів, оскільки такі відхилення більшою мірою є свідченням рівня 

господарювання конкретного господарюючого суб’єкта. Відповідно формула 

оцінки агроклімату матиме вигляд: 

Wbа=А+а,                

де А – кількість балів в цілих числах; 

а – надлишок (додаток) до певного цілого числа урожайності. 
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Оцінка наведених чотирьох показників як складових елементів сільсько-

господарської придатності земель дозволяє встановити синтетичний показник. 

При цьому цілком можна погодитись з Bud-Rusanmon [142], що передусім 

треба скоригувати два показники (топографії місцевості Wb2 і показник водних 

умов Wb3), оскільки вони враховані в бонітуванні сільськогосподарських угідь. 

Тому вплив цих показників рекомендують зменшити наполовину. Тоді 

показники придатності земель для сільськогосподарського виробництва 

визначатимуться за методом IUNR: 

Wba
WbvWdt

WbaWb 
22

.             

Зауважимо, що запропонована методика може використовуватись як на 

рівні адміністративно-територіального поділу територіальних одиниць, так і 

для господарюючих суб’єктів і окремих земельних ділянок. Використання 

земель у сільськогосподарському виробництві потребує оцінки їх придатності. 

З цією метою пропонується підхід, що забезпечує і оцінку привабливості для 

покупців земель для сільськогосподарського використання з урахуванням 

сукупності параметрів, що характеризують якість ґрунту, агроклімат, рельєф та 

водний режим. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ ЗАКАРПАТТЯ. 

 

Земля є основним засобом виробництва в сільському господарстві [4]. 

Однак обмеженість земельних ресурсів створює суттєві труднощі в 

землезабезпеченості господарюючих тут суб’єктів, насамперед 

сільськогосподарських підприємств. Особливо це стосується нових аграрних 

формувань, які виникли не на засадах трансформації попередніх колективних 

господарств. Найбільше це стосується фермерських господарств. 

Землезабезпеченість сільськогосподарських підприємств визначається 

передусім їх розмірами та наявністю зайнятих тут працівників, формується під 

впливом регіональних умов і має значну відмінність.  

Вивченню цих питань приділяється значна увага, чому свідченням є 

численні публікації в наукових виданнях. Проблемам використання земель 

сільськогосподарського призначення в аграрному секторі присвячені праці 

Г.Гуцуляка, С.Попа, І.Баланюка, Д.Добряка, А.Третяка та інших учених.[1; 2; 

5]. 

Однак ця проблема потребує глибшого дослідження й пошуку шляхів 

ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського 

призначення в аграрному секторі в пореформений період. 
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Зменшення питомої ваги природних кормових угідь спричинене тим, що  

господарства в менше займаються виробництвом продукції тваринництва і 

більше уваги приділяють землеробству, продукція якого користується попитом 

на ринку і вище оплачується. Саме кон’юнктура ринку разом із земельними 

розмірами господарств є визначальним чинником формування цілей, стратегій 

та виробничих параметрів господарств, зокрема структури посівних площ, 

основного стада тощо.  

Одним з основних параметрів господарюючих суб’єктів виступають 

розміри підприємств. Як зазначають окремі автори, динамічність та 

перспективність, результативність діяльності кожного господарства  значною 

мірою залежить від його розмірів. Кількість і, особливо, якість землі, на якій 

функціонує сільське господарство, значною мірою визначає напрям його діяль-

ності, впливаючи на структуру та обсяг виробництва сільськогосподарської 

продукції і рівень її ефективності та конкурентоспроможності. 

Особливості землекористування та рівень використання землі  значною 

мірою визначають обсяги формування локального продовольчого ринку. Разом 

з тим, географічне місце розташування регіону теж має сильний вплив на 

функціонування місцевого продовольчого ринку за рахунок офіційного та 

неофіційного імпорту продовольчих товарів. Не менш важливо й те, що 

географічно регіон є крайнім територіальним утворенням України, що 

безперечно через транспортні витрати та часові обмеження негативно впливає 

на стан продовольчого ринку та гарантування продовольчої безпеки. Саме це 

вимагає такої організації виробництва, яка б забезпечила самозабезпеченість 

регіону продовольством, насамперед мало транспортабельним і таким, що 

швидко псується. Відповідно до цього повинна бути організована й виробнича 

структура та організація землекористування [5]. 

Основним завданням діяльності сільськогосподарських виробників є 

виробництво продукції. У досліджуваній області в цьому сенсі відбулися 

позитивні зміни (рис. 1, 2). Сільське господарство регіону розвивається 

динамічно [3].  

 
Рис. 1. Валова продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2005 

року, млн. грн) [3]. 

 

 

Ефективність використання землі  значною мірою формується залежно 

від форм господарювання та систем ведення сільського господарства. Різні 
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категорії господарств  різною мірою беруть участь у формуванні продовольчого 

ринку, що передусім залежить від обсягів виробництва конкретних видів 

продукції (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Структура валової продукції сільського господарства, % [3]. 

 

Рослинництво в загальному обсязі валової продукції сільського 

господарства області займає 47,8%. Сільськогосподарськими підприємствами у 

2008р. вироблено 37,7% загального обсягу зерна (без кукурудзи), а основним 

виробником решти культур, які вимагають більше затрат ручної праці, зокрема 

овочів і картоплі , є господарства населення. 

Одним з основних показників ефективності використання землі прийнято 

вважати вартість виробленої продукції на одиницю площі. У цьому показнику, 

однак, акумулюється не лише використання землі, а й усього виробничого 

потенціалу підприємства, його взаємоузгодженість та взаємозамінність  

Характерною особливістю за досліджуваний період стало скорочення 

посівних площ. Причому відбувалося воно переважно до 2000 року, а пізніше 

площі, зайняті під посівами, почали розширюватися. Зазначимо, що практично 

зліквідовано тютюнництво як галузь, посіви під кормовими культурами. 

Це призвело до суттєвих змін і в структурі посівних площ. Відбулося 

зростання частки посівів зернових і зернобобових, овочевих культур та посадки 

картоплі. Відзначена зміна структури посівних площ не є позитивною, 

особливо з огляду на скорочення абсолютне і відносне посівів кормових 

культур. Це  своєю чергою призвело до скорочення поголів’я тварин.  

Однак у використанні земель Закарпатської області нагромадилося 

достатньо проблем. Орні землі нашої області потребують для підвищення 

родючості внесення підвищених норм добрив (фосфорних, калійних, азотних), 

вапнування, частково осушення, а також протиерозійного захисту на значній 

частині площ.  

  Особливості землекористування в даному регіоні обумовлюються 

сукупністю передумов та чинників, серед яких ключовими є: територіальна та 

вертикальна зональність, географічне положення, різноманітність клімату і 

погодних умов, широкий рекреаційно-туристичний потенціал регіону.  Рівень 

використання земель у цілому по області, зокрема в сільськогосподарських 

підприємствах, має чітку тенденцію до зростання. Особливо динамічні зміни 

властиві для сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.  

Достатньо важливою для регіону є проблема оптимізації структури земельних 
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угідь, насамперед через низький рівень землезабезпечення, що спричинило 

залучення в сільськогосподарський обіг непридатних для інтенсивного й 

ефективного використання земель. 
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РИНОК ЗЕМЛІ, АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

В ринковій економіці всі фактори виробництва: земля, праця і капітал - 

повинні функціонувати як товар. В іншому разі, коли той чи інший ресурс, у 

даному випадку земля, виключається з повноцінного товарного обігу, це 

призводить до звуження дії законів товарного виробництва і унеможливлює 

досягнення повного ефекту від створення нових форм господарювання. В нашій 

країні на законодавчому рівні в основному вирішена проблема створення ринку 

засобів виробництва, робочої сили, цінних паперів, фінансових ресурсів, 

інформації, технологій тощо. 

Земля є головною умовою існування людського суспільства і 

найважливіше джерело національного багатства, найперша передумова і 

природна основа суспільного виробництва, універсальний фактор будьякої 

діяльності людини. Вона є одним із найвагоміших економічних активів 

держави. 

Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, 

соціальної і правової держави та вибраний нею стратегічний курс на 

європейську інтеграцію, зумовлюють необхідність суттєвого підвищення 

раціонального і ефективного використання земельних ресурсів. У цьому 

контексті особливо гостро стоїть питання зняття мораторію на купівлю-продаж 

земель сільськогосподарського призначення, основним завданням якого є 

аналіз та оцінка усіх реалій та перспектив запровадження вільного ринку землі. 

Ринок землі – це досить широке поняття, де в основу покладено 

юридичне визнання землі капіталом і можливістю здійснення фізичними та 

юридичними особами земельних операцій. 



21 
 

Земельний ринок формує умови стимулююче ефективне використання 

землі й змушує окремих суб'єктів відмовитися від частини землі або від усього 

ділянки якщо він не функціонує. ефективно.  

Під ринком землі варто розуміти не тільки купівлю-продаж землі, але й 

надання її в оренду, а так само весь ринок сільськогосподарської продукції, на 

якому реалізуються в тій або іншій формі відносини власності на землю. 

Однак ринок землі далекий від досконалості й не є гарантом стабільності. 

Заповнення недоліків ринку - найважливіше завдання держави. Держава 

зобов'язана в першу чергу створити умови захисту прав власності на землю, 

дотримання суб'єктами своїх договірних зобов'язань, цілеспрямованого й 

розумного використання земельного фонду країни, при цьому політика держави 

повинна базуватися на сполученні інтересів всіх господарюючих суб'єктів 

аграрного сектора. 

Станом на сьогоднішній день ринку землі в Україні немає. Заборона 

(мораторій) на продаж і відчуження сільськогосподарських земель означає, що 

власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним 

способом передачі землі в користування іншим особам є укладення договору 

про оренду. Причина заборони - відсутність в Україні інфраструктури для 

впровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі. 

Мораторій на продаж землі в Україні продовжувався 7 разів. Він 

паралізує ринок у 96% сільськогосподарських земель. Завдяки цьому Україна є 

світовим рекордсменом за тривалістю земельної реформи – понад чверть 

століття. 

Мораторій, тобто заборона на продаж сільськогосподарських земель, в 

Україні діятиме доти, доки парламент не ухвалить закон "Про обіг земель". 

Зараз в Раді повинні розглянути законопроект, який знову продовжить 

мораторій, але це, по суті, нічого не змінює. 

Існують різні точки зору стосовно доцільності та своєчасності зняття 

мораторію на продаж розпайованих земель. Однак в умовах, коли політично 

рішення про це прийнято, головним стає питання яким буде ринок землі – хто 

зможе бути власником розпайованих земель, які ціни будуть встановлюватися 

на землю, які обмеження будуть щодо набуття у власність 

сільськогосподарських земель та розпорядження ними тощо. 

Якщо говорити про за і проти скасування мораторію, то всі плюси від 

продажу земель проговорено вже давно. Відсутність вільного земельного ринку 

гальмує здорову конкуренцію і зростання сільськогосподарської галузі; 

неефективне управління земельними ресурсами позбавляє мотивації 

фермерські господарства; Україна як аграрна держава втрачає привабливість на 

світовому ринку тощо. Все сказане - цілком і повністю справедливо, проте 

бажання навести порядок у цій сфері має корелювати з оцінками всіх ризиків, 

які несе зняття мораторію. 

Противники скасування мораторію на продаж земель в Україні наводять 

такі основні аргументи: 

- спекулянти та іноземці скуплять велику кількість землі за низькою 

початковою ціною; 



22 
 

- «непрацюючий» кадастр – Державний земельний кадастр адекватно 

відображає 90% паїв, хоча і потребує вдосконалення, яке можна проводити вже 

після відкриття ринку;  

- непрацююча система мінімальної ринкової оцінки земель з урахуванням 

всіх факторів (локація земельної ділянки, бал бонітету та інші)  

- система оцінки земель потребує доопрацювання, яке також можна 

проводити вже після відкриття ринку земель; - «подвійні платежі» («готівкові 

угоди»)  

- ризик визнання угоди недійсною в судовому порядку та повернення 

грошей у розмірі тільки офіційного платежу значно знижують привабливість 

таких угод;  

- нелегальний примус до продажу власних паїв – в боротьбі з цим 

достатньо ефективно працюючих правоохоронних органів;  

- нові власники землі засіють усе рапсом та іншими культурами та 

знищать землю - що економічно нерозумно, адже інвестори, що вкладають 

власні кошти, оцінюють свої інвестиції в землю довгостроково та зацікавлені в 

її розвитку та розвитку інфраструктури.  

Варто зауважити, що Україна не є єдиною країною, в якій запроваджено 

мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.Так, у 

Німеччині діє закон про оборот земельних ділянок, прийнятий ще у 1961 році, 

який передбачає дозвільний порядок відчуження земельних ділянок. Всі землі 

більше 1 га підлягають продажу лише з дозволу місцевих органів влади. У 

таких країнах, як Франція, Данія, США купівля-продаж сільськогосподарських 

земель для несільськогосподарських цілей або забороняється (в районах 

особливо родючих земель), або обмежується (вимагається дозвіл місцевих 

органів влади, а також осіб, що проживають в такій місцевості). Крім того, з 

метою боротьби зі спекуляцією земельними ділянками передбачено, що будь-

які куплені землі можуть бути продані лише зі збігом певного, встановленого 

законом строку. У Норвегії лише 3% земель придатні для 

сільськогосподарського виробництва, тому відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення здійснюється також у дозвільному 

порядку, дозволи видаються міністерством сільського господарства та іншими 

органами державного управління. Дозвіл на купівлю видається лише особам, 

що мають необхідну професійну підготовку і згодні проживати у відповідній 

місцевості та вести своїми силами господарство.  А ось основним правилом 

земельного ринку Швейцарії є те, що земля повинна належати виключно тому, 

хто її обробляє. У сусідній Польщі ринок земель регулюється переважно 

економічними засобами. Держава через спеціально створене Агентство 

сільськогосподарської власності державної казни здійснює викуп у селянських 

господарств земель та нерухомості і продає їх перспективним господарствам, 

переселенцям - малоземельним, молодим селянам тощо. Пріоритет надається 

покупцям, що мають необхідну кваліфікацію. Розрахунки здійснюються з 

розстроченням на 20 - 30 років. В Угорщині пріоритетне право на придбання 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення надається особам, що 
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пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та мають необхідну 

кваліфікацію. 

Таким чином, вбачається, що в будь-якому випадку, для ефективного 

економічного розвитку нашої держави потрібен цивілізований ринок земель з 

можливістю купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. 

Скасування мораторію не уникнути, так як в більшості європейських 

країн давно функціонує ринок землі. Вільний ринок землі може залучити в 

Україну в найближчі роки багатомільярдні інвестиції, змінити діловий 

ландшафт і перезапустити аграрний сектор, перетворивши нагальні проблеми 

на реальні можливості і перспективи. 

Відкриття ринку землі сьогодні вимагає прийняття багатьох зважених та 

добре обдуманих рішень. І треба бути вкрай обережними та детально 

розглянути всі негативні та позитивні наслідки цього впровадження. 

 

Комарець Р. Л. 

к.е.н., доцент Малахова С. О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ В 

ДЕРЖРЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

Зареєструвати власність чи інші права (оренду, сервітут, суперфіцій, 

емфітевзис і т.і.) на землю можна через місцевий центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для держреєстрації 

речових прав на нерухоме майно, або у нотаріуса. Саме після реєстрації в 

держреєстрі речових прав на нерухоме майно, виникає, змінюється чи 

припиняється відповідне право. 

Вимоги щодо реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі на 

земельну ділянку, визначені, зокрема Порядком державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, яка набрала чинності з 

01.01.2016 р. 

Якщо згадати, то до 2013 року право власності на землю 

підтверджувалось державним актом про право власності на земельну ділянку, 

який можна було отримати в місцевому органі Держкомзему. 

Сьогодні ж, після включення даних про земельну ділянку до державного 

земельного кадастру та отримання в місцевому управлінні Держгеокадастру 

витягу з ДЗК, необхідно звернутись до місцевого ЦНАПу чи нотаріуса для 

реєстрації вашого права на земельну ділянку. В ЦНАПі можна зареєструвати 

право власності, оренди, сервітут, суперфіцій, емфітевзис, обтяження на 

нерухоме майно тощо. Найпоширенішим випадком звичайно є саме реєстрація 

права власності на земельну ділянку, покроковий порядок зі зразками 

документів якої ми і розглянемо нижче. 

Покроковий порядок реєстрації права на земельну ділянку: 

http://zemlevporyadnik.com.ua/reyestraciya-prava-na-zemelnu-dilanku-v-ukrderzhreestri.html
http://zemlevporyadnik.com.ua/reyestraciya-prava-na-zemelnu-dilanku-v-ukrderzhreestri.html
http://zemlevporyadnik.com.ua/derzhavniy-akt-na-zemelnu-dilyanku.html
http://zemlevporyadnik.com.ua/zrazok-vitagu-z-dzk.html
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1. Визначитись зі зручним центром надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) або нотаріусом, до яких можна звернутись щодо реєстрації. Адреси 

місцевих ЦНАПів, яким слід подавати документи для реєстрації права 

власності на земельну ділянку можна знайти, зокрема в інтернеті. В ЦНАПі 

необхідно оплатити тільки адміністративний збір, проте там можуть бути 

черги. У нотаріуса навпаки – дорожче (адмінзбір + послуги нотаріуса), але все 

зручно і без черг. 

2. Підготувати пакет документів для подачі до місцевого ЦНАПу чи 

нотаріуса, який включатиме: 

 витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК); 

 копію та оригінал паспорту заявника; 

 копію та оригінал ідентифікаційного номеру; 

 підтвердження оплати адміністративного збору (0,1 розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 2019 р. - це 190 грн.); 

 документ - підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-

продажу (дарування, міни і т.і.), рішення суду, свідоцтво на спадщину, тощо); 

 довіреність, якщо документи подаються представником 

(нотаріально засвідчена, якщо від фізичної особи); 

 оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру 

представника, якщо документи подаються представником. 

Заява про реєстрацію права друкується держреєстратором або нотаріусом 

та підписується заявником на місці. 

Важливо також те, що витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК) не 

має потреби подавати у випадку, коли документи, які є підставою виникнення, 

переходу чи припинення права власності або інших прав, містять в собі 

інформацію про кадастровий номер. 

3. Загальний строк розгляду поданих державному реєстратору документів 

складає 5 робочих днів (не календарних!). Зі спливом вказаного строку, за 

бажанням, можна буде отримати від державного реєстратора витяг з реєстру. 

Порядок передбачає, що рішення держреєстратора розміщується на сайті 

Мінюсту та має таку ж юридичну силу, як і паперове підтвердження реєстрації 

права. 

Закон надає можливість скоротити п'ятиденний строк до 2 днів, 24х та 2х 

годин, проте збір за реєстрацію права в таких випадках буде значно більшим. 

Після реєстрації свого права в Державному реєстрі речових прав, ми 

стаємо повноправним власниками земельної ділянки та в подальшому зможемо 

розпорядитись нею за власним розсудом (в тому числі, продати, подарувати, 

обміняти, тощо). 

До 2016 р., за результатами реєстрації права можливо було отримати один 

з таких документів: 

 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень; 

 свідоцтво з Державного реєстру прав (тільки для новосформованих 

земельних ділянок, які надавались на підставі рішення місцевої 

ради/розпорядження держадміністрації/наказу обласного управління 

http://zemlevporyadnik.com.ua/zrazok-vitagu-z-dzk.html
http://zemlevporyadnik.com.ua/zrazok-vitagu-z-dzk.html
http://zemlevporyadnik.com.ua/zrazok-svidoctva-ta-vitagu-z-ukrderzhreestru.html
http://zemlevporyadnik.com.ua/zrazok-svidoctva-ta-vitagu-z-ukrderzhreestru.html
http://zemlevporyadnik.com.ua/zrazok-svidoctva-ta-vitagu-z-ukrderzhreestru.html
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Держгеокадастру або заяви власника, в разі зміни цільового призначення чи 

поділу земельної ділянки). 

Зараз можна отримати тільки витяг про проведену державну реєстрацію 

прав. Крім того, є можливість отримати інформацію про будь-який об'єкт 

нерухомості в формі інформаційної довідки самостійно через Кабінет 

електронних сервісів Мінюсту. 

 

Нога І. В. 

к.е.н.,  доцент  Малахова С. О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ЗЕМЛЮ І З ЯКИМ ЦІЛЬОВИМ 

ПРИЗНАЧЕННЯМ? 

 

У статті 121 Земельного кодексу України визначено, що громадяни 

України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель 

державної або комунальної власності в таких розмірах: 

 для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 

гектара; 

 для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара; 

 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в 

селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара; 

 для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара; 

 для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара. 

Приватизувати можна кожен вид ділянки один раз. Діти мають право на 

приватизацію з 14 років, за них заяву пишуть батьки. До речі, на отримані 

таким чином земельні ділянки не розповсюджується мораторій на продаж землі 

сільськогосподарського призначення. 

Покрокове описання процедури безплатного отримання земельної 

ділянки: 

Крок перший: шукаємо вільну земельну ділянку 

Це потрібно робити самостійно, зайшовши на публічну кадастрову - 

карту (бажано зареєструватись у системі) та обравши в конкретному 

населеному пункті, чи за ним, вільну земельну ділянку, яка вас зацікавить. Усі 

земельні ділянки, які зайняті, - виділені синім кольором. Натиснувши на 

зафарбовану ділянку, отримуємо інформацію щодо землеволодіння. Інші 

ділянки, не виділені кольором, можуть бути вільними, або наразі про них не 

внесли інформацію в кадастрову карту. Остання досі перебуває на стадії 

наповнення, яке ще триватиме 3-4 роки. 

Можна також на місці спробувати розпитати місцевих, де у них є вільні 

ділянки. 

Крок другий: пишемо та подаємо заяву 

Стаття 118 Земельного кодексу України повністю описує процедуру 

отримання земельної ділянки у власність. Зокрема, першим кроком у цій справі 

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry=1&keywords=&usertype=all
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry=1&keywords=&usertype=all
http://map.land.gov.ua/
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є подання до відповідного органу (сільської, міської ради, райдержадміністрації 

тощо) клопотання (заяви). 

У клопотанні зазначаються: 

 цільове призначення земельної ділянки; 

 її орієнтовні розміри (відповідно від цільового призначення) 

 до клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено 

бажане місце розташування земельної ділянки. 

Крок третій: що робити, якщо відповіді не отримали, або отримали 

відмову? 

Отож згідно із статтею 118 Земельного кодексу України, відповідний 

орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає 

клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його 

наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише 

невідповідність місця розташування об’єкта вимогам: 

 законів 

 прийнятих відповідно до законів нормативно-правових актів, 

 генеральних планів населених пунктів 

 іншої містобудівної документації, 

 схем землеустрою 

 техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони 

земель 

 проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених 

пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

Крок четвертий: звертаємось до землевпорядників 

Отримавши згоду від органів місцевого самоврядування, або «мовчазну 

згоду», приступаємо до наступного етапу - розробка проектів землеустрою, що 

передбачає звернення до землевпорядників. І тут виникає перший платіж у цій 

схемі отримання земельної ділянки - за послуги землевпорядника. 

Заключивши договір із землевпорядником, чи землевпорядною 

організацією, в якому варто обов’язково передбачити вартість послуг та строки 

виконання робіт. Результатом роботи землевпорядника має стати проект 

землеустрою. 

В середньому термін виконання робіт триває 1 місяць. 

Крок п’ятий: затвердження проекту землеустрою в органі місцевого 

самоврядування 

Далі після узгодження проекту землеустрою з Держгеокадастром, 

узгоджений проект землеустрою потрібно передати до органів місцевого 

самоврядування із супроводжуючим листом, в якому вказати, що подається 

оригінал проекту землеустрою з проханням його затвердити. Суть цього 

затвердження полягає в тому, щоб орган, який передає земельну ділянку, 

переконався, що заява подавалась на цю земельну ділянку, проект і узгодження 

зроблені теж на цю ділянку. Сільрада не може зробити зауважень до 

затвердженого Держгеокадастром проекту, оскільки не є спеціалістом в 

землевпорядкуванні. 
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Згідно із статтею 118 Земельного кодексу, орган місцевого 

самоврядування у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

надання її у власність. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення 

клопотання без розгляду можуть бути оскаржені у суді. 

Крок шостий: реєструємо земельну ділянку у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно 

Це заключний етап отримання земельної ділянки у власність. Для того, 

аби зареєструвати ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно варто звернутись до нотаріуса та подати такі документи: 

 копія паспорту та ідентифікаційного номеру; 

 квитанція про сплату адміністративного збору (0,1 розміру 

мінімальної заробітної плати; 

 рішення органу про передачу земельної ділянки; 

 витяг з Державного земельного кадастру. 

Витяг з Державного земельного кадастру можна отримати самостійно. 

Для цього потрібно зареєструватись на сайті у свій обліковий запис, знайти 

свою ділянку, натиснути на неї курсором та обрати пункт «Замовити Витяг про 

земельну ділянку», далі з’являється електронна форма заяви, яку необхідно 

заповнити. 

Потрібно чітко виконати оці шість кроків, аби стати власником земельної 

ділянки. 

 

Кусяк Р. П., Шаповал В. В. 

к.т.н., асистент Нікулішин В. І. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ВЕБ-

ДОДАТКУ «ТЕРНОПІЛЛЯ ТУРИСТИЧНЕ» 

 

Більшість сучасних людей при плануванні подорожі шукає інформацію 

про туристичні об’єкти в мережі «Інтернет». Web-довідники на кшталт 

«Вікіпедії» дозволяють отримати повні описові дані. Однак для користувачів 

важливо дізнатися ще й просторову інформацію про об’єкти. Просторова 

складова дозволяє доступніше сприймати інформацію. Повну просторову 

інформацію можливо подати тільки за допомогою карти. Поєднання інтернет-

технологій та картографії дозволило підвищити доступність та інформативність 

карти на декілька порядків. Такі карти використовуються в туристичних, 

довідкових, навчальних, наукових та інших цілях[2,3]. 

Проаналізувавши існуючи веб-карти на дану територію зробили 

висновок, що доцільно створити карту, яка буде мати переваги над вже 

створеними веб-картами.   

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Метою цієї роботи є створення туристичної веб-карти Тернопільської 

області для інформаційно-комунікаційного забезпечення суспільства знаннями 

про історію, сучасну інфраструктуру та рекреаційні об’єкти регіону. 

Для досягнення мети виконано наступні завдання: 

- огляд та аналіз існуючих картографічних джерел; 

- збір даних; 

- опрацювання даних у сучасному ГІС-інструментарії; 

-створення картографічного веб-додатку та його налаштування. 

Основним і найважливішим завданням було збір даних про туристичні 

об’єкти Тернопільщини. Всі об’єкти ми поділили на 5 груп: Пам’ятки природи; 

Пам’ятки архітектури; Замки; Музеї; Розваги. Для кожної з груп було створено 

атрибутивну таблицю, яка містить інформацію про туристичні об’єкти. 

Структуру одної з атрибутивних таблиць представлено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Атрибутивна таблиця для шару «Замки» 

№ Назва 

поля 

Опис Тип поля 

1 N Номер за порядком Integer 

2 Name Назва об’єкту String 

3 Year Рік заснування Integer 

4 State Стан String 

5 Info Опис замку String 

6 Foto Назва файлу у форматі 

JPG 

String 

7 B Геодезична широта Float 

8 L Геодезична довгота Float 

 

Опрацювання даних у сучасному ГІС-інструментарії включало 5-

етапів[4]:  

1) Завантаження таблиць у ArcGIS;  

2) Нанесення точкових об’єктів за координатами B, L (геокодування);  

3) Створення геопросторової бази даних;  

4) Екпорт точкових об’єктів у геопросторову базу даних.  

5) Створення картографічного веб-додатку. 

Існує два підходи до створення веб- додатків. Один з них вимагає знання 

мов програмування. Другий підхід більш простий у використанні, але має певні 

обмеження або вимагає значних фінансових витрат. 

Оскільки це некомерційний проект, то використання платних сервісів є 

недоцільним та збитковим. Проаналізувавши доступні онлайн конструктори 

було обрано продукт компанії ESRI, який має сім шаблонів для створення 
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картографічних додатків – сервіс StoryMaps. Після аналізу можливостей 

кожного шаблону обрано шаблон Shortlist, який дає змогу групувати необхідні 

об’єкти за тематикою. Користувачам буде простіше здійснювати пошук 

інформації про об'єкти розміщенні на карті (замки, пам’ятки архітектури, 

пам'ятки природи та інше). Створений веб-додаток представлений на рисунку 1. 

 

 
 

Рис.1. Картографічний інтерактивний веб-додаток  

«Тернопілля туристичне» 

 

Проаналізовано сучасні засоби для веб-картографування. Створено 

картографічний інтерактивний веб-додаток «Тернопілля туристичне». Для 

роботи було обрано платформу StoryМаps [1], а саме шаблон Shortlist. Створено 

п’ять шарів даних, а саме – музеї, пам’ятки природи, культ-масові заходи 

(фестивалі, виставки) та пам’ятки архітектури. В окремий шар були виділені 

замки, тому що їх багато, що призвело б до перенавантаження шару пам’ятки 

архітектури. 

 

Бібліографічний список 

1. Керівництво по Story Map Shortlist . – Режим доступу: 

https://storymaps.arcgis.com/ru/app-list/shortlist/tutorial/ 

2. Програми розвитку туризму у Тернопільский області на 2016-2020 

роки. – Режим доступу: 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/45039/_828.pdf 

3. Сайт відділу туризму Тернопільської ОДА . – Режим доступу: 

http://www.ternotour.com.ua  

4. Самойленко В. М. Географічні інформаційні системи та технології : 

підручник / В. М. Самойленко. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 448 с. 

 

 

http://www.ternotour.com.ua/
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Урдей Т. І. 

к.е.н., доцент Таратула Р. Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПОМИЛКИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

 

Із запровадженням у 2013 році автоматизованої системи Державного 

земельного кадастру — Національної кадастрової системи кожен власник, 

землекористувач земельної ділянки має змогу за допомогою порталу «Публічна 

кадастрова карта України» (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) перевірити, 

чи внесено його земельну ділянку до кадастрової системи та наскільки 

правильними і достовірними є відомості про неї. 

Помилки земельного кадастру – одна із найболючіших проблем для 

виконавців землевпорядних робіт, власників та користувачів земельних 

ділянок. Адже всім добре відомо, що через тривалий період не публічності 

кадастрової інформації, низьку якість виконання земельно-кадастрових робіт 

величезна кількість ділянок зареєстровані у державному земельному кадастрі із 

різноманітними помилками – починаючи від невірно визначених кодів 

цільового призначення і закінчуючи невірною фіксацією меж, коли 

зареєстрована земельна ділянка може «опинитися» у кілометрах від її дійсного 

місця розташування. 

Причин у нинішньої ситуації досить багато. Перш за все, це те, що в 

Україні із початку земельної реформи постійно змінювався порядок реєстрації 

земельних ділянок, не проводилась суцільна інвентаризація земель, топографо-

геодезичні роботи могли проводитись неякісно, особливо тоді, коли під тиском 

органів виконавчої влади неодноразово застосовувались різні методи 

«пришвидшення» приватизації земель. Наслідок такої політики зрозумілий – це 

внесення неповних та неточних відомостей про значну кількість ділянок у дані 

державного земельного кадастру. Фактично, у земельному кадастрі наразі 

наявна геопросторова інформація лише стосовно двох третин земельних 

ділянок держави. Інші «з’являтимуться» у земельному кадастрі в міру 

проведення кадастрових зйомок, пов’язаних із фіксацією фактичних меж цих 

ділянок в натурі (на місцевості), та присвоєння кадастрових номерів існуючим 

земельним ділянкам. 

Діюче законодавство формально дозволяє здійснювати виправлення 

помилок у державному земельному кадастрі на підставі: технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі; матеріалів 

інвентаризації земель; рішень судів. Проте слід мати на увазі, що «уточнення» 

просторових характеристик земельних ділянок має тягнути за собою не лише 

коригування реєстраційних відомостей про земельні ділянки, але й 

переоформлення «неправильних» правовстановлюючих документів, уточнення 

оціночних показників земельних ділянок, відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам, а також притягнення до відповідальності осіб, які 

раніше некоректно виконали землевпорядні та топографо-геодезичні роботи. 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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А хто ж винний і що робити? По-перше, це суб’єкти господарювання, які 

проводили землевпорядні роботи мали б відповідальніше ставитися до 

проведення геодезичних робіт, встановлення меж земельних ділянок при їх 

формуванні, особливо коли ця робота проводилися масово, під час недавньої, 

так званої, безоплатної видачі державних актів, і ставилися короткі строки на 

виконання. Саме в цей час накопичилася основна маса даних Державного 

земельного кадастру. Несвоєчасність виявлення великої кількості помилок, 

призвела до некоректної реєстрації земель. Позовна давність за господарськими 

спорами – лише три роки, а тому притягнути до відповідальності виконавців 

землевпорядних робіт після підписання акту здавання-приймання уже 

неможливо. Тому знайти винного – дуже складно. Проблема лягає на плечі і 

гаманець громадян та підприємців – власників землі та землекористувачів. Я 

хочу зазначити, що масове виправлення помилок в ДЗК, на мою думку, 

неможливе. Адже, виправлення навіть однієї помилки може «пересунути» 

цілий квартал ділянок, а вносити зміни до їх характеристик формально можна 

лише за згоди усіх землевласників, яких це стосуватиметься. Суміжники 

земельних ділянок далеко не завжди погоджують зміну меж, а тому справу 

вирішити можна лише у суді. Також необхідно невідкладно розробити і 

затвердити методику судової землевпорядної експертизи, яку має схвалити 

Міністерство юстиції України. 

У сучасних умовах виправлення помилок у кадастрі із технічної точки 

зору не є проблемою, а головне питання – хто профінансує відповідні 

землевпорядні роботи та відшкодує завдані помилками збитки власникам землі 

та землекористувачам. Вихід тут лише один – запровадження професійного 

страхування відповідальності виконавців робіт із землеустрою. Адже існуючі 

форми державного контролю – перевірки кадастрових реєстраторів та 

погодження чиновниками землевпорядної документації – насправді нічого не 

гарантують, а лише створюють корупційні ризики. Якщо ж Україна 

кардинально перегляне систему регулювання землеустрою, відмовившись від 

забюрократизованої дозвільної системи і перейшовши, як і більшість 

розвинених країн, до страхування відповідальності розробників – це створить 

фінансовий ресурс для виправлення помилок, а будь-які можливі збитки 

власників землі та землекористувачів будуть відшкодовані страховими 

компаніями.  

 

Шалавило С. І. 

к.е.н., доцент Малахова С. О. 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ, ВИКОРИСТАННЯ ПАЇВ ТА МІНА 

ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ 

 

Із 01.01.19 р. набув чинності Закон від 10.07.18 р. № 2498-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
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масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні». Цей Закон стосується широкого спектру 

питань. Тож проаналізуємо основні зміни, на які слід чекати 

сільгосппідприємству від початку 2019 року. 

1. Дозволяється використовувати земельні ділянки сільгосппризначення 

(для ведення особистого селянського господарства, фермерського 

господарства), які розташовані в масиві, для ведення товарного 

сільгоспвиробництва без зміни їх цільового призначення. Тож власник або 

землекористувач отримає змогу використовувати земельні ділянки масиву для 

ведення товарного сільгоспвиробництва, що фактично є сільгоспдіяльністю (не 

для власного використання, а з метою отримання фінансової вигоди), без зміни 

цільового призначення. Раніше така можливість надавалась щодо земель 

особистого селянського господарства (ст. 33 ЗК). 

2. Власники земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у 

масиві земель сільгосппризначення, можуть обмінюватися такими ділянками. 

Тобто з 2019 року здійснити міну можна тільки земельними ділянками, 

розташованими в одному масиві. Тому, якщо ви плануєте оформити міну 

ділянок, розташованих далеко одна від одної, покваптеся та завершіть 

укладення угоди до закінчення року. 

3. Власники та орендарі сільгоспземель, розташованих в одному масиві, 

на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами 

користування шляхом укладення між собою договорів оренди, суборенди. 

Обмін земельної ділянки державної або комунальної власності, розташованої у 

масиві, на іншу ділянку, розташовану у цьому ж масиві, здійснюється тільки в 

разі однакової нормативної грошової оцінки цих ділянок або якщо різниця між 

їхніми оцінками становить не більше 10 %. Таким чином, обмінятися 

нерівноцінними земельними ділянками стане неможливим. Такий обмін на 

підставі ст. 371 ЗК не підпадає під дію мораторію. 

4. Орендар істотної частини масиву (оренда, емфітевзис земель масиву 

загальною площею більш ніж 75 % земель усього масиву) має право орендувати 

або оформити в суборенду інші ділянки масиву за умови передачі взамін 

власнику/користувачу іншої землі, якщо має місце черезсмужжя 

невикористання земельних ділянок та створюються перешкоди у 

раціональному використанні земель. Тож з метою припинення черезсмужжя 

користувач істотної частини має право запропонувати іншому 

власнику/користувачу замість ділянки, яка перешкоджає раціональному 

використанню, іншу ділянку. Кожен буде задоволений. У будь-якому разі для 

використання такої норми сторони мають дійти згоди та оформити 

документально оренду/суборенду земельних ділянок. Черезсмужжя – 

розташування між декількома земельними ділянками, що належать на праві 

власності одній особі та розташовані в одному масиві земель 

сільгоспризначення, земельних ділянок, що належать на праві власності іншій 

особі. Орендарю істотної частини масиву не потрібно отримувати згоду 

орендодавця для передачі такої земельної ділянки в суборенду. 
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5. Що стосується ділянок під польовими дорогами (державної або 

комунальної власності), які розташовані у масиві, то: вони передаються в 

оренду без проведення земельних торгів власникам/користувачам суміжних 

земельних ділянок на строк 7 років; в оренду передаються дороги тільки за 

умови забезпечення безоплатного доступу усіх землевласників та користувачів 

до належних їм земельних ділянок; землевласник/користувач на власний розсуд 

використовує польову дорогу – для проходу (проїзду) до інших земельних 

ділянок або для вирощування сільгосппродукції. Отже, нарешті проблему 

польових доріг розв’язано. Звертатися для оформлення користування необхідно 

до розпорядника земель сільгосппризначення згідно зі ст. 122 ЗК (за межами 

населених пунктів до обласного Держгеокадастру, у межах – до сільської, 

селищної, міської ради). Радує те, що передача здійснюватиметься без 

земельних торгів. Крім того, землекористувач самостійно вирішує, як 

використовувати дорогу, адже дуже часто дорогу розорюють та засіюють. 

Прийнятою нормою виключається таке порушення з боку користувача, як 

засіяння польової дороги, – він має на це право. 

 

Олійник Т. Б. 

к.е.н., доцент Нестеренко Г. Б. 

                                             Львівський національний аграрний університет 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ. 

ОСНОВНІ ВИМОГИ 

 

У список обов’язкових документів входить технічний паспорт, який 

видається після технічної інвентаризації. Без цього документа в експлуатацію 

не буде введено жодного об’єкта нерухомого майна. Технічна інвентаризація – 

це комплекс обмірів нерухомості, при якому визначається склад, площа і об’єм 

за фактом, обстеження і оцінка технічного стану, встановлення вартості 

виходячи з інвентаризації, визначення змінених характеристик і за який час ці 

зміни були проведені. 

Коли необхідна техінвентаризація: 
– перед прийняттям завершеного об’єкта нерухомості в користування, а 

також після робіт з капітального ремонту та реконструкції; 

– перед проведенням держреєстрації права власності на об’єкт 

нерухомого майна; 

– перед державною реєстрацією частин поділеного раніше майна або 

виділення будь-якої частини; 

– у випадках, коли власник сам бажає провести інвентаризацію, 

наприклад перед продажем. 

Які типи і види нерухомості підпадають під інвентаризацію: 

– присадибні споруди; 

– дачі, гаражі, паркінги, садові прибудови; 

– будинки квартирного типу з різною кількістю поверхів; 
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– квартири, житлові кімнати в комунальних квартирах і гуртожитках, 

житлові блоки; 

– будови, зведені для громадських і виробничих цілей; 

– споруди для захисту; 

– місця ув’язнення: багатофункціональні будівлі для засуджених; 

– об’єкти на стадії будівництва, недобудовані або ж в стадії руйнування; 

– нежилі приміщення; 

– об’єкти, які не підлягають використанню в зазначених цілях; 

– мости, штучні споруди, зелені насадження. 

Основні вимоги відповідно до Закону: 
Зі вступом в силу нових змін, що містяться в Наказі Мінрегіонбуду «Про 

затвердження Інструкції про порядок проведення інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна» більшість процедур було спрощено.  

 По-перше, розширився діапазон осіб, які можуть правомірно забезпечити 

проведення техінвентаризації. Простіше кажучи, цим може займатися не тільки 

комунальне бюро технічної інвентаризації. 

Техінвентарізаціі ділиться на первинну і поточну. У першому випадку 

вона проводиться при введенні в користування об’єкта нерухомості і перед 

держреєстрацією права на недобудовану споруду. Другий тип інвентаризації: 

поточний – це коли процес відображає змінені характеристики об’єкта 

нерухомого майна. При передачі права власності техінвентаризацію можна не 

проводити. 

Процес інвентаризації: 
Для початку оформлюється заявка власника, після чого призначаються 

особи, які будуть проводити інвентаризацію, здійснюється виїзд на місце. 

Фахівці перевіряють всі елементи конструкції: вентиляцію, перекриття, систему 

опалення, стіни, фундамент, вікна, двері, дах. У справу також внесуть такі 

споруди як теплиці, туалет і душ на вулиці, літня кухня, намети. Після того, як 

всі будівлі оглянули, починається найважливіше: заміри площ і об’єму, а стан 

конструкцій досліджують на стадію зносу. 

Після проведеної процедури готується інвентарна справа, техпаспорт, 

довідки з характеристиками, документ про стадії готовності об’єктів 

незавершеного будівництва, розраховуються частини для можливого поділу 

нерухомості. 

Ціна запитання: 

Вартість процедури буде відрізнятися в залежності від того, хто замовляв 

інвентаризацію. Наприклад, якщо заявником був орган місцевого 

самоврядування – це буде безкоштовно і відбувається у випадках, коли 

необхідно перевірити скарги власників про порушення законодавчих норм 

одного з мешканців. Якщо ж Ви звертаєтеся в комунальне БТІ – вартість 

регулює мерія, але обчислення проводить Мінрегіонбуд. При зверненні до 

приватних компаній, які займаються техінвентаризацією, будьте готові до 

«плаваючих» тарифів, тому що кожна організація встановлює ціну самостійно. 

Але, при цьому, навіть при високій вартості, професіонали компанії, яка себе 

позитивно зарекомендувала на ринку таких послуг, проведуть заміри і технічну 
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оцінку об’єкта швидко і якісно. Ви не проґавите час, а головне не витратите 

даремно свої нерви. На плечі комунального БТІ лягає багато роботи, тому 

втрачається рівень сервісу. Тому надійніше надати перевагу приватній компанії 

що здійснює технічну інвентаризацію, наприклад як БТІ Адвокат. 

 

Ліщук К. В. 

к.е.н., ст. викладач Рижок З. Р. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ 

 

Останнім часом, для швидкого та якісного складання землевпорядної 

документації застосовують сучасні методи геоінформаційних технологій, які 

значно полегшують цю процедуру. Застосування методів геоінформаційних 

систем (ГІС) дозволяє в автоматичному режимі аналізувати поточний стан 

задокументованого землекористування, виявляти раніше допущені недоліки та 

помилки, а також у табличному вигляді та в лічені хвилини формувати масиви 

відомостей про земельні ділянки та права на них землевласників та 

землекористувачів [2]. 

Відсутність належної уваги, фінансування та відповідних методологічних 

процедур використання геоінформаційних систем призвело до того, що стан 

крупно масштабних матеріалів є вкрай незадовільним, а їх актуалізація на 

загальнодержавному рівні практично не проводилась. Тому проблема 

оновлення та інтеграції векторних та растрових даних на сьогоднішній день 

постає в Україні надзвичайно гостро. 

Геоінформаційні системи (ГІС) − це інформаційні системи, призначені 

для збирання, зберігання, аналізу та візуалізації (видачі) просторових даних. 

Наукову та виробничу діяльність, пов'язану з науковим обґрунтуванням, 

проектуванням, створенням, експлуатацією та використанням інформаційних 

систем, називають геоінформатикою [1]. 

ГІС широко застосовують у землеустрої для створення та оновлення 

планово-картографічних матеріалів. За останні роки обсяг землевпорядної та 

кадастрової інформації суттєво збільшився, а до переліку її одержувачів 

додалися органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також 

державні, комунальні та приватні землевпорядні організації. 

Для успішного вирішення цих задач необхідне програмне забезпечення, 

що дозволяє на основі ГІС створити єдине інформаційне середовище, що 

включає в себе як стандартні функції ГІС, так і технологічні, пов’язані із 

сучасними методами отримання даних (GPS) та їх представлення (клієнт-

серверні та інтернет-технології). Крім того, світовий досвід показує, що сучасні 

ГІС-технології незамінні у створенні та веденні системи державного земельного 

кадастру.  

Із створенням ГІС на всій території впроваджується єдине інформаційне 

середовище управління земельними ресурсами, інформаційне забезпечення 

ринку земель, оподаткування, реєстрація прав власності та взаємодія з іншими 
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автоматизованими системами. Важливою властивістю сучасних ГІС є те, що 

вони забезпечують розробку і аналіз значної кількості варіантів проектних 

рішень, створення рекомендаційних та управлінських карт регіонів, що дає 

можливість віднайти найоптимальніше еколого-економічне обґрунтування 

системи заходів щодо організації території і охорони земель новостворених 

агроструктур, формування їх сталого землекористування, відтворення 

природних агроландшафтів, оперативного контролю за використанням 

земельних ресурсів, прогнозування можливих ерозійних процесів, створення 

протиерозійної організації території [2].  

Отже, показники економічної ефективності створення автоматизованих 

технологій проектування характеризуються ефективністю автоматизованих 

технологій як виду нової техніки, впливом на діяльність проектної організації, 

впливом на ефективність і якість проектних рішень. Основними факторами, які 

обумовлюють економічну ефективність автоматизованих технологій у процесі 

проектування є:  

– зниження вартості проектно-кошторисних робіт за рахунок їх 

автоматизації;  

– покращення проектних рішень у результаті застосування методів 

оптимізації, уніфікації, багатоваріантного проектування, комплексних 

математичних моделей.  

До основних показників економічної ефективності застосування ГІС слід 

віднести економію за рахунок: 

– зниження проектних робіт;  

– підвищення якості проектних рішень;  

– річного економічного ефекту;  

– розрахункового коефіцієнту загальної економічної ефективності;  

– терміну окупності;  

– чисельності умовно вивільнених проектувальників;  

– підвищення продуктивності праці проектувальника;  

– відносного скорочення термінів виконання проектних робіт;  

– рівня автоматизації проектних робіт. 

Перевагою ГІС є те, що при створенні планово-картографічних матеріалів 

значно підвищується точність креслень, швидкість. Головне в тім, що 

електронні картографічні матеріали можна використовувати необхідну 

кількість разів, розмножувати як повне креслення, так і фрагменти, проводити 

накладення одних креслень на інші. Цю задачу виконують всі вищезгадані ГІС.  

Останнім часом все більше при проведенні землевпорядних робіт, 

зокрема, для створення планово-картографічного матеріалу, застосовують 

матеріали космічної зйомки. Виходячи з цих задач, проводиться вдосконалення 

ГІС програм. Так, ГІС «Карта» та останні версії «Digitals» мають можливість за 

допомогою мережі Інтернет зв'язуватися із сервером Google Earth, що дає змогу 

накласти креслення на космічний знімок за заданими координатами та 

переглянути існуючу ситуацію. При виборі ГІС для роботи з космічними та 

аерознімками необхідно, щоб програми працювали з растровими 
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зображеннями. Крім того, необхідно, щоб вибрана програма мала можливість 

провести просторові прив’язки [4]. 

Проведений аналіз ГІС, які застосовують в Україні, показав, що деякі 

програми не відповідають даним вимогам. Так, на нашу думку, програма 

«Геопроект» має недостатні функціональні можливості для роботи з растрами, з 

якими не проведена просторова прив’язка, що деякою мірою призводить до 

неможливості використання даної програми. Цей недолік має і програма 

«ІНВЕНТ-ГРАД». При роботі з растрами необхідно звернути увагу на 

можливість проведення імпорту та експорту даних з вибраної ГІС. 

Проаналізовані програмні засоби ГІС дають можливість швидко та 

ефективно вирішувати землевпорядні завдання, аналізувати поточний стан 

землекористування, виявляти раніше допущені недоліки та помилки, 

формувати масиви відомостей про земельні ділянки та права на них. Варто 

відмітити, що до аналізу потрапили тільки ті програми та комплекси, які 

застосовують в більшості проектних організацій з виконання землевпорядних 

робіт та можуть самостійно використовуватись для цілей землеустрою та 

земельного кадастру. 
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THE SCOPE OF CARTOGRAPHY 

 

Cartography is a sphere of activity which helps humanity to be oriented on any 

territory, evidently passes the type of certain territory, location and spatial 

descriptions of objects, distribution of the natural and social phenomena. 

Cartography belongs to the number of the ancient fields of knowledge, existing 

already during a few millenniums. Development of it is closely related to 

development of geography, astronomy and geodesy. 

Cartography appeared yet to appearance of the written language in primitive 

society. However, it testifies that people which did not have the written language, in 

the moment of their opening, there were developed cartographic skills.  

Cartography is an ancient practice. Humans have long recognized the 

importance and value of maps to their lives. The history of mapping can be traced to 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15
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more than 5,000 years ago. The oldest surviving maps of the world are the ones 

created by the Babylonians in the 9th Century BC. 

These maps depict the world as the Babylonians knew it, and look very 

different to the maps of the world that we know today. 

Between the 15th and 17th century acquired the tools to create more accurate 

maps. Such tools as the magnetic compass, the sextant, and the telescope greatly 

expanded our knowledge of the world.  

Maps have become more complex and more accurate through the ages – 

particularly as understanding of the Earth, mathematics and geography has expanded. 

We distinguish four periods of development of cartography: 

 Ancient period; 

 Epoch of medieval; 

 Renaissance age; 

 New time. 

The first cartographers were: Eratosthenes, Gipparkh, Claudius, and Ptolemy. 

 The revolution in cartography becomes the use of magnetic compass at the end 

of the XIII and of the beginning of the XIV century.  

Gerhardt Mercator created the first atlas of earth and developed the theory of 

cartographic projections.  

The important technical achievement of the XVIII century was 

the development of methods of measuring heights above a sea level and methods of 

image of heights on maps.  

At the end of the XIX century the exact instrumental surveys of large areas 

began to be made. The real topographical maps of the different states began to be 

given out. 

To the middle the XX century was complete survey of fine-scale topographical 

maps of the most countries of the world.  

The meaning of cartography is determined by the value of geographical maps 

as evident and detailed spatial models which are utilized in pertaining to national 

economy, cultural and educational and military aims. 

We can liken cartography to a drama played by two actors, the map maker and 

map user, with two stage properties, the map and the data domain (all potential 

information that might be put on a map). The map maker selects information from the 

data domain and puts it into map format. The user then observes and responds to this 

information.  

Thus, there are four processes in cartography: 

1. Collecting and selecting the data for mapping. 

2. Manipulating and generalizing the data, designing and constructing the map.     

3. Reading or viewing the map. 

4. Responding to or interpreting the information. 

In order to master these processes, a cartographer must be familiar with all 

mapping activities, including those associated with the other mapping sciences 

(geodesy, surveying, photogrammetry, remote sensing, and geographic information 

systems). A skilled cartographer must also know a great deal about human thought 

and communication (cognitive science) and the disciplines associated with the 
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environmental features being mapped. It takes knowledge, skill, and experience to 

express in map form the essential characteristics of environmental data. 

Geographers are the primary users of maps, but they aren't the only ones. People in 

the sciences, engineering, and humanities also see the map as a valuable way to 

organize and express ideas. Cartographers must be sensitive to the mapping needs of 

these diverse fields. 
 

Степчук І. О. 

ст. викладач Гуня Л. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

LAND REFORM 

 

The purpose of the land reform in Ukraine after independence was to transform 

state and collective ownership into private, and to allow workers of collective farms 

to participate in nation-wide privatization. 

On December 1990, the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR adopted 

Resolution on Land Reform, according to which all lands in Ukraine were subject to 

reform. The objective of the reform was to redistribute land and to transfer it to 

people for hereditary life possession, to legal entities for permanent possession, as 

well as to transfer it for long-term use to various entities. It was declared by the 

Resolution that conditions should be created for equitable development of various 

forms of land management, development of economy with various types of 

ownership, rational use and protection of land. 

In March 1992, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Land Code 

(progressive for that time), and Resolution on Acceleration of Land Reform and Land 

Privatization. Adoption of these acts allowed beginning practically the de-

nationalization, distribution and privatization of land in agricultural enterprises. 

The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Privatization of Land 

Plots (26 December, 1992) enabled free-of-charge transfer into private ownership of 

household land plots for personal subsidiary farming, construction and maintenance 

of residential houses and household outbuildings (household plots), gardening, 

cottage and garage construction, within the rules established by the Land Code of 

Ukraine. 

The initial stage of land reform suggested land de-nationalization, that is 

transfer of land from state ownership into possession of collective agricultural 

enterprises. Land was transferred on the condition that it would later be shared 

(distributed) among peasants and physically divided into land plots for private 

ownership. 

To further speed-up the process of land distribution and to clarify procedures 

required for that, two presidential decrees were issued in 1994-1995: Decree on 

Urgent Measures to Accelerate Land Reform in Agricultural Production and Decree 

on the Procedure of Sharing of Land Transferred to Collective Ownership of 

Agricultural Enterprises. 
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The latter provided for sharing (dividing) of land (without physical allocation) 

into land shares (interests), and issuance to workers of agricultural enterprises of 

uniform certificates guaranteeing the title to a land share in the land in collective 

ownership. Already at that time, owners of the certificates had the right to withdraw 

from a collective enterprise with their land shares physically allocated. 

As of 1 January 1992, all land in Ukraine was in state ownership. By 1 

December 1999, more than 6 million rural residents received their land certificates 

that confirmed their right to allocation of land shares as private ownership. This 

symbolized the completion of the first phase of land reform. 

The initial period of reform was complicated and long because it involved 

comprehensive changes in the mindset of rural population, leaders of agricultural 

enterprises and local authorities. Also, as the land was not distributed physically, this 

initial period did not result in any significant changes in agricultural management and 

rural life patterns. 

Reform continued (1999 and beyond) 

The second stage of land reform in Ukraine was launched by the Decree of the 

President of Ukraine on Urgent Measures to Accelerate the Reform of the Agrarian 

Sector of Economy (3 December, 1999). The decree provided for restructuring of 

collective agricultural enterprises into economic structures based on private 

ownership. 

According to the Decree, all enterprises using land for agricultural purposes 

were obligated to conclude lease agreements with owner of land certificates. 

Most importantly, the Decree also stated that land certificates should be 

converted into land titles as soon as possible, with physical allocation and 

demarcation of land. 

Due to this requirement, fundamental steps in land reform were made in 2001-

2005. As of 2006, 5,9million rural residents received their land titles confirming 

private ownership of land in former collective enterprises. 

One of the greatest achievements of land reform and, literally, a major political 

breakthrough was the adoption of the new Land Code of Ukraine on 25 October 

2001. 

The Code has consolidated and brought to order all legal rules and practices, 

and substituted multiple scattered and fragmented pieces of legislation that existed 

before. In further confirmed the inviolability of private ownership of land and laid the 

foundations for establishment of land market. 

However, the new Land Code also introduced a number of restrictions, most 

significant being the moratorium to sell and otherwise transfer agricultural land 

(recently extended until 1 January 2008). Some decision-makers argue that certain 

legislation has to be passed before the moratorium is lifted, so that comprehensive 

legal environment is created and the land market functions fairly and properly from 

the very beginning.  

The delay in permitting the free sale of land has a range of negative 

consequences. The redistribution of land assets in favor of more efficient forms of 

farming remains restricted; the introduction of mortgages which could become a 

source to attract long-term funds to finance new technologies and innovations is 
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prevented; and land owners are limited in exercising their lawful right to dispose 

freely of their property. 

Олійник Т. Б. 

ст. викладач Панчишин С. Б. 
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TOPOGRAPHIC MAPS 

 

 In modern mapping, a topographic map is a type of map characterized by large-

scale detail and quantitative representation of relief, usually using contour lines but, 

historically, using a variety of methods. Traditional definitions require a topographic 

map to show both natural and man-made features. A topographic map is typically 

published as a map series, made up of two or more map sheets that combine to form 

the whole map.  

A topographic map is a detailed and accurate graphic representation of cultural 

and natural features on the ground. Topographic maps are also commonly called 

contour maps or topomaps.  

The most important feature of a topography map is that it shows the elevation 

(or height) of the land using contour lines. Essentially, it is a map that shows how 

high and low the ground is in relation to sea level.  

Contour lines are lines that connect points that are of the same elevation. They 

show the exact elevation, the shape of the land, and the steepness of the land’s slope. 

Contour lines never touch or cross – always a rough circle. Contour lines form V’s 

that point upstream when they cross a stream. It is important to remember that they 

point in the opposite direction as the flow of water. A contour line is a combination of 

two line segments that connect but do not intersect; these represent elevation on a 

topographic map. The Canadian Centre for Topographic Information provides this 

definition: a topographic map is a detailed and accurate graphic representation of 

cultural and natural features on the ground.  

A contour interval is the difference in elevation between two contour lines that 

are side by side. Closely spaced contour lines represent steep slopes. Widely spaced 

contour lines represent gentle slopes. 

Index Contours are the bold contour lines which are labeled with an elevation. 

Index contours occur every fifth contour line. 

There are many hills on topographic maps. When two hills are put on a 

topographic map they look alike concentric circles that get smaller and smaller inside 

each other. These circles represent a hill or a mountain. 

Sometimes the land dips down and forms a depression. We show the depression 

with the help of little marks that are called hatch marks. The examples of depression 

are volcanic craters or meteor impact craters.  

Topomaps use five basic colors to indicate various features: 

• Green indicates heavy vegetation – areas covered by forests, woods, jungles, 

etc.  

• White indicates areas that are mostly clear of trees – fields, plains, sand flats, 

etc.  
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• Blue indicates bodies of water – lakes, rivers, streams, swamps.  

• Black indicates human-made features, including roads, trails, buildings, 

bridges, railroads, airports, etc. (Principle roads are often shown in red or red and 

white also.)  

• Brown is used for contour lines. 

Map scales indicate how much area a map covers. The scale represents the ratio 

of a distance on the map to the actual distance on the ground. Scale is the ratio 

between the distance of any two points on the map and the actual distance of the 

same points on the ground. 

Other authors define topographic maps by contrasting them with another type of 

map; they are distinguished from smaller-scale "chorographic maps" that cover large 

regions, "planimetric maps" that do not show elevations, and "thematic maps" that 

focus on specific topics. However, in the vernacular and day to day world, the 

representation of relief (contours) is popularly held to define the genre, such that even 

small-scale maps showing relief are commonly (and erroneously, in the technical 

sense) called "topographic".  

Topographic maps are based on topographical surveys. Performed at large 

scales, these surveys are called topographical in the old sense of topography, showing 

a variety of elevations and landforms.  

In geography map is one of the most important tools researchers, cartographers, 

students and others can use to examine the entire Earth or a specific part of it. Simply 

defined maps are pictures of the Earth's surface. They can be general reference and 

show landforms, political boundaries, water, the locations of cities, or in the case of 

thematic maps, show different but very specific topics such as the average rainfall 

distribution for an area or the distribution of a certain disease throughout a county. 

Today with the increased use of GIS, also known as Geographic Information 

Systems, thematic maps are growing in importance. 

Climate Map: A climate map shows information about the climate of an area. 

They can show things like the specific climatic zones of an area based on the 

temperature, the amount of snow an area receives or average number of cloudy days. 

These maps normally use colors to show different climatic areas. 

Road Map: A road map is one of the most widely used map types. These maps 

show major and minor highways and roads (depending on detail) as well as things 

like airports, city locations and points of interest like parks, campgrounds and 

monuments. Major highways on a road map are generally red and larger than other 

roads, while minor roads are a lighter color and a narrower line). 
 

Тріска Х. Р. 

ст. викладач Гуня Л. М. 
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MAJOR FUNCTIONS OF A CADASTRE 

 

A cadastre is a comprehensive register of the real estate or real property's 

maters and bounds of a country.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Thematic_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Topography_as_the_study_of_place
http://geography.about.com/od/understandmaps/a/thematicmaps.htm
http://geography.about.com/od/geographyintern/a/gisoverview.htm
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A cadastre commonly includes details of the ownership, the tenure, the precise 

location, the dimensions (and area), the cultivations if rural, and the value of 

individual parcels of land.  The cadastre is a fundamental source of data in disputes 

and lawsuits between landowners. 

Some of the earliest cadasters were ordered by Roman Emperors to recover 

state owned lands that had been appropriated by private individuals, and thereby 

recover income from such holdings. With the fall of Rome the use of cadastral maps 

effectively discontinued. Only in the sixteenth and early seventeenth centuries did the 

use of cadastral maps resume, beginning in the Netherlands. With the emergence of 

capitalism in Renaissance Europe the need for cadastral maps reemerged as a tool to 

determine and express control of land as a means of production. 

A cadastral map is a map which provides detailed information about real 

property within a specific area. A simple example of a cadastral map might be a map 

of a village which shows the boundaries of all parcels or lots within the village.  

One key feature of a cadastral map is that it carries detailed information about 

location. These maps do not just show the boundaries of lot lines, they provide 

measurements on each lot, and may use GPS locations as well, so that people clearly 

understand where everything on the map is in the real world. These maps are updated 

on a regular basis 

The scale of cadastral maps is of great importance. Since the object of the map is 

to provide a precise description and identification of the land, the scale must be large 

enough for every separate plot of land which may be the subject of separate 

possession to appear as a recognizable unit on the map. 

Significance of land in the modern world is extremely high. Land is an "ultimate 

source of wealth" and at the same time it is a limited resource. Accordingly, it urges 

for special attitude towards this resource. 

Land is a multi-aspect phenomena and has many properties, it is an object of 

material world, territorial basis for human activities, economic asset and factor of 

production, object of different rights, factor of spiritual life of the nation and factor of 

national unity. 

Land (urban, rural) and inalienable from it real estate have high economic 

value. Realization of this value is performed through inclusion of land into market 

circulation, first of all, as collateral for loans and credits. Inclusion of land into 

circulation requires formalization of ownership rights to land. 

This position is substantiated by the idea that real estate is a dead capital if there 

is no possibility to start circulation of this property. So countries in transition which 

privatized: housing facilities, state enterprises, land resources but failed to provide 

for the system for formalization and exchange of rights, in fact put out of economic 

relations assets worth of billions of dollars. It hampers investments and makes the state 

to support minimal living standards of majority of citizens on account of subsidies from 

the state budget. Replenishment of the budget is done through taxes, so the state has to 

apply unfavorable for business taxation policy, which entails shadowing of the 

economy and drain of capital to more welcome jurisdictions. That economy is very 

risky and growing in a lower rate. Growth of the economy usually is significant in 

sectors which are least controlled by the state (first of all, in all shadow sectors). 
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Respectfully, the state cannot tax the activities which are not controlled and has to 

perform developing pressure upon legal sectors of the economy. Therefore growth of 

such economies is not leading towards improvement of living standards. 

A property rights system is the sum of the following elements: means of 

identification and description of land and real estate (cadastre); means of formalization 

(confirmation, attestation) of rights to land and real estate (registry of rights); 

instruments for circulation of rights (land market or real estate market); financial 

institutions and financial instruments (banks, credit unions, mortgages and mortgage 

bonds); dispute resolution bodies (judicial system). 

Two elements are of crucial importance ─ cadastre and registry of rights, because 

these very elements allow for conversion of land into capital suitable for market 

circulation. In transition countries these elements are either absent or underdeveloped. 

However, land markets without cadastre and registry cannot operate, because it is 

important to trade in land immediately, its circulation is done through exchange of 

rights. Courts in turn cannot protect rights which may be claimed by unlimited number 

of persons. 

The content of the cadastre depends upon its purpose (i.e. what aspect or aspects 

of land it describes). Historically, cadastres appeared in ancient societies already more 

than 2000 years ago as instruments of fiscal policies and registration of land 

transactions. With the development of society functions of cadastre also developed. 

Development of these functions resulted in the creation of two interrelated instruments 

of land resources management: land (real estate) cadastre and registry of rights. 

Cadastres  are   mostly   focusing   on   physical   properties   of  land   parcels   

(shape,   area, coordinates, measurements, boundaries, quality of soil, monetary 

valuation, pollution, existing buildings, water objects, perennial plantations), while 

registries of rights, concentrate on legal characteristics of land (rights to parcel, 

private and public encumbrances, claims of third parties). 
 

Попович А. І. 

спеціаліст II категорії Вагилевич Т. В. 

Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ 

 

Значні обсяги інформації, необхідність її аналізу та обробки у досить 

стислий термін, зумовили активне впровадження процесів інформатизації 

(комп’ютеризації) в оцінку вартості міських територій. За останній час грошова 

оцінка земель населених пунктів України перетворилась у вид робіт, в яких 

найбільш повно та ефективно використовуються ГІС-технології [1]. 

Для чого може використовуватись ГІС у грошовій оцінці земель? 

Виділимо такі головні завдання, у яких застосування ГІС-технологій 

значно підвищує якість грошової оцінки: 

 Автоматизований збір, обробка та систематизація вихідних даних (як 

картографічних, так і семантичних). 
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 Аналіз отриманої інформації (застосування методів просторового аналізу 

для обрахунку площ об’єктів, їх довжини, периметра; побудова картограм та 

картодіаграм при визначенні інтегральних індексів якості території; 

застосування методу ізоліній при інтерполяції результатів). 

 Пошук, сортування та вибірка результатів грошової оцінки окремих 

земельних ділянок. 

 Підготовка та роздрукування результатів грошової оцінки через 

застосування принтерів та плотерів. 

 Виходячи з практики грошової оцінки земель населених пунктів з 

застосуванням технології ГІС, можна виділити п’ять основних етапів: 

 Створення цифрової картографічної основи на територію міста; 

 Визначення базової вартості; 

 Економіко-планувальне зонування; 

 Грошова оцінка земель за категоріями та визначення системи і зон 

впливу локальних факторів; 

 Грошова оцінка земельних ділянок. 

 Перші чотири етапи складають зміст робіт проектних і науково-

дослідних організацій, які виконують проекти грошової оцінки земель 

населених пунктів. П’ятий етап відповідає використанню результатів 

попередніх етапів в регіональних та місцевих органах управління земельними 

ресурсами для розрахунку вартості земельних ділянок конкретних 

землекористувачів та визначення розмірів платежів за землю. 

Умовами для виконання грошової оцінки окремої земельної ділянки на 

основі застосування ГІС є: 

- наявність електронної карти населеного пункту (векторної або 

растрової); 

- графічні дані щодо економіко-планувального зонування території, зони 

впливу локальних факторів, агровиробничі групи грунтів; 

- дані земельного кадастру, або системи реєстрації земельних ділянок. 

У випадку наявності всіх перерахованих даних користувач системи 

отримує можливість: 

 Визначити грошову оцінку земельної ділянки різного функціонального 

використання в будь-якій точці електронної карти населеного пункту з 

переліком локальних факторів, що формують оцінку (оцінка 1 м2). 

 Визначити грошову оцінку земельної ділянки з урахуванням взаємного 

розташування ділянки і факторів. 

 Визначити грошову оцінку земельної ділянки юридичної чи фізичної 

особи із збереженням інформації в базі даних та можливістю отримання звіту із 

грошової оцінки. 

Створення та запровадження в Україні єдиної автоматизованої системи 

державного земельного кадастру, реалізованої в середовищі сучасних 

інформаційних технологій, забезпечить можливість більш ефективного 

управління земельними ресурсами, створить всі передумови для вдосконалення 

системи оподаткування та запровадження в Україні системи реєстрації прав 
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власності на землю та іншу нерухомість, забезпечить формування 

інформаційної інфраструктури ринку землі.  

Функціонування АС ДЗК України повинно базуватись, з одного боку, на 

принципах ведення Державного земельного кадастру, а з іншого - на 

загальносистемних принципах побудови сучасних автоматизованих 

інформаційних систем. При створенні системи повинні бути реалізовані також 

принципи, які відображають специфіку системи, що полягає в її 

функціональному призначенні, а також в інтеграції семантичної та просторової 

інформації про об’єкти автоматизації. Крім того, повинні бути враховані 

принципи побудови корпоративних автоматизованих систем з розподіленими 

базами даних та мережевими, в тому числі Internet, технологіями забезпечення 

клієнт-серверної взаємодії віддалених користувачів системи з локальними 

(базовими), регіональними та централізованими базами даних державного 

земельного кадастру.  

Зазначені підходи дадуть можливість своєчасно надавати повну й 

достовірну інформацію державним установам, органам місцевого 

самоврядування, банкам, податковим адміністраціям, юридичним і фізичним 

особам щодо земельно-кадастрової інформації, стану сплати земельного 

податку. А це, в свою чергу, дозволить підвищити ефективність управлінських 

рішень в сфері регулювання земельних відносин на місцевому рівні. 

Просторові технології в грошовій оцінці земель: 

Найсучаснішим видом інформаційних систем, які використовуються в 

грошовій оцінці земель є географічні інформаційні системи (ГІС). 

Існує багато визначень ГІС. Найбільш точним є наступне: ”ГІС – це 

програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизований збір, обробку 

та аналіз просторово-координованої інформації” . 

У найбільш узагальненому вигляді ГІС складається з двох баз даних: 

картографічної (графічної) та семантичної (аналітичної, атрибутивної), а також 

підсистем маніпулювання цими даними. 

Графічна база даних формується на основі однієї, або декількох 

електронних карт, які вводяться в комп'ютер методом дигіталізації 

(оцифровки), сканування паперових носіїв або іншим способом (координати 

точок з клавіатури комп’ютера, дані дистанційного зондування землі тощо) Під 

паперовими носіями розуміється будь-яка карта, або схема. 

Семантична база даних включає текстові та цифрові записи, таблиці, 

схеми, рисунки, що органічно пов'язані з графічною базою даних. 

Серед підсистем маніпулювання картографічними та семантичними 

даними можна виділити підсистеми: 

- збору даних; 

- зберігання та вибірки даних; 

- маніпулювання даними та їх аналізу; 

- виводу даних на друк. 

Наскрізні геоінформаційні технології грошової оцінки земель 

населених пунктів: 
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Грошова оцінка земель відноситься до однієї з найактуальніших задач у 

здійсненні земельної та економічної реформ в Україні. Вона виступає 

інтегральною характеристикою кількісних, якісних, економічних, правових, 

регіональних та інших показників земельних ділянок і слугує основою єдиного 

механізму оподаткування земель та справляння інших платежів в процесі 

цивільного обігу земельних ділянок. 

За своїм змістом грошову оцінку земель можна віднести до задач 

геоінформаційного (просторового) аналізу, оскільки її виконання потребує 

врахування впливу факторів регіонального, зонального та локального 

місцерозташування земельних ділянок на території населеного пункту, які 

мають кількісні характеристики, просторову прив’язку та просторові 

відношення . 

Нормативно-методичне забезпечення грошової оцінки земель складає 

сукупність законодавчих та нормативних актів України щодо реформування 

земельних відносин, плати за землю, регламентації порядку проведення 

грошової оцінки земель різних категорій, ведення державного земельного 

кадастру, структури та складу технічної документації проектів з грошової 

оцінки земель тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що використання електронних карт та 

методів просторового аналізу ГІС дозволяють значно прискорити та підвищити 

якість збору, обробки вихідних даних грошової оцінки. На сьогодні в 

переважній більшості проектів як нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів, так і земель сільськогосподарського призначення 

застосовуються лише окремі елементи ГІС-технологій. Але навіть вони 

створили сприятливі умови для проведення цих робіт. 

Перевага виконання грошової оцінки з використанням ГІС полягає не 

тільки у заощадженні часу, підвищенні якості проектної документації, 

уніфікації проектних матеріалів, але й у можливості поєднати її з іншими 

містобудівними роботами: земельним і містобудівним кадастрами, генеральним 

планом, схемою приватизації земель населених пунктів тощо. 

Об’єктивно, що лише із застосуванням ГІС для грошової оцінки 

земельних ділянок можливе практичне виконання Закону України ”Про плату 

за землю”, оскільки мова йде про виконання грошової оцінки тисяч земельних 

ділянок в кожному населеному пункті, оперативну передачу результатів в 

органи державної податкової адміністрації для управління процесом 

справляння землекористувачами платежів за землю.  

Слід зазначити, що додаткові витрати на проведення грошової оцінки із 

застосуванням ГІС-технологій практично в два-три рази перекриваються 

ефектом, який досягається за рахунок створення багатоцільових карт, цифрових 

ортофотопланів, реєстру адрес та баз даних з відомостями про використання 

земельних ресурсів, складається необхідна інформаційна інфраструктура для 

комп’ютеризації моніторингу грошової оцінки та впровадження ГІС-технологій 

в систему земельного кадастру в цілому.  
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ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЛІ  З ВРАХУВАННЯМ 

ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 

Відродження інституту земельної власності та формування ринку землі 

потребує чіткого економічного механізму регулювання земельних відносин, 

обов'язковим елементом якого є ринок землі. Функціонування його не може 

бути ефективним без оцінки земельних ділянок. Земля — унікальний об'єкт, 

стосовно якості якого завжди буде існувати суперечність: між власником землі 

та місцевими органами влади, коли мова йде про оподаткування; між покупцем 

та продавцем, коли здійснюються майнові операції; між місцевими органами 

влади та землевласниками, коли визначається розмір компенсації при вилученні 

земель для громадських потреб. 

Визначення реальної, справедливої вартості має важливе значення як для 

оподаткування та приватизації земельних ділянок, так і для укладання 

майнових угод стосовно землі та права її оренди на вторинному ринку. Крім 

того, оцінка землі є обов'язковою при розробці та реалізації інвестиційних 

проектів, отриманні кредитів під заставу нерухомого майна. 

У країнах з ринковою економікою існують загальновизнані підходи до 

оцінки землі. Всі вони базуються на принципах кон'юнктури ринку, 

найкращого і найефективнішого використання, очікуваних змін та додаткової 

продуктивності землі. При цьому у світовому співтоваристві не існує суттєвих 

заперечень щодо фундаментальних понять, на яких ґрунтується оцінка землі як 

наукова дисципліна та практична діяльність. Особливості законодавства в 

окремих країнах лише накладають певні вимоги до процедури оцінки, але 

основні методи оцінки фактично нічим не відрізняються. 

Визначити реальну справедливу ціну землі практично дуже важко. 

Вартість будь-якої земельної ділянки визначається її унікальністю, 

довговічністю, незмінністю місцеположення, відносною обмеженістю 
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пропозиції на ринку нерухомості, а також специфічною корисністю конкретної 

ділянки: доступністю, рівнем облаштованості та характером її використання. 

Все це забезпечує землевласнику чи землекористувачу економію коштів та 

одержання додаткового доходу — земельної ренти. Саме можливість 

отримання цього доходу і визначає споживчу цінність земельної ділянки, 

робить її об'єктом ринкових відносин і об'єктом оцінки.  

Оцінка є обов'язковою складовою усіх інвестиційних процесів. Тому від 

стану земельно-оціночної діяльності, рівня розвитку її теоретичної та 

методологічної бази залежать темпи реалізації не тільки земельної, але й 

економічної реформи в цілому. 

В Україні, де ринкові відносини в земельній сфері ще не набули 

розвинутого характеру, співіснують два напрямки оцінки земель: нормативна 

грошова оцінка та експертна оцінка [1].  

Нормативна грошова оцінка [2] проводиться відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. №213 "Про методику 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених 

пунктів" і побудована на базі, відмінній від ринкової. Поза її увагою 

залишаються такі важливі чинники формування ринкової вартості землі, як 

конкретні обставини майнової угоди, попит та пропозиція на земельні ділянки 

певної категорії в тому чи іншому регіоні, умови інвестування, тому результати 

грошової оцінки не завжди будуть співпадати із сумою грошей, за яку земельна 

ділянка може бути продана в результаті комерційної угоди між компетентними 

добровільними сторонами. 

На відміну від нормативної грошової оцінки, в рамках експертної оцінки 

земельні ділянки [2] розглядаються, передусім, як основна складова 

нерухомості — житлової, виробничої, комерційної, – ринки яких в достатній 

мірі сформувались в багатьох регіонах України. Це дозволяє при визначенні 

вартості землі максимально врахувати ринкові чинники. Крім того, оцінка 

внеску землі в загальну прибутковість об'єкта нерухомості забезпечує 

визначення поточної вартості реального, а не потенційного рентного доходу, в 

якому акумулюються індивідуальні властивості земельної ділянки та 

локалізованої в її межах діяльності і економічна ситуація, що склалася в 

населеному пункті та в країні загалом на момент оцінки. 

Тобто експертна оцінка ґрунтується на зовсім інших засадах, що 

дозволяють застосовувати гнучкіші підходи до визначення вартості земельної 

ділянки. Методи експертної оцінки земельних ділянок викладені в постанові 

Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. №1531 "Про експертну 

грошову оцінку земельних ділянок" [4]. 

Експертна грошова оцінка може змінюватися в залежності від того 

розвивається чи занепадає місто [3]. Місто – уособлення загальних інтересів 

міської громади, що проживає на конкретній території. Мешканців конкретного 

міста об’єднують насамперед такі інтереси, як можливість вживати чисту воду, 

мати безпечне життя, отримувати якісні послуги безпосередньо в місті, а не 

шукати їх в інших містах, мати добру роботу, сприятливі умови для заснування 

і діяльності малого бізнесу, вчасне збирання та переробка сміття, наявність 
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якісної системи освіти та медичного обслуговування тощо. А місцева влада 

повинна забезпечити задоволення цих корінних інтересів мешканців. Однак на 

рівні вищих щаблів влади в Україні, на жаль, панує абсолютно інше, 

примітивне, а відтак і небезпечне уявлення про місто – що це територія, 

майданчик, де проживає певна кількість населення. Такий непрофесійний 

підхід не відповідає європейським вимогам до розвитку місцевого 

самоврядування. 

Міста розвиваються за конкретними моделями, які досліджують велика 

кількість світових науковців [5]. Перші соціологічні теорії розвитку міст були 

розроблені групою вчених-соціологів із Чиказького університету, 

представників так званої Чиказької соціологічної школи (Роберт Парк, Ентоні 

Верджес, Льюїс Вірт та ін.). Вони представили такі моделі розвитку міста: 

 Модель концентричних зон. За цією теорією місто складається з 

таких зон: Центральна зона — це простір на якому переважають 

адміністративні та торговельні установи, банки, театри, дорогі ресторани. 

Центральну зону оточує перехідна зона — колишня дільниця багатих 

помешкань, а на час дослідження — район зі змішаною структурою, у якій 

розміщені офіси не найбагатших фірм, середнього типу ресторани. Наступне 

кільце утворюють житлові зони: робітничі райони із дешевшим житлом, що 

розміщені ближче до центру, а у передмістях мешкають заможні городяни 

.(Чикаго, Київ)  

 Модель секторів. Ці сектори розміщені вздовж водних артерій чи 

транспортних ліній. Вони відрізняються своєю спеціалізацією, яка складається 

внаслідок сприятливих характеристик довкілля: промислові дільниці 

виростають біля місць справи — біля порту, чи транспортного вузла та ін., біля 

них — житлові дільниці для робітників. До даної моделі можна віднести Сан–

Франциско, українську Одесу. 

 Модель багатьох центрів. З розвитком комунікацій міста набувають 

нового виду: у них розвиваються окремі центри, пов'язані а певними видами 

діяльності. Є відпочинкові дільниці, фінансові, торгові, житлові та ін. (Львів, 

Харків). 

Міста розвиваються, і тим самим змінюється грошова оцінка їхніх земель. 

Кожна подія в історія міста може підвищити чи зменшити вартість земельних 

ділянок. Наприклад з розвитком транспортної системи, промислових та 

культурно – освітніх центрів місто стає привабливим для його майбутніх 

мешканців і його територія постійно збільшується, а ціна на землі в місті та на  

прилеглих територіях зростає. В той же час, коли в місті чи неподалік стається 

якась катастрофа природного чи антропогенного характеру — ціна земель різко 

падає і може сягнути нуля, тобто стати не придатною для проживання 

населення. 

Таким прикладом є землі Чорнобильської зони відчуження до 1986 року 

дана територія розвивалася земельні ділянки продавалися за великою ціною, 

адже це було місце в країні де були розвинені інфраструктура, житлові 

території , школи, зони відпочинку і все що необхідно для комфортного життя 

населення. А зараз це зона відчуження земельні ділянки тут не продаються і не 
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використовуються для потреб людей, тобто їхня експертна грошова оцінка 

рівна нулю. 

Альтернативним містом Чорнобиля є Львів [6], який з кожним роком все 

більше розвивається і в даний момент удостоївся назви «європейської столиці 

України», а ціни на земельні ділянки постійно ростуть і вже досягають рівня 

Києва. 

Загалом ціни в Україні на земельні ділянки коливаються від високих 

близько      1450 грн. /м2 у містах — мільйонниках до низьких — 125 грн. /м2 в 

селах у тихій українській глибинці. 

Але не тільки від розвитку міської території залежить ціна на землю. В 

Україні велику роль відіграє ще «твердість» української валюти, тобто 

відношення курсу гривні до долара. У випадку стабільного курсу гривні по 

відношенню до так званих «твердих» валют (наприклад, долара або євро) ціна 

земельної ділянки в гривнях визначається через її ціну в іноземній валюті 

шляхом простого арифметичного множення на курс даної валюти до гривні. А, 

як бути в ситуації, коли курс гривні по відношенню до інших валют, наприклад 

долара США, протягом достатньо обмеженого терміну зазнає істотних змін? Як 

при цьому змінюється вартість нерухомості в доларовому та гривневому 

еквівалентах? 

Також порівнюючи зміну курсу долара по відношенню до гривні за 

останні 5 років, бачимо, що чим вищий курс долара тим нижча ціна на земельні 

ділянки. 

Виходячи з даного дослідження, можна зробити висновок, що найвища 

ціна на землю  буде у місті Одеса – в середньому 2915 $ за сотку (станом на 

01.02.2017р.), найдешевша земля (із міст, які були дослідженні) — у Харкові 

1104$ за сотку [8]. Також ціна на землю змінюється із зміною курсу долара 

США по відношенню до української гривні: якщо курс долара зростає — ціна 

на землю падає і навпаки із зміцненням української валюти  зростає і ціна на 

земельні ділянки. 

Саме тому для правильного проведення експертної грошової оцінки, а 

отже для збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів, у разі продажу 

земельної ділянки, потрібно враховувати всі показники, що впливають на її 

значення. Основними з них можна назвати: рівень розвитку міської території, 

рівень інфляції та зміну курсу валют. Включивши ці показники до розрахунків 

експертної грошової оцінки ми зможемо визначити реальну справедливу ціну 

землі та підвищити економічний розвиток регіону. 
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2. Застосування геодезії у сфері земельного кадастру, землеустрою та 

управління земельними ресурсами. 

Садловська А. Ю. 

асистент Колганова І. Г. 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

АСТРОФІЗИЧНА ДУГА «СТРУВЕ» ‒ СВІТОВA КУЛЬТУРНА 

СПАДЩИНА ЛЮДСТВА 

 

Одним з основних завдань геодезії є визначення форми і точних розмірів 

Землі, за допомогою мережі точок, закріплених на земній поверхні, положення 

яких визначено в загальній для них системі геодезичних координат. Пункти 

закріплюються на місцевості за допомогою геодезичних знаків. Планові 

координати пунктів Геодезичної мережі визначаються методами тріангуляції, 

трилатерації, полігонометрії і їхнім поєднанням. Геодезична мережа при 

тріангуляції являє собою систему трикутників, у яких виміряні всі кути та 

довжини деяких із сторін – базиси. Мережу відносять на поверхню земного 

еліпсоїда або на площину, маючи координати вихідної точки і азимути ліній, 

обчислюють координати всіх точок місцевості. 

Однією з таких мереж є Дуга Струве, що простяглася на 2820 км по 

території десяти європейських країн від Хаммерфеста в Норвегії до Чорного 

моря. Ці опорні пункти спостереження були закладені в період 1816-1855 рр. 

астрономом Фрідріхом Вільгельмом Георгом Струве, який здійснив таким 

чином перше достовірне дослідження великого сегмента дуги земного 

меридіана. Це дозволило точно встановити розмір та форму нашої планети, що 

стало важливим кроком у розвитку наук про Землю та топографічного 

картування. На той час «Дуга» складалася з 258 геодезичних «трикутників» 

(полігонів) з 265 основними тріангуляційними пунктами. 

Опорні точки даної мережі тріангуляції були марковані на місцевості 

найрізноманітнішим чином: видовбаними в скелях поглибленнями, залізними 

хрестами, пірамідами з каменів або спеціально встановленими обелісками. 

Часто їх позначали цеглиною з пісковика, закладеною на дно ями, іноді це був 

гранітний куб з порожниною, залитою свинцем, покладений до ями з бруковим 

камінням (брукняками). На кожній опорній точні були написані точні 

координати – довгота та широта, цього пункту. 

Два крайні геодезичні пункти, як найважливіші, позначені 

монументальними стовпами на знак вдалого завершення робіт. Пам'ятник у 

Старій Некрасівці складається з 4-гранної чавунної піраміди на кам'яному 

фундаменті. Його споруджено одразу по завершенню тригонометричних робіт 

(рис.1). 
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Рисунок 1 ‒ Дуга Струве                  Рисунок 2 – Дуга Струве                           

(Пам'ятник у Старій Некрасівці)                                   (Пункт Баранівка) 

 

Дугу виміряли з 1816 по 1855 рік на відстані від Фугленеса до Старої 

Некрасівки в околицях Ізмаїла. Це дуга меридіану довжиною 2821,833 км і 

амплітудою 25 20′ 08″. 

Під час вимірів Струве користувався теодолітом роботи Георга Фрідріха 

фон Райхенбаха з Мюнхена, який був обладнаний 13-дюймовим 

горизонтальним та 11-дюймовим вертикальним кругами. Вони були розділені 

на 5' поділки, а відлік можна було прочитати за допомогою верньєра з точністю 

4". Теннер мав у своєму розпорядженні 7 приладів від різних виробників. Це 

були два повторювальні круги, один із них: 13-дюймовий від Баумана, точність 

відліку якого 4", інший ‒ 14,3-дюймовий від Траутона з точністю відліку 10"; 

також 12-дюймовий теодоліт Рейхенбаха (точність відліку 4"), 8-дюймовий 

астрономічний теодоліт Ертеля (точність відліку 10"), повторювальний теодоліт 

з 10-дюймовим кругом виробництва Етат-майора (точність відліку 5"), а також 

2 інструмента Ертеля. Перші два з них давали можливість вимірювати 

вертикальні кути, за допомогою інших же Теннер та Струве вимірювали 

горизонтальні кути. 

У момент створення Дуга пролягала територією двох держав ‒ Російської 

імперії та унії Швеції та Норвегії. Нині дуга Струве перетинає території 10 

держав: Норвегію, Фінляндію, Швецію, Естонію, Латвію, Литву, Росію, 

Білорусь, Молдову та Україну. 

У ході спеціальних пошуково-геодезичних робіт, здійснених в останні 

роки за активної співпраці вчених зацікавлених країн, далеко не всі з 

початкових пунктів були виявлені, багато з них виявилися сильно 

зруйнованими. Тому до складу об'єкта Всесвітньої спадщини були включені 

лише найбільш добре вцілілі пункти – всього 34 (в т.ч. в Білорусії – 5 пунктів, 

на Україні – 4, в Росії – 2, у Молдавії – 1).  

Пункти геодезичної мережі «Струве» в Україні: 

- Пункт Катеринівка розташовано на насипу на відстані 1,0 км на 

північ від села Катеринівка  Хмельницького району Хмельницької області, та 

на відстані 25 км на північний захід від міста Хмельницький. 
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- Пункт Фельштин розташовано в 0,6 км на північний захід від села 

Гвардійське Хмельницького району Хмельницької області, і в 20 км на 

північний захід від міста Хмельницький. 

- Пункт Баранівка знаходиться на захід від села Баранівка 

Ярмолинецького району Хмельницької області (рис. 2). 

- Пункт Старонекрасівка встановлено в південній частині села Стара 

Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області на вулиці Поштова між 

будинками номер 32 і 34, в, на відстані 5 км на схід від міста Ізмаїл. 

За допомогою Геодезичної дуги Струве достовірно встановлено розмір та 

форму нашої планети і доведено правильність математичних розрахунків 

Ньютона, які свідчили, що Земля не є ідеальною кулею, а об'ємним овалом. 

Через відцентрові ефекти обертання планети відстань між полюсами на 42,8 км 

менша за діаметр екватора. Це мало величезне значення для складання точних 

топографічних карт на всій планеті. Вимірювання Дуги у 1816-1855 pp. стали 

найбільш значущими вимірюваннями фігури Землі за всі попередні дві тисячі 

років подібних робіт. Виміри, проведені на Дузі Струве, дозволили обчислити 

довжину земного меридіана з такою точністю, що навіть сучасні спостереження 

з супутників виправили їх лише на 2 см. Навіть сьогодні частина станцій Дуги 

Струве є частиною сучасних національних геодезичних сіток Білорусі, 

Фінляндії, Норвегії, Швеції. 

З 2005 року за рішенням ЮНЕСКО «Дугу Струве» занесли до списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це перша в історії ЮНЕСКО науково-

технічна пам’ятка культури, що проходить уздовж меридіану через десять країн 

Європи ‒ Норвегію, Фінляндію, Швецію, Естонію, Латвію, Литву, Росію, 

Білорусь, Молдову та Україну. 

 

Богданов Т. Р. 

к.е.н., доцент Бочко О. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИБІРКОВІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ОЦІНЦІ АГРОСФЕРИ 

 

Однією з необхідних умов конкурентоздатного сільськогосподарського 

виробництва в агропромисловому виробництві є контроль за станом 

агроресурсів, станом посівів, продуктивністю сільськогосподарських культур, 

процесами опустелення і деградації земель. Необхідно підкреслити, що існуюча 

система збору інформації є досить громіздкою й неоперативною.  

Сучасний розвиток систем дистанційного космічного знімання та 

елементів геоінформаційних технологій відкриває принципово нові можливості 

в зменшенні різноманітних ризиків та інтерпретації даних наземних 

спостережень, які отримують за дискретною мережею на всю територію країни.  

За даними наземних спостережень вибіркової мережі тестових ділянок 

розраховується структура і площі сільськогосподарських угідь території 

обстежень, визначається їх стан в певні критичні фази розвитку протягом 

сезону вегетації і продуктивність посівів сільськогосподарських культур всієї 
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території обстежень. В разі необхідності обстеження всієї території за мережею 

тестових ділянок визначаються ознаки для подальшого візуального 

дешифрування, або алгоритми для автоматизованої обробки матеріалів 

космічних знімань. 

Як висновок можемо відзначити, що метод вибіркового обстеження є 

найбільш адаптованим до національної системи прогнозування урожайності в 

Україні. Так за результатами нашого аналізу:  

 Вибіркове обстеження є більш фінансово вигідним, ніж класифікація 

знімків; 

 Досвід використання вибіркового методу свідчить про те, що його 

запровадження на великих територіях може дати набагато точнішу статистичну 

інформацію (погрішність пробовідбору 2% для великих площ при умові 15 - 

20%-го покриття тестовими ділянками); 

 Система гнучка – у випадку неможливості отримання космічної 

інформації (наприклад, метеоперешкоди) використовуються тільки наземні 

методи обстежень тестових ділянок. 

 

Федіна А. А. 

к.е.н., доцент Хайнус Д. Д. 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

ГЕОДЕЗІЯ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Розвиток  землеустрою  в  Україні  який  був  спрямований  на  активне  

створення землевласника  вже  фактично  підходить  до  завершення  і  

переходить  в  період  розміреного розвитку  інституту  власності  на  землю.  

Поряд  з  цим  застосування  геодезичних  робіт  у землеустрою також 

зменшується. Проте буде помилкою вважати, що землеустрій і геодезія 

вичерпали себе у співпраці. Сьогодні  коли  ми  отримали  реального  власника  

чи  орендаря  землі  повстають  нові завдання,  для  яких  землеустрій  був  

створений  у  першу  чергу – це  забезпечення раціонального використання та 

охорони земельних ресурсів.  

Спробуємо змоделювати головні тренди розвитку геодезії та картографії, 

землеустрою та геоінформатики, які обумовлюють напрями модернізації 

геодезичного та землевпорядного розвитку.  

Будівництво, транспорт, сільське господарство, природоохоронна галузь, 

державне управління та військова сфера і надалі вимагатимуть від геодезичної 

галузі забезпечення надійного і точного встановлення глобальних, регіональних 

та локальних тривимірних положень різноманітних об’єктів, визначення 

геометрії поверхні землі, моря та льодовиків, змінного гравітаційного поля 

тощо. При цьому, своєрідну «революцію» у топографо-геодезичній діяльності в 

останні десятиріччя спричинили три технології: супутникові радіонавігаційні 

системи (GNSS), лазерне 3D – сканування (лідарна зйомка) та оперативне 

картографування із використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 
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Очевидно, що саме ці технології і надалі матимуть визначальний вплив на 

розвиток галузі у найближчій перспективі. 

Сучасна людина поступово починає забувати, як виглядає паперова карта. 

Їй на заміну приходять мультимедійні пристрої, що відображають динамічний 

картографічний зміст, адаптований під конкретного споживача. Майбутнє 

картографії визначатимуть такі тренди:  

1) картографія реального часу;  

2) повсякденність;  

3) медіа-адекватність;  

4) персоналізація;  

5)добра розробленість. 

На думку проф. Майкла Ф. Гудчайлда, сучасні геоінформаційні системи є 

«технологією 13%», адже середньостатистичний американець витрачає лише 

13% часу на відкритому повітрі, де працює GPS і де за його допомоги можна 

знайти магазини, готелі, ресторани. Зараз же стоїть завдання «переміщення» 

ГІС у приміщення.  

Президент Esri Джек Дангермонд відзначає п’ять трендів ГІС, що нині 

змінюють світ.       Починається епоха ГІС, що розвиваються як послуга. ГІС 

нададуть можливість доступу до величезної кількості даних про навколишнє 

середовище та людську поведінку, що змінить спосіб роботи багатьох 

організацій. Використання величезної мережі пристроїв та датчиків — це, 

мабуть, найновіша тенденція та найголовніший пріоритет для організацій, які 

працюють над створенням всеохоплюючої ГІС. Все — від смартфонів до 

соціальних медіа — буде використовуватися для передачі даних в ГІС, де вони 

аналізуватимуться, візуалізуватимуться та реінтегруватимуться в 

онлайндодатки для використання фахівцями або звичайними громадянами. 

Наступний стрибок у технологіях та обчислювальному середовищі ГІС — це 

підключення великої мережі пристроїв, що забезпечуватимуть передачу даних в 

режимі реального часу. 

До головних чинників, що впливатимуть на розвиток кадастрових систем, 

слід віднести: глобалізацію, урбанізацію, електронне урядування, зміни 

клімату, потреби природокористування, технології 3D-візуалізації та аналізу, 

стандартизацію, інтероперабельність. Найбільш перспективними концепціями 

кадастру майбутнього слід вважати:точний кадастр. 

Можна очікувати, що перспективними технологіями територіального 

планування мають стати: розширений просторовий аналіз; багатоагентні 

системи; моделі просторової оптимізації; системні динамічні моделі; створення 

віртуальних світів; нові методи візуалізації. 

Отже, у найближче десятиріччя топографо-геодезичну діяльність 

очікують разючі зміни, головні ознаки яких можна спостерігати вже зараз.  В  

умовах сьогодення в Україні  важливими напрямами землеустрою є: 

консолідація земель, дотримання цільового використання земель, забезпечення 

дотримання прав власності на землю, постійний моніторинг за станом 

сільськогосподарських угідь та інше. Виконання  цього  надважливого  

завдання  є  неможливим  без  застосування  сучасних технологій  у  геодезії    
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серед  яких  GPS  спостереження,  3D  сканування,  аероспостереження 

(дронами,  квадрокоптерами,  та  ін),  тахометричне  знімання  та інші    

спостереження  за допомогою сучасних геодезичних приладів. 
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МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ  МЕТОДІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ 

КАРТУВАННІ МІСКИХ  АГЛОМЕРАЦІЙ 

 

Будь-яке технічне досягнення, яким би цінним воно не було в науковому 

розумінні, не має сенсу, якщо воно не має практичного застосування. 

Незважаючи на те, що з моменту запуску першого  космічного апарата 

пройшло вже більш ніж 40 років, багато хто все ще сприймає їх як 

невиправдану трату грошей. 

Космічні фотознімки, багато елементні ПЗС-знімки високої якості, а в 

окремих випадках сканерні знімки в комплексі з матеріалами аерофотозйомок 

дозволяють вирішувати багато завдань вивчення та картографування міст: 

виробничо-функціональні, планувальні, інженерно-будівельні, еколого-

географічні, проблеми розселення. Помітно збільшується можливість 

дешифрування знімка. Завдяки оперативності надходження космічну 

інформацію почали використовувати в першу чергу для вивчення динаміки 

міських територій, що швидко змінюються, вияву тенденції агломерацій. 

Одним із цікавих напрямів використання космічних знімків полягає у 

вивченні  за ними зв’язків населених пунктів. Аналіз знімків дозволяє 

відокремити взаємопов’язані групи помешкань, місцеві центри та ареали їх 

впливу, лінії розділу зв’язків, тобто системи населених пунктів, що склалися. 

Таким чином, космічні знімки являють цікаве та нове джерело для 

картографування населення, хоча звичайно, вони не можуть замінити 

традиційних статистичних матеріалів та їх аналіз, без котрих неможливо 

отримання інформації про демографічні, етнографічні та соціально-економічні 

особливості структури населення.  
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КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ ТА КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ 

 

Земля та і будь-яке інше небесне тіло має надзвичайно складну форму 

поверхні. На ній і практично не можливо визначати положення об'єктів, 

відстані між ними або напрямки, якщо ці об'єкти розташовані на значних 

відстанях. Тому в геодезії та картографії для вирішення практичних завдань 

Землю описують за допомогою спрощених математичних моделей. Реальна 

поверхня Землі заміняється на математичну поверхню Землі, будь-яка точка 

якої має чітке визначення через певний набір рівнянь. 

За математичну поверхню Землі приймається поверхня еліпсоїда 

обертання з полярним стисненням або поверхня кулі, якщо умови задачі 

дозволяють нехтувати значенням полярного стиснення. Математичну поверхню 

Землі можна визначити за результатами геодезичних, астрономічних, 

гравіметричних вимірювань; вона однозначно описується рівнянням еліпсоїда 

(кулі). 

Але навіть за такого спрощення передавати на паперових картах 

зображення значних за розмірами ділянок земної поверхні не можливо без 

вирішення ще однієї задачі - перетворення зображення на поверхні еліпсоїда у 

зображення в картографічній проекції. 

Картографічні проекції виникли ще в VI-Vll століттях до н. е. Перші 

проекції (перспективні) ґрунтувалися на геометричних способах побудови і 

застосовувалися для складання карт зоряного неба, що здавалося нам кулястим. 

Винахідниками перспективних проекцій були давньогрецькі учені Фалес, 

Аполлоній і Гіппарх. 

Картографічні проекції - це спосіб зображення на площині математичної 

поверхні Землі. Картографічна проекція задається математичним законом, що 

встановлює однозначний зв'язок між координатами математичної поверхні 

Землі і відповідними плоскими координатами цих же точок у зображенні. Цей 

математичний закон записується у вигляді рівнянь картографічної проекції.  

Картографічні проекції можна класифікувати за двома основними 

ознаками: 

- за характером перекручування; 

- за видом меридіанів і паралелей нормальної картографічної сітки. 

За характером перекручувань проекції поділяються на рівнокутні 

(конформні), рівновеликі (еквівалентні), рівно проміжні й довільні. 

Рівнокутні проекції - проекції без спотворень кутів.  

У рівновеликих проекціях відсутнє спотворення площ, але при цьому 

достатньо сильно спотворюються кути і форми. У такій проекції зображуються 

економічні, ґрунтові та інші дрібномасштабні карти. 

Довільні проекції спотворюють і кути, і площі, але в значно меншій мірі, 

ніж рівновеликі і рівнокутні проекції, тому вони вживаються частіше. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
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Найпоширенішою системою координат є декартова система координат, 

названа так на честь Рене Декарта. Декартова система координат задається 

початком координат і трьома векторами, які визначають напрям координатних 

осей. Кожна точка простору задається числами, які дорівнюють віддалі від 

даної точки до координатних площин. 

Координати декартової системи на полощині заведено позначати (x,y), у 

просторі (x,y,z). 
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ЦИФРОВІ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ ТА ЇХ ПОБУДОВА 

 

Термін «цифрове моделювання» в геоінформатиці використовується при 

використанні можливостей математичних методів і програмних засобів для 

моделювання об’єктів земної поверхні. Основним елементом даного 

моделювання є цифрова модель місцевості, яка отримується за допомогою 

різноманітних технологій. Цифрові моделі зберігаються двома способами: в 

базах даних або у вигляді незалежних файлових структур [10]. 

Цифрові моделі оперують з різними типами інформації. Метрична 

інформація визначає вимірювальні характеристики об’єктів, тобто координати, 

розміри. Ця інформація відносно проста і однорідна по структурі, в силу чого 

вона стає сильно типізованою. Атрибутивна інформація включає в себе 

атрибутивні дані та метадані. Вона може поділятися на семантичну, 

технологічну та інші види. Даний тип інформації визначає приналежність 

об’єктів до певного класу, описує властивості об’єктів ти їх частин, задає 

взаємозв’язки і умови обробки, умови відтворення тощо. Синтаксична 

інформація визначає послідовність роботи при коректуванні чи обновленні 

цифрових моделей, правила їх побудови і представлення. 

Головним джерелом даних про земну поверхню в наш час є карти, але в 

останні десять років інтенсивно впроваджуються методи, пов’язані з цифровим 

представленням земної поверхні та динаміки її змін. Початок ХХІ століття з 

його величезним за розмахом розвитком інформаційних технологій 

характеризується кардинальними змінами в інженерній науці та практиці. 

Сучасні методи комп’ютерного опрацювання інформації базуються на 

створенні цифрових моделей рельєфу (ЦМР), які слугують основою для ГІС і є 

пріоритетними для вирішення цілої низки наукових та народно-господарських 

завдань. 

Під цифровою моделлю рельєфу зазвичай розуміють цифрове подання 

топографічної поверхні у вигляді регулярної мережі комірок заданого розміру 

(GRID) або нерегулярної трикутної мережі (TIN). Ці дві форми подання ЦМР є 

в наш час взаємно конвертованими і мають практично однакові можливості 

щодо подання і аналізу рельєфу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Основні сфери застосування цифрових моделей пов’язані з визначенням та 

побудовою ізоліній (в топографії – горизонталей), побудовою профілів, 

визначенням вододілів та ліній стоку, вибором оптимальних трас доріг, каналів, 

меліоративних мереж, виділенням басейнів водозборів, визначенням обсягів 

земляних робіт.  

До переваг цифрової моделі рельєфу відносяться: 

- хороша оглядовість – більш повну цифрову картину неможливо уявити 

жодним іншим з відомих способів; 

- зручність використання; 

- найповніше врахування всіх чинників для точного відтворення рельєфу; 

- процес створення ЦМР є повністю автоматизованим. 

Дані для створення ЦМР отримують з фотограмметричних вимірювань, з 

наземного (геодезичного) знімання, шляхом сканування горизонталей на картах 

з фіксацією результатів в цифровій формі, за матеріалами дистанційного 

зондування або з використанням лазерних та інших систем, які дають 

просторові координати точок місцевості. 
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SURVEYING AND LAND SURVEYING AND ITS BASIC PRINCIPLES 

 

Surveying or land surveying is the technique, profession, and science of 

determining the terrestrial or three-dimensional position of points and the distances and 

angles between them. A land surveying professional is called a land surveyor. These 

points are usually on the surface of the Earth, and they are often used to establish land 

maps and boundaries for ownership, locations like building corners or the surface 

location of subsurface features, or other purposes required by government or civil law, 

such as property sales. 

Surveyors work with elements of geometry, trigonometry, regression analysis, 

physics, engineering, metrology, programming languages and the law. They use 

equipment like total stations, robotic total stations, GPS receivers, retroreflectors, 3D 

scanners, radios, handheld tablets, digital levels, drones, GIS and surveying software. 

Surveying has been an element in the development of the human environment 

since the beginning of recorded history. The planning and execution of most forms of 

construction require it. It is also used in transport, communications, mapping, and the 

definition of legal boundaries for land ownership. It is an important tool for research in 

many other scientific disciplines. 

The American Congress on Surveying and Mapping, defines surveying as the 

science and art of making all essential measurements to determine the relative position 

of points or physical and cultural details above, on, or beneath the surface of the Earth, 

and to depict them in a usable form. 

Also per ACSM, the type of surveying known as "land surveying" is the detailed 

study or inspection, as by gathering information through observations, measurements in 
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the field, questionnaires, or research of legal instruments, and data analysis in the 

support of planning, designing, and establishing of property boundaries. It involves the 

re-establishment of cadastral surveys and land boundaries based on documents of record 

and historical evidence, as well as certifying surveys of subdivision plats or maps, 

registered land surveys, judicial surveys, and space delineation. Land surveying can 

include associated services such as mapping and related data accumulation, construction 

layout surveys, precision measurements of length, angle, elevation, area, and volume, as 

well as horizontal and vertical control surveys, and the analysis and utilization of land 

survey data. 

 Surveying or land surveying is the technique, profession, and science of 

determining the terrestrial or three-dimensional position of points and the distances 

and angles between them, practiced by surveyors, and members of various 

engineering professions. These points are usually on the surface of the Earth, and 

they are often used to establish land maps and boundaries for ownership, locations 

like building corners or the surface location of subsurface features, or other purposes 

required by government or civil law, such as property sales. 

 Surveyors use elements of mathematics (geometry and trigonometry), 

physics, engineering and the law. Surveying equipment includes total stations, robotic 

total stations, GPS receivers, prisms, 3D scanners, radios, handheld tablets, digital 

levels, and surveying software. 

 The techniques of land surveying are founded on five basic principles. 

The first is that of '‘working from the whole to the part” that is establishing an initial 

framework of control points that is then “broken down” into smaller networks with 

points closer together. The second principle is that of consistency in that once the 

higher order network has been established, it is possible to work to less rigorous 

standards in the lower orders without affecting the overall accuracy of the work. The 

third and related principle is that of economy, namely that since higher accuracy in 

general costs more money the surveyor should seek no higher accuracy that is 

necessary and sufficient for the task in hand. The fourth principle is that of applying 

an independent check on the data wherever possible. This has the effect of providing 

built-in quality control. Finally, as a matter of principle, since changes take place 

over time, mechanisms must be established to ensure that the survey is kept up to 

date if it is to be of continuing use. It is the latter principle that has not been 

adequately addressed in much of the world's mapping today. 

Parcel boundaries usually are defined by stable marks on the ground. In urban 

areas the boundaries may be identified as well by buildings. Physical demarcation on 

the ground is important because it provides actual notice of the boundaries to the 

landowners. In some regions the boundaries are defined by the surveyed and 

calculated coordinates.  

The demarcation and delineation of the boundaries are part of a cadastral 

survey aimed at defining the parcels on the ground and securing evidence for the re-

establishment of the boundary if the marks disappeared. The accuracy of these 

cadastral surveys should be related to the value of the land and being regulated by 

official instructions for the whole country. These accuracy instructions are indicating 

the necessary survey methods. 
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Even in developed countries more and more cadastral surveys are undertaken 

by using aerial photographies. The accuracy of the surveyed coordinates of parcel 

boundaries, buildings and other topography depends on the scale of the photographs. 

High accuracy and efficiency can be obtained using analytical or digital 

photogrammetric methods but even using analogue methods can be much more 

efficient than ground survey methods. Terrestrial works has to be done only by 

marking the boundaries and surveying the ground control points. Using the Global 

Positioning System (GPS) for navigation of the aeroplane can minimize the costs for 

ground surveys drastically. 

Ground survey methods for cadastral surveys need control points measured 

from trigonometric points of the national land survey authorities. The measurements 

to create and maintain this grid of control points are very cost-intensive. These costs 

can be minimized by using Differential GPS (DGPS). 

Cadastral surveys can be undertaken using low-cost or high sophisticated 

equipment. The method chosen will be influenced by the accuracy demanded. In rural 

areas even the plane tables may be the right equipment. This is only dependent to the 

budget that will be available. The most cost-efficient method is the Total station that 

calculates already the coordinates and guarantees a good data flow from the survey to 

the digital map. The major principle of surveying boundaries and buildings is 

controlling the work by an independent second measurement. 
 

Романко В. К. 
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WHAT IS A LAND SURVEY? DEFINITION AND TYPES 

 

Surveys are used to identify boundaries and features of land to determine 

ownership. They are employed in construction projects ranging from building fences 

to entire cities. A land survey is the scientific process of measuring the dimensions of 

a particular area of the earth's surface, including its horizontal distances, directions, 

angles, and elevations. Artificial structures, such as a road or building, may also be 

noted on a survey. Once these measurements are taken, they can be used to make a 

map or even a globe. However, not all surveys are the same, so let's take a look at 

three major types. 

A geodetic survey is one that involves the measurement of a very large area of 

the earth that must take into account the earth's curvature. Since they take into 

account the actual curvature of the earth, these surveys can be very accurate. 

Geodetic surveys are used as important references that other surveyors will use when 

surveying smaller areas of land, such as a typical farm or city lot. 

A topographic survey includes measurements of the vertical elevation of the 

surface being surveyed as well as the artificial structures on it. Topographic surveys 

are widely used by governments and businesses engaging in construction. For 

example, One may conduct a topographical survey of land just annexed by a city 

which plans to build roads and other infrastructure for economic development. One 
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may conduct a topographic survey of a mountain site for a developer who is 

considering the construction of a ski resort on the slopes. Likewise, an entrepreneur 

may commission a topographic survey to determine the suitability of land for a golf 

course. 

Cadastral surveys are conducted to determine the boundaries between parcels 

of real estate, regardless of whether the land is privately or publicly owned. 

It determines the legal boundary that will be recognized for all legal purposes, such as 

determining property taxes or the exact area of ground that will be transferred when a 

property is sold.One can perform a cadastral survey to establish new boundaries or 

find an existing boundary. Surveyor may also be retained as an expert in a court 

action to establish the contested boundary between two neighbours.  

Surveys have for their object either 1) the location of certain features of the 

landscape, or 2)  the establishment of points and lines of predetermined length and 

direction, which are to be employed as a guide to the future enterprises of men. Often 

a single survey may accomplish both objects. For given character of work the 

methods employed are fundamentally the same. 

We consider the field work of surveying with the transit to be divided as 

follows: 

1)Establishing transit stations and lines by angular and linear measurements. 

The transit lines may form the skeleton of the survey and are called the control or 

horizontal control. Locating objects and points with respect to the transit lines, thus 

furnishing the details with which the transit lines are clothed. 

For some survey the amount of detail secured from the transit lines is little, for 

example, for surveys to establish the boundaries of land the transit stations are 

usually at corners of the property, and if the boundaries are straight, few 

measurements to details are required. 

For some other survey the location of features away from the transit lines 

forms the greater portion of the work. For example, in certain topographic surveys, 

for every transit station there may be as many as 30 points to which measurements 

must be taken to secure adequate information for the construction of the map. 

On some surveys the collection of details may take place as the work of laying 

out the transit lines proceeds; on others the system of transit lines is first established, 

and after it has been checked, the details are obtained. We believe this procedure to 

be used where the survey covers a considerable territory and where the methods and 

instruments used in running the transit lines are not those used in the collection of 

details, 

The simplest survey to be made with transit and tape employs a single transit 

station, over which the instrument is set. Angles and distances to surrounding points 

and objects are observed, this being often called the method of radiation. 

One nearly as simple consists of two transit stations connected by a single 

transit line called the base line. From each station, angles with respect to the transit 

line are observed to objects which it is desired to locate. Thus any point is defined by 

the two angles taken from transit stations and by the length of the base line, this being 

generally called the method of intersection and is a variety of triangulation. 
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ENGINEERING GEODESY IN UKRAINE 

 

Geodesy is the science which provides the methods and models required to 

determine the shape, gravity field and rotation of the Earth. It is thus the theoretical 

basis of surveying (the practice of positioning) and it is closely related to Geophysics, 

Oceanography, Astronomy, Geology, Atmospheric Science and Space Science. 

Engineering Geodesy is the geodetic branch related to the determination of the 

shape, position, orientation, movement and deformation of objects with sizes ranging 

from a few centimeters to several kilometers. The methods and systems provided by 

engineering geodesy allow for instance 

 tunnels to be built simultaneously from opposite ends 

 dams to be operated safely 

 railway tracks to be laid out and kept in a condition such as to allow a 

smooth and comfortable ride 

 large airplanes to be assembled perfectly 

 manufacturing robots to be calibrated for precise motion control 

Engineering surveyors thus closely cooperate with civil engineers, geotechnical 

engineers, mechanical engineers and others. They typically have to provide results of 

utmost accuracy and reliability. Often the admissible errors must not exceed a few 

millimeters and the temporal resolution must be on the order of a few seconds. 

Engineering surveyors know how to use total stations, GNSS devices, levels, tilt 

meters and other sensors, how to provide a sufficiently stable reference frame, how to 

reduce the respective inherent systematic deviations, how to cope with physical 

limitations e.g. posed by the atmosphere, and how to control their equipment, 

measurements and results in order to meet such stringent requirements. 

A subdivision of geodesy that studies the methods of measuring and the 

instruments used during the surveying and construction of engineering structures. 

Engineering geodesy is broken down into topographic-geodetic surveying, geodetic-

engineering planning, marking out of areas, verification of structures, and observation 

of the deformations of structures. When surveying construction sites the terrain is 

mapped on a scale of from 1:5,000 to 1:500. Geodetic substantiation is constructed in 

the form of triangulation, traverse, and leveling grids. Preliminary surveys of the 

routes of linear structures are made using topographical maps and materials from 

aerial photography. The final survey is done by laying the route out in the field. 

Optimal alternatives for routes and sites are chosen by means of computers, using 

numerical models of the terrain. Geodetic-engineering planning consists of preparing 

the topographical base for the project, analytic, vertical layout of the sites, analytic 

preparation for the project, and so on. To transfer the project layout to the terrain a 

layout network of geodetic control points is set up in the form of tunnel, hydro-

engineering, or bridge triangulation, in the form of a construction grid, traverse grids, 

or precise trilateration. Using the layout network, one transfers the principal axes of 
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the structures to the physical site and all the construction axes and transverse lines are 

marked off in detail. A check survey is made on completed structures. Installing 

structural elements and equipment in the project position includes verifying axes in 

the plan, by elevation and on the vertical. Eye-and-string and optical methods are 

used for plan verifying. The height of structural elements is controlled using 

geometric and hydrostatic leveling or micro leveling.  

When observing the deformation of structures, one determines sag and planar 

displacement of fixed points. Sag is measured by high-precision leveling that is done 

periodically according to a strictly established program. Electronic hydrostatic 

systems with automatic recording of readings are also used. Planar displacements of 

rectilinear structures are determined by the method of thwart marks, and 

displacements of curved structures are determined by triangulation or traverse 

surveying. It is reasonable to measure spatial deformations by the ground stereo-

photogrammetric survey method. During this work special attention is paid to the 

stability of the planar and elevation geodetic base. 

During several decades the engineering geodesy is indentified in to four main 

sections: engineering geodetic surveying, engineering and surveying design, 

surveying and marking of engineering dynamic surveying. Each of these sections 

today uses more or less geographic information systems and technology (GIS), which 

is closely connected with engineering surveying and other related disciplines.  

Today the development of the theory of engineering research leads to 

interpenetration of different types engineering geodesy (surveying, geological, 

hydrological, meteorological, climatic, hydrographic, etc.) that led to the 

development of modern methods of engineering and geodetic surveys.  

Today it is possible to accomplish different engineering and surveying works 

due to occurrence of modern technologies such as automized phototachТорсоn, 

Trimble S8 and others. Usage of modern software enables during the work with 

image and  highly-precise surveying to combine both the system of images and 

setting of data  in real time under field conditions. The phototachs are widely used on 

construction sites, in  construction of tunnels, bridges, determining the position of 

objects on the ground, determining the area of land and so on. 

The results of geodetic surveys and their mathematical processing of 

probabilistic and statistical methods are aimed to study the mechanism of geological 

processes under the influence of natural and anthropogenic factors that enables to 

predict their evolution in time 
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APPLICATION OF DRONES IN GEODESY 

 

Geodesy (also named geodetics), a branch of earth sciences, is the scientific 

discipline that deals with the measurement and representation of the Earth, including 

its gravitational field, in a three-dimensional time-varying space. Geodesists also 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2486030_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1497842_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3784276_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2486030_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1001949_1_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_sciences
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_field
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study geodynamical phenomena such as crustal motion, tides, and polar motion. For 

this they design global and national control networks, using space and terrestrial 

techniques while relying on datums and coordinate systems. 

Geodesy is primarily concerned with positioning within the temporally varying 

gravity field. Geodesy is divided into "Higher Geodesy", which is concerned with 

measuring the Earth on the global scale, and "Practical Geodesy" or "Engineering 

Geodesy", which is concerned with measuring specific parts or regions of the Earth, 

and which includes surveying. 

Here we define some basic observational concepts, like angles and coordinates, 

defined in geodesy (and astronomy as well), mostly from the viewpoint of the local 

observer. 

 The plumbline or vertical is the direction of local gravity, or the line that 

results by following it. It is slightly curved. 

 The zenith is the point on the celestial sphere where the direction of the 

gravity vector in a point, extended upwards, intersects it. More correct is to call it a 

<direction> rather than a point. 

 The nadir is the opposite point (or rather, direction), where the direction 

of gravity extended downward intersects the (invisible) celestial sphere. 

 The celestial horizon is a plane perpendicular to a point's gravity vector. 

 Azimuth is the direction angle within the plane of the horizon, typically 

counted clockwise from the North (in geodesy and astronomy) or South (in France). 

 Elevation is the angular height of an object above the horizon. 

Alternatively zenith distance, being equal to 90 degrees minus elevation. 

Local topocentric coordinates are azimuth (direction angle within the plane of 

the horizon) and elevation angle (or zenith angle) and distance. 

Engineering Geodesy is the geodetic branch related to the determination of the 

shape, position, orientation, movement and deformation of objects with sizes ranging 

from a few centimeters to several kilometers. The methods and systems provided by 

engineering geodesy allow for instance 

 tunnels to be built simultaneously from opposite ends 

 dams to be operated safely 

 railway tracks to be laid out and kept in a condition such as to allow a 

smooth and comfortable ride 

 large airplanes to be assembled perfectly 

 manufacturing robots to be calibrated for precise motion control 

Engineering surveyors thus closely cooperate with civil engineers, geotechnical 

engineers, mechanical engineers and others. They typically have to provide results of 

utmost accuracy and reliability. Often the admissible errors must not exceed a few 

millimeters and the temporal resolution must be on the order of a few seconds. 

Engineering surveyors know how to use total stations, GNSS devices, levels, tilt 

meters and other sensors, how to provide a sufficiently stable reference frame, how to 

reduce the respective inherent systematic deviations, how to cope with physical 

limitations e.g. posed by the atmosphere, and how to control their equipment, 

measurements and results in order to meet such stringent requirements. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geodynamics
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http://en.wikipedia.org/wiki/Datum_(geodesy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinate_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Time
http://en.wikipedia.org/wiki/Surveying
http://en.wikipedia.org/wiki/Plumbline
http://en.wikipedia.org/wiki/Zenith
http://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_sphere
http://en.wikipedia.org/wiki/Nadir
http://en.wikipedia.org/wiki/Azimuth
http://en.wikipedia.org/wiki/Elevation
http://en.wikipedia.org/wiki/Zenith_distance


68 
 

During the past 50 years, surveying and engineering measurement technology 

has made five quantum leaps: the electronic distance meter, total station, GPS, 

robotic total station and laser scanner. Unmanned aircraft systems or drones will be 

the sixth quantum  leap in technology. 

How the System Works. While not common place today, more and more 

companies are recognizing the benefits of using drone technology in order to produce 

things like base maps and other important pieces of the surveying puzzle. 

To put it simply, drones are deployed over the area to be surveyed and they are 

equipped with a number of important pieces of scanning technology. 

Among these are 3D laser scanners that sweep over the region and give the 

surveyor highly detailed images and ideas of what the terrain actually looks like. 

The data from 3D laser scanners can be used in a process called GIS mapping, 

which is the creation of a digital map through the employment of cartographic 

sciences, advanced computer skills, and statistical analysis. A map compiled with the 

help of this scaner is not only high definition and easy to use, but also gives very 

specific information regarding the area. 

Why are drones used for Surveying? 

There are a number of reasons why drones are an ideal addition to any land 

surveying project.  

1. Highly accurate maps can be created very quickly.  

2. Data of all sorts can be gathered by the drone including photography and 

video. 

3. All information can be instantly uploaded to a server where it can be 

accessed by authorized individuals anywhere in the world. 

It becomes much easier to reach difficult locations with drones. This makes 

using drones significantly safer in certain situations. These are just some reasons why 

this technology is so important to the industry. There are many advantages of drones’ 

application in geodesy and they will be widely used in future. 

 

Якимець У. В. 
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WHY WOULD YOU USE GIS? 

 

Most people think of maps as drawings on paper. The traditional paper maps of 

our everyday world can be called real maps, because they are touchable. In the digital 

era, and especially within GISs, maps can be both real and virtual. A virtual map is a 

map waiting to be drawn. It is an arrangement of information inside the computer in 

such a way that we can use the GIS to generate the map however and whenever we 

need it. We may have stored map information about roads, rivers, and forests, for 

example, but may decide that only the forests and rivers need be shown on any map 

that the GIS produces. Every real map is simply a conversion of the virtual map into a 

medium, the form that the map will take. In most cases, the medium we use is paper. 
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Historically, many different means have been used to geocode. At first, some 

very early GIS packages required maps to be encoded and entered by hand. The hours 

of monotonous work required for this task made errors common and their correction 

difficult. Since special-purpose digitizing hardware became available, and especially 

since the cost of this hardware fell substantially, virtually all geocoding has been 

performed by computer. Two technologies have evolved to get maps into the 

computer.  

Geocoding by tracing over a map with a cursor is sometimes called 

semiautomated digitizing. This is because in addition to using a mechanical device, it 

involves a human operator. Digitizing means the use of a digitizer or digitizing tablet. 

The digitizing tablet is a digital and electronic equivalent of the drafting table. The 

major components are a flat surface, to which a map is usually taped, and a stylus or 

cursor, with the capability of signaling to a computer that a point has been selected. 

The second digitizing process is automated digitizing or more usually, just scanning. 

The drum scanner is most commonly used for maps. This type of scanner receives an 

entire sheet map, usually clamped to a rotating drum, and scans the map with very 

fine increments of distance, measuring the amount of light reflected by the map when 

it is illuminated, with either a spot light source or a laser. The finer the resolution, the 

higher the cost and the larger the data sets. For scanning, maps should be clean and 

free of folds and marks. 

Clearly, the use of GIS requires some expense and preparation. Why would 

you go to the trouble? There are actually a number of good reasons. GIS is a powerful 

tool that can be used for analysis and assessment of the community or of an issue, and 

the planning, implementation, and evaluation of an intervention or initiative. Some of 

the advantages of using GIS: 

1. It can help you determine how seriously an issue affects an area or the 

community as a whole.  

2. It can clarify the relationships among several factors, populations, or issues.  

3. It can demonstrate how differently an issue affects different populations or 

geographical areas. It can pinpoint problem areas or populations, give clues to the 

origin or cause of a condition, and suggest means of addressing the problem. 

4. It can show you exactly where to concentrate your efforts. If you’re 

concerned with AIDS prevention, for example, GIS can help to identify areas where 

the population is at the highest risk, and where outreach, clinics, needle exchange, or 

other preventive measures would do the most good. 

5. It can help you better understand the area or community in which you’re 

working. A GIS map can show a large amount of information all at once. 

6. It can allow you to isolate and examine individual aspects of the situation or 

area.  

7. It can provide a picture of the community’s or area’s assets and weaknesses. 

8. It can help in designing, implementing, and evaluating interventions. GIS 

provides the evidence on which to base planning and implementation decisions. 

9. It can show you change over time. Comparing two maps, one showing the 

incidence of a condition two years ago and the other current, can help you understand 

where and how your efforts are succeeding and where and how they’re not. 
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10. GIS is by far the quickest and most efficient method of creating maps and 

similar graphics that provide a picture of not only the geographic, but of the social, 

demographic, environmental, political, and other aspects of an area as well. 

11. GIS maps make powerful presentation tools. For most people, visual 

representations are easier to grasp than columns of figures or oral presentations. 

12. Perhaps most important, GIS maps can help influence policy. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

 

Застосування геоінформаційних систем і технологій на сучасному етапі 

загальновизнано як інструмент прогнозування розвитку в тому числі територій. 

Достовірна оцінка екологічного стану та ступеня антропогенної трансформації 

природних систем окремих територій є необхідним елементом моніторингу 

навколишнього середовища для оцінки динамічних процесів.  

Проте ще більш динамічними є процеси які відбуваються у суспільстві 

які на пряму впливають на стан земельних ресурсів. Процеси можуть вплинути 

як позитивно так і негативно на якісь природоресурсного потенціалу територій. 

Тому в такій ситуації важливим елементом ефективного управління 

земельними ресурсами є виявлення недоліків та розробити рішення на 

перспективу яке забезпечить розвиток у потрібному напрямі. Таке рішення 

називається прогнозним. Проте прийняти таке рішення без добре насиченої 

геоінформаціної бази даних є практично неможливим.  

Це пов’язано з тим що прогнозування використання земель є складним 

проектним рішення яке включає в себе комплекс досліджень пов’язаних як з 

природою так і суспільством. 

Під прогнозом розуміють систему аргументованих науково-обгрунтованих 

передбачень (уявлень) про майбутній стан якого–небудь предмету, явища, події 

і про альтернативні шляхи досягнення такого стану і строках його здійснення, 

що носять вірогідний, але достатньо достовірний характер. 

Для правильного розуміння його визначення необхідно звернути увагу на 

наступне: 

 розробка прогнозу ведення на основі спеціальних наукових вишукувань 

аналізів минулого, сучасного і майбутнього, тому на своїй методологічній 

основі вони відрізняються від інтуїтивних прогнозів, що побудовані на основі 

інтуїції прогнозиста, його суб’єктивних уявлень, і тим більше від 

багаточисленних лженаукових концепцій футурології і всебічних релігійних 

уявлень; 

 взаємозв’язок кінцевих результатів з конкретними шляхами і засобами їх 

досягнення, тобто вишукування декількох можливих варіантів вирішення з 
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визначенням їх характеристик, що дозволяють при використанні матеріалів 

прогнозування вибрати найбільш оптимальний з них; 

 основі співвідношення між детермінованими (непередбаченими) 

факторами, що впливають на хід змін об’єкту, що прогнозується. 

Дистанційні методи надають велику кількість даних про місцевість. Однак 

ця інформація є первинною і вимагає обробки. Для алгоритмічної обробки 

результати ДДЗ, включаючи космічну зйомку, необхідно проаналізувати, 

ідентифікувати і класифікувати. Дані дистанційного зондування дають багато 

візуальної інформації, одержуваної при візуально-інструментальних і 

візуальних спостереженнях, різних видах зондування і зйомки. Велика кількість 

візуальної інформації вимагає проведення візуального аналізу даних та їх 

інтерпретації а також геоінформаційного аналізу. 

Геоінформаційний аналіз - багатоаспектне поняття. За методами і 

результатами обробки аналіз в геоінформатики поділяють на якісний та 

кількісний, за способами обробки - на автоматизований, статистичний та аналіз 

рядів (тимчасових або статистичних), по якісному рівню аналізу даних – на 

системний, узагальнений (іноді структурний) семантичний (смисловий), 

параметричний (оціночний). 

Зазначені види аналізу можуть утворювати різні сукупності в залежності 

від впливу або значення аспекту вивчення даних. 

В результаті прогнозування одержують різні варіанти прогностичних 

висновків. Після чого полягає завдання у виборі кінцевого рішення. 

А отже використання ГІС-технологій та сучасних даних аерокосмічних 

зйомок дозволяє перевести прогнозування використання земель на новий 

рівень. Зокрема є можливість складати цифрові моделі місцевості (ЦММ), які й 

повинні стати єдиною та сучасною картографічною основою для всієї 

картографічної та землевпорядної документації. Завдяки ЦММ які містять 

більше інформації, ніж стандартні паперові топоплани чи топокарти, 

інформація знаходиться у формі більш зручній для комп’ютерної обробки, 

статистичної обробки даних та інше. Крім того до такого картографічного 

матеріалу можливо підключати бази даних про стан використання земель , що в 

свою чергу дозволить візуалізацію  даних і сприятиме прийняттю 

обґрунтованого рішення 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

УГІДЬ ЯК ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

 

Організацію раціонального використання сільськогосподарських угідь 

потрібно розглядати перш за все з врахуванням їх властивостей і особливостей. 

Для цього необхідно аналізувати і оцінювати використання всіх угідь і 

розробляти заходи по їх експлуатації.  

Обмежений ресурсний потенціал покладає свій відбиток на стратегію 

розвитку сільськогосподарського виробництва. В ряд першочергових 

об’єктивних передумов подолання кризового періоду в розвитку вітчизняного 

сільського господарства стає збільшення віддачі наявного обсягу природних, 

трудових та виробничих ресурсів – його інтенсифікація. Вона визначається як 

динамічна категорія, яка характеризує економічний процес вдосконалення 

факторів виробництва та підвищення рівня їх використання. Суть її полягає в 

економії ресурсів виробництва шляхом підвищення ресурсовіддачі. Рівень 

ресурсовіддачі у певний момент часу відображає показник інтенсивності, який 

визначається шляхом співвідношення результативності сільськогосподарського 

виробництва до використання земельних ресурсів. 

Використання та охорона земель є одним із пріоритетних напрямів 

державної політики у сфері природокористування, екологічної безпеки й 

охорони природного довкілля і невід’ємною умовою збалансованого 

економічного та соціального розвитку. Концептуальні засади  програм 

збереження і раціонального використання земель розробляються  відповідно до 

Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про 

охорону земель», «Про землеустрій», «Про меліорацію земель», «Про 

державний контроль за використанням і охороною земель», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про планування і забудову 

території», «Про курорти», «Про використання земель оборони», «Про основи 

містобудування», затверджених Програм у сфері використання земель, інших 

нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері використання 
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земель з урахуванням економічних, екологічних, географічних, історичних 

демографічних особливостей регіону. 

Відсутність комплексних програм щодо використання та охорони земель 

призводить до не прогнозованого зменшення площ продуктивних земель, 

особливо сільськогосподарських угідь. 

Основна причина такого становища полягає в нераціональному 

використанні земельно-ресурсного потенціалу району, погіршення якісного 

стану та пониження продуктивності земель, у неврегульовані зміни характеру 

функціонування землі як засобу виробництва в економічній системі ринку. 

Високий рівень господарського освоєння території району визначає 

інтенсивний вплив антропотехногенезу на навколишнє природне середовище, в 

тому числі на земельні ресурси, склад і характер процесів, які тут відбуваються. 

Розширення площі ріллі за рахунок силових земель призводить до 

порушення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь: ріллі, 

природних кормових угідь, лісів та водойм, що негативно позначається на 

стійкості агроландшафтів і спричиняє значну техногенну ураженість екосфери. 

Внаслідок цього земельні ресурси прискореними темпами деградують, 

забруднюються та виснажуються. 

Сучасний еколого-економічний стан земельних ресурсів можна 

охарактеризувати як напружений, а подекуди кризовий, з тенденцією до 

погіршення, що суттєво ускладнює соціально-економічний розвиток і 

негативно впливає на ландшафтне та біологічне різноманіття, здоров'я й умови 

проживання населення.  

Реалізація стратегії перебудови та модернізації економіки потребує 

перегляду існуючої парадигми землекористування, а також територіальної 

організації виробничих сил і розселення. Проблема охорони й раціонального 

використання земель є одним із найголовніших завдань суспільства, оскільки 

продукти харчування, одержані за рахунок використання землі. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СУПУТНИКОВОЇ ГЕОДЕЗІЇ  

VLBI  ТА DORISS   У  ГЕОДИНАМИЦІ 

 

Основним завданням геодезії є вивчення фігури та розмірів Землі та зміни 

цих характеристик з часом. На даний час спостерігається істотне розширення 

області геодезичних досліджень. Сучасна геодезія – це динамічна геодезія, яка 

вивчає Землю, як динамічну систему. Тому що геодезичними методами 

вивчаютья не тільки фігуру і розміри Землі, але й геодинамічні процеси.. Це 

зумовлено швидким темпом розвитку і поширення сучасних технологій (таких 

як, наприклад, VLBI, SLR, GNSS, супутникова альтиметрія), які 

використовують в різних сферах дослідження. Вивчення рухів земної кори – це 

безпосереднє завдання геодезії, а також важлива складова частина геофізичного 

моніторингу земної кори. В результаті цих вимірювань знаходять відображення 

багато процесів, які протікають в земній корі, верхній мантії: сучасні тектонічні 

рухи, пов’язані з горотворенням, землетруси, а також ефекти, які пов’язані з 

процесами у верхній мантії – ізостатичне підняття та опускання, яскравим 

прикладом якого є PGR на території Скандинавії. Внаслідок прояву 

вертикальних рухів відбувається зміна форми і розміру Землі, що є предметом 

вивчення геодезії. 

До геодезичних методів дослідження ВРЗК (вертикальних рухів земної 

ткори) відносять результати GNSS спостережень, метод повторного 

нівелювання, VLBI, SLR, DORIS, InSAR. Протягом останніх декількох десятків 

років спостерігається інтенсивний розвиток таких методів супутникової геодезії 

як лазерна локація штучних супутників землі (SLR) та радіоінтерферометрія з 

наддовгою базою (VLBI). Мережі SLR та VLBI можуть забезпечити визначення 

ВРЗК, але невелике число станцій не дозволяє проводити глобальні 

дослідження.  

VLBI (Інтерферометрія з наддовгою базою) – це метод супутникової 

геодезії, який дозволяє точно вимірювати рухи тектонічних плит і пов’язані з 

цим деформації. Цей метод знайшов своє широке застосування в геодезії, 

геодезичній астрономії та геодинаміці. При геодезичному застосуванні VLBI 

вимірюється різниця між часом прибуття радіосигналу, який випускається з 

джерела у відкритому космосі (наприклад, квазарами чи радіогалактиками) на 

кожен з двох радіотелескопів та відстань між ними. VLBI має перевагу у 

вимірюванні довжини бази інтерферометра, яка може змінюватися від десятків 

досотень кілометрів з субсантиметровою точністю. А також, це єдина 

технологія, яка робить можливим визначення International Celestial Reference 

Frame і робить свій внесок в реалізацію ITRF.  

Використання VLBI дозволяє визначити деформації  тектонічних плит та 

границь між ними. Але для визначення ВРЗК має ряд переваг та недоліків. 

Перевагами є те, що результати вимірювання є високоточними. Результати 
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вимірювань станцій VLBI проводяться відносно центра мас Землі. Недоліками 

є: громіздкість і велика вартість обладнання; відстань між VLBI станціями є 

тисячі кілометрів, тобто на континентальному масштабі це можуть бути тільки 

точкові виміри так як VLBI станцій є недостатньо (до 100 станцій). Тому 

отримати повну картину про ВРЗК на континентальному масштабі є 

неможливим. Станції  VLBI можуть бути використані як реперні точки для 

перевірки результатів, отриманих іншими методами (GNSS-спостереження, 

мареографічні та геофізичні вимірювання). Переважно за допомогою даного 

методу визначають параметри обертання Землі. 

Спостереження на станціях DORIS (доплірівська орбітографія) почали 

проводитися на початку 1990-их років у Франції. Вимірювання DORIS основані 

на вимірах Доплерівсього зсуву на радіочастотних сигналах, які передає 

наземна станція і отримують бортові DORIS-приймачі. Це, в свою чергу, 

означає визначення місцеположення і зміщення кожної з 60 перманентних 

наземних станцій. Першочерговим завданням DORIS було відслідковування 

Topex/Poseidon супутника. Система DORIS дозволяє визначити параметри 

орбіти супутника Topex/Poseidon з точністю 1−2 см. Доведено, що результати 

спостережень DORIS можна використовувати як потужний інструмент при 

тектонічних дослідженнях. Він може вимірювати вертикальні рухи з точністю 

~1 мм/рік при наявності багаторічних часових серій, а також і горизонтальні 

рухи земної кори та рухи тектонічних плит, як це було продемонстровано в 

дослідженні. Окрім цього дана технологія дозволяє визначати рухи полюса 

Землі та осей обертання Землі. Показано, що річні вертикальні коливання 

земної кори складно виявити через високе співвідношення «сигнал-шум». Але в 

той же час відомо, що віковий вертикальний рух можна виявити при доброму 

узгодженні (співпадінні) між собою результатів DORIS та GPS спостережень. 

Але спостереження за допомогою DORIS не можуть визначати вікові рухи 

земної кори, так як для їх  дослідження необхідні часові ряди спостережень 

тривалистю близько 100 років. Якщо станції DORIS розташовані на відстані, 

меншій ніж 10 км до мареографів, то є можливість визначити рухи земної 

кори., та знайти чітку кореляцію між деякими рухами, дослідженими з 

допомогою DORIS, з різницею між Topex/Poseidon (Т/Р) та мареографічними 

спостереженнями. Точність результатів, одержаних за допомогою спостережень 

DORIS є задовільною для визначення ВРЗК. Станцій, які утворюють цю 

географічно однорідну мережу є замало (приблизно 50-60 станцій у цілому 

світі) для проведення глобальних досліджень. Але станції DORIS служать 

навігаційною основою для системи InSAR. 

Сафіяник А. Я.  

к.т.н., доцент Поляковська Л. Л. 

Львівський національний аграрний университет 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СУПУТНИКОВОЇ ГЕОДЕЗІЇ  

InSAR  ТА SLR  ДЛЯ ПОБУДОВИ ТА МОНІТОРИНГУ  

ДИНАМІЧНИХ РУХІВ ЗЕМЛІ 
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InSAR (супутникові радари з синтезованою апертурою) – це ефективна 

технологія геодезичних вимірів, яка дозволяє будувати цифрові моделі рельєфу 

(ЦМР) і проводити моніторинг динаміки поверхні Землі за період між 

повторними зйомками (від 6 днів до 1,5 місяців) з точністю, недосяжною при 

використанні лише поверхневих вимірювань. Ця технологія використовує 

методи радіолокаційної зйомки земної поверхні з супутників, на яких 

встановлені антени з синтезованою апертурою. Основною ідеєю методу є 

формування інтерферограми, яка представляє собою результат комбінації двох 

радіолокаційних зображень однієї і тієї ж території, що містять інформацію про 

амплітуду і фази сигналу,  отриманих ідентичними радарами з близько 

розташованих точок орбіти.  

Перевагою цього методу є те, що використання радіохвиль дозволяє 

радарним системам «бачити» крізь хмарність та в темний час доби. Але не 

менш важливим є той факт, що радари здатні вимірювати не тільки амплітуду, 

але і точний момент коливань – фазу відбитих хвиль. Прикладами 

використання InSAR є: дослідження досейсмічних і постсейсмічних процесів, 

моніторинг динаміки льодовиків. Дуже широкий список техногенних об’єктів 

моніторинга: це області залягання нафтових і газових родовищ, просадки над 

шахтами, тунелями, моніторинг стабільності мостів. Інтерферометрія має ряд 

переваг в порівнянні з наземними методами. Один радарний знімок покриває 

площу до 100 км² і більше. Інтервал повторної зйомки складає від 35 днів для 

супутника ENVISAT до 6 днів для супутника CosmoSkyMed. Точність оцінки 

зміщення складає декілька сантиметрів, точність оцінки середніх швидкостей 

зміщення по серіях знімків – декілька міліметрів. В даний час радарна зйомка 

проводиться зі супутників ENVISAT, Terrasar-X, Radarsat, CosmoSkyMed. 

Вагомою перевагою радарної інтерферометрії є можливість отримувати і 

аналізувати архівнізнімки, починаючи з 1992 року (супутник ESR-1/2). 

 Комбінація результатів вимірювання InSAR, мареографічних вимірювань 

та безперервних часові серії GPS приймачів для визначення просторової зміни у 

ВРЗК вздовж узбережжя Лос-Анджелеса на протязі останнього десятиліття і 

для визначення впливу просторої зміни ВРЗК на тренди відносного рівня моря, 

дала можливість виявити, що між гаванню Лос-Анджелеса і Ньюпорт-Біч, 

середні тренди ВРЗК змінюються від ~3,4 до -4,3 мм/рік, відображаючи тим 

самим високий рівень видобування ґрунтових вод та нафти в цьому регіоні.  

Виявленню осідання земної кори на острові Тайвань в період від 1995 до 

2000 року, сприяло використання DInSAR та PSInSAR. Максимальна величина 

річного осідання у посушний сезон сягає до -11,51 см/рік і величина 

вертикальних рухів земної кори у вологий період є набагато повільнішою. 

Середні величини осідання у вологий і сухий періоди є -0,31 і -3,37 см/рік 

відповідно. Як результат, величина осідання у сухий період є на 3 см більша, 

ніж у вологий період. Використання DInSAR  дає можливість визначати 

зміщення земної поверхні і визначати деформацій, які виникають внаслідок 

осідання земної поверхні, землетрусів, вулканів та ін.  

Точність визначення ВРЗК на основі InSAR спостережень є недостатньою 

(в районі декількох сантиметрів) для проведення достовірних досліджень 
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швидкостей. Тому даний метод є недоцільним при дослідженні швидкостей 

ВРЗК. Зате він дає можливість проводити дослідження територій з великою 

площею (до 3000 км2). Перевагою даного методу є оперативність отримання 

радарних даних з космічних супутників (до 6 днів) та період дослідження може 

становити від 11 до 45 днів. Недоліки: внаслідок низької відбиваючої здатності 

об’єктів, атмосферних умов, наявності снігового покриву чи густого 

рослинного покриву, зміни геометричних характеристик орбіт при 

повторніповторній зйомці може відбуватися втрата кореляції сигналів. Окрім 

цього, обладання системи InSAR є дорогим.  

SLR (лазерна локація супутників) – це один з методів геодезичних та 

геофізичних досліджень. Спостереження в лазерній локації полягає у 

вимірюванні відрізку часу, протягом якого надкороткий лазерний імпульс 

зміщується від наземної станції до супутника та у зворотному напрямку. Дані з 

глобальної мережі SLR станцій використовують для визначення орбітальних 

параметрів супутників, які рухаються довкола центра мас Землі. Тому 

положення Земного геоцентра та вихідне положення глобальної системи 

відліку можна моніторити з допомогою результатів вимірювань на SLR 

станціях. SLR також робить свій внесок у: визначення ITRF, будучи єдиною 

супутниковою геодезичною технологією, яка визначає положення центра мас 

Землі; моніторинг обертання Землі та руху полюса для забезпечення 

взаємозв’язку з ICRF; моделювання часових і просторових змін в 

гравітаційному полі Землі; визначення Океанічних припливів і припливів 

твердої Землі; моніторинг тектоніки плит та вертикальних і горизонтальних 

деформацій земної кори; визначення параметрів орбіти запущених в космос 

альтиметрів і радарних вимірювачів для дослідження глобальної океанічної 

циркуляції та змінах в масі льоду. Дослідження з допомогою VLBI та SLR 

проводяться відносно центра мас Землі, тобто визначають зміщення відносно 

центра мас Землі. Після приблизно 50 років спостережень SLR залишається 

одним з найточніших геодезичних методів дослідження руху центр мас Землі, 

досягнувши субсантиметрової точності.Спектр застосування SLR – це 

визначення точних параметрів опорної системи відліку. На даний час ITRF 

реалізовують лише з допомогою SLR даних. Крім цього дослідження з 

допомогою SLR широко застосовуються при визначення 

горизонтальних переміщень літосферних плит. Дослідження з допомогою 

VLBI та SLR потребують дорогого обладнання, тому вони не часто 

використовуються при дослідженні великих за обсягом територій. Вони 

служать опорними станціями для інших методів досліджень. 

 

Смолярська С. М. 

к.е.н, доцент Бочко О. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГІС ПРИ ГРОШОВІЙ ОЦІНЦІ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
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За останній час грошова оцінка населених пунктів України перетворилась 

у вид робіт, в яких найбільш повно та ефективно використовуються ГІС-

технології. 

Саме в розробках українських фахівців в економічній оцінці вперше були 

застосовані елементи геоінформаційних технологій (Львів, Лисичанськ, 

Тернопіль, Бердянськ тощо). Основним напрямком використання 

геоінформаційних технологій в цих роботах було економіко-планувальне 

зонування території населених пунктів, яке проводилось на основі 

використання електронних векторних карт місцевості та засобів просторового 

аналізу і моделювання ГІС. 

Можемо виділити такі головні завдання, у яких застосування ГІС-

технологій значно підвищує якість грошової оцінки: 

1.   Автоматизований збір, обробка та систематизація вихідних даних. 

2. Аналіз отриманої інформації (застосування методів просторового аналізу для 

обрахунку площ об’єктів, їх довжини, периметра; використання оверлейного та 

буферного аналізу для визначення щільності розповсюдження окремих 

факторів оцінки; застосування методу ізоліній при інтерполяції результатів; 

тощо). 

3. Пошук, сортування та вибірка результатів грошової оцінки окремих 

земельних ділянок. 

4. Підготовка та роздрукування результатів грошової оцінки через застосування 

принтерів та плотерів. 

Перевага виконання грошової оцінки з використанням ГІС полягає не 

тільки у заощадженні часу, але й у можливості поєднати її з іншими 

містобудівними роботами: земельним і містобудівним кадастрами, генеральним 

планом, схемою приватизації земель населених пунктів. 

Аналіз використання ГІС-технологій у грошовій оцінці земель населених 

пунктів дозволяє зробити висновок щодо значних переваг автоматизації робіт. 

Ці переваги знайшли відображення у скороченні (вдвічі, втричі) термінів 

виконання робіт, підвищенні якості проектної документації, можливості 

практично необмеженого тиражування результатів оцінки, уніфікації проектних 

матеріалів. 

 

Фоміних Є. М. 

 Хайнус Д. Д. 

          Харківський національний аграрний університет  ім. В.В. Докучаєва 

  

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ 

 

Близько 10 років тому з’явилось лазерне сканування на українському 

ринку геодезичних робіт. Сканування поступово знаходить застосування при 

вирішенні все більшого числа геодезичних робіт. Це - 3D картографування 

місцевості, оперативний контроль будівництва інженерних споруд та 

моніторинг їх стану при експлуатації, 3D-моделювання складних архітектурних 
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об'єктів. Лазерне сканування територій має низку переваг перед іншими 

методами зйомки. Воно характеризується високою швидкістю роботи, більш 

високою точністю вимірювання та безпечністю під час зйомки важкодоступних 

і небезпечних об’єктів. Ще однією істотною перевагою цього методу є те, що 

лазерне сканування дає змогу збирати інформацію про досліджуваний об’єкт у 

цифровому вигляді. Сучасні 3Dсканери складаються з двох основних 

компонентів: скануючої системи і цифрової відеокамери. Скануюча система 

призначена для моделювання форми вимірюваних об’єктів, а цифрова 

відеокамера – для передачі кольору об’єктів. 

За принципом дії лазерні сканери поділяють на імпульсні, фазові та 

триангуляційні. Імпульсні - розраховують відстань як функцію часу 

проходження лазерного променя до вимірюваного об’єкта і назад. Фазові -  

оперують із зсувом фаз лазерного випромінювання. В триангуляційних 3D-

сканерах приймач і випромінювач рознесені на певну відстань, яка 

використовується для розв’язку задачі трикутниквипромінювач–об’єкт-

приймач. 

Основні параметри лазерного сканера – точність, дальність, швидкість та 

кут огляду. За дальністю дії і точності вимірів 3D-сканери поділяються на: – 

високоточні (похибка менше міліметра, дальність від дециметра до 2–3метрів); 

– середнього радіуса дії (похибка до декількох міліметрів, дальність до 100 м); 

–дальнього радіуса дії (дальність сотні метрів, похибка від міліметрів до 

декількох сантиметрів); – маркшейдерські (похибка доходить до дециметрів, 

дальність понад кілометр). Останні три класи відносять до розряду геодезичних 

3Dсканерів, які використовуються для виконання робіт по лазерному 

скануванню в архітектурі і промисловості. 

Переваги застосування сканера:   – безконтактність з об’єктом 

досліджень, який може бути важкодоступним для людини (встановлення 

відбивної призми, рейки, як у разі тахеометричного знімання), висока щільність 

точок на поверхні об’єкта (тисячі або сотні тисяч точок), - висока швидкість 

сканування поверхні, що лежить в діапазоні від 5 000 до 1 000 000 вимірів за 

секунду. 

Набір відсканованих точок залежить від кроку сканування у вертикальній 

площині, кроку повороту гідроприводу у горизонтальній площині та кутів поля 

зору сканера.  

Після польових робіт настає камеральне опрацювання отриманих даних. 

Опрацювання залежить від того результату, який хочемо мати: або просторові 

координати всіх виміряних точок (існує такий термін, як "хмара точок 

лазерного віддзеркалення". Технологія камерального оброблення "хмари точок" 

складається з декількох основних етапів, які  випливають з геометрії 

формування лазерного набору точок.  

Об’єднання окремих сканів. Лазерний промінь падає на об’єкт не у 

вигляді точки, а у вигляді плями невеликих розмірів. Об’єднання сканів 

здійснюється різноманітними прийомами, але майже завжди використовують 

такі точки окремих сканів, які розпізнаються безпомилково на сусідніх сканах.  
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Трансформування координат. Увесь набір точок повинен бути 

зафіксований в єдиній просторовій системі координат.  Існує декілька варіантів: 

можна об’єднувати сусідні скани за опорними точками, а можна об’єднувати за 

відомими лінійними та кутовими елементами орієнтування сканера. Створення 

поверхонь. Весь масив ("хмара точок") повинен бути поданий поверхнями, що 

математично описуються. Це потрібно для того, щоб можна було надалі 

використовувати дані в CAD-системах або ж при 3D-моделюванні. На точність 

отримання координат сканерними системами впливають: – точність визначення 

віддалі; характеристика розрізненності; –граничні ефекти ; –відбивна здатність 

поверхонь; –фізичний стан середовища, в якому поширюється лазерний 

промінь. 

 Сфери застосування лазерних систем:  

– тривимірне топографічне знімання місцевості;           

 – гірнича справа (знімання кар’єрів, відкритих гірничих копалень, шахт, 

тунелів тощо);          

– геологічне знімання;  

– промисловість (побудова просторових моделей складних промислових 

установок, комунікацій, резервуарів, складних технологічних виробництв 

тощо). 

Отже, можна цілком обґрунтовано стверджувати, що лазерні сканувальні 

системи є потужним технічним засобом для розв’язання широкого кола 

геодезичних робіт, пов’язаних із просторовим моделюванням об’єктів. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ ГЕОДЕЗИЧНИХ 

ВЗІРЦЕВИХ БАЗИСІВ 2-ГО РОЗРЯДУ 

 

Відомо, що одним з найефективніших методів дослідження 

світловіддалемірів та електронних тахеометрів є еталонування їх на 

стаціонарних взірцевих базисах 2-го розряду (рис. 1)  [1-5].  
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Рис. 1. Панорамний знімок базису 

Знаки базиса фазової ділянки закріплюють в створі лінії 1 – 13, з точністю 

що не перевищує 1,5 мм, що для сусідніх інтервалів не перевищуватиме 3 мм. 

Аналогічно по висоті відносно лінії, що з’єднує знаки 1 – 13 різниця висот між 

будь-якими знаками не має бути більшою 3 мм. Пункти такого базиса це 

трубчасті знаки закладені на глибину приблизно 2,5 м. У верхній частині знаку 

є площадка з отвором. Діаметр станового ґвинта, яким прилад і відбивач 

прикріплюють до знака має відповідати діаметру отвору. 

Точність вимірювання віддалі між будь-якими знаками базиса 

розраховують за формулою  ,)(3,0 ммppmDbamD  де а – випадкова, b - 

систематична похибки, D – віддаль. Усі величини у міліметрах.  

Так, наприклад, більшість топоґрафічних електронних тахеометрів мають 

формулу регресії  ммppmDmD )22(  .  

Для них точність визначення довжини найдовшого інтервалу фазової 

ділянки базиса 1-13 (20 м) дорівнюватиме: ммppmmD 61,0)2000022(3,0   

Таку високу точність визначення вимірювання віддалі можна забезпечити 

інтерферометричним методом, або контрольним метром. Під час вимірювання 

віддалі контрольним метром проблематичним є визначення положення центра 

знака. Можна вимірювати віддалі до країв отвору, які, зазвичай, важко 

однозначно визначити.  

Нами запропоновано пристрій, який дозволяє з високою точністю 

визначати центр знака з метою подальших вимірювань контрольним метром.  

Пристрій складається з металевої пластини на якій нанесено вісь конуса 

двома перпендикулярними штрихами шириною 0,1 мм. Пристрій 

установлюють на знак, таким чином щоб конус потрапив у отвір знака. До 

конуса прикріплений прогонич за допомогою якого гайкою пристрій 

прикріплюється до знака. Для вимірювання фазової частини базиса треба мати 

мінімум 2 пристрої (бажано 3 – для прискорення роботи). До початку 

вимірювань виконують перевірку рівня.  

За допомогою точного нівеліра та лінійки з міліметровими поділками, 

підіймальними ґвинтами, установлюємо пластину з точністю 0,2 – 0,3 мм 

горизонтально. Це дозволяє установлювати прямовисно вісь конуса з точністю 

приблизно 4´. Така точність, установлення осі конуса прямовисно, дозволяє 

виносити центр знака на поверхню пластини, не гірше – 0,04 мм. Ця похибка 

буде випадковою. 

Вимірювання виконують таким чином. Установлюють пристрій конусом у 

центр знака так, щоб один із штрихів розташовувався в створі вимірюваного 

інтервалу. Підіймальними ґвинтами виводять бульбашку сферичного рівня на 
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середину. Скріплюємо пристрій гайкою із знаком. Виконуємо вимірювання, 

визначаємо температуру контрольного метра, обчислюємо поправку за 

рівняння контрольного метра. Якщо знаки винесені у створі і по висоті з вище 

названою точністю, то поправки за нестворність і перевищення для віддалі 20 м 

(сумарно 0,16 мм) не враховуємо. 

Якщо нам необхідно знати довжину інтервалів базиса точніше, то після 

установлення і приведення в робоче положення пристрою на знаку (штативі) 

визначають перевищення між сусідніми пристроями. Також вимірюють 

напрями з 1 знака між 13 і рештою пристроями півприйомом (± 30") для 

обчислення нестворності вимірюваних інтервалів з будь-яким іншим 

інтервалом. Тоді вводять поправки за перевищення і нестворність. Наприклад, 

нам потрібно визначити довжину інтервалу 1 – 4. Для цього за виміряними 

напрямами потрібно звести лінії 1–2, 2–3 і 3–4 на створ інтервалу 1 – 4. 

Аналогічно вводять поправки за перевищення цих ліній на рівень інтервалу 1-4. 

Так само обчислюють поправки для решти інтервалів 1–5, 1–6, …, 1–13.    

У зв’язку з тим що перетин штрихів може не збігатися з віссю конуса, то 

для вилучення цієї похибки під час вимірювань в прямому напрямі 1(2) – 13 

рівень установлюють ліворуч, а у зворотному - 13 – 1(2) – (рівень праворуч). 

Крім цього, для вилучення похибки за ширину штриха необхідно в прямому та 

у зворотному ході відлічувати контрольний метр по обох краях штриха, це буде 

одним з контролів, тобто різниця відліків (передній мінус задній) до кожного 

краю штриха має бути однакова ±0,05 мм. 

Вимірювання десятиметрового інтервалу 2 – 3 базиса, виконують 

аналогічно до вище описаного за допомогою штативів на головку яких 

установлюють пристрої. Пристрої установлюють у створі і по висоті відносно 

напряму 2 – 3 з вище вказаною точністю.  

Враховуючи вище перелічені похибки:  

1) за установлення осі конуса прямовисно – ммmпр 04.0 – випадкова 

похибка;  

2) за власне вимірювання ммm вимвл 04.0205,0  – випадкова похибка;  

3) за нестворність вимірювань контрольним метром ммm вимнествор 004,0 – 

систематична похибка;  

4) за негоризонтальність вимірювань контрольним метром ммm вимнегориз 004,0  

– систематична похибка.  

Отже загальна похибка вимірювання 20 м інтервалу в одну сторону 

дорівнюватиме: 

ммммm ПРЯМОD 5.016.0.36.020004.020004.02004.02004.0.   

Для середнього значення (прямо та  зворотно) така похибка дорівнюватиме 

.4.016.025.016.02/36.0., ммммммммm СЕРD   

Це відповідає вимогам точності створення взірцевих базисів 2-го розряду. 

Якщо похибки за нестворність, визначають з точністю (±1 мм) і так само 

перевищення (±1 мм), то загальна похибка вимірювання 20-ти метрового 

інтервалу дорівнюватиме приблизно: 

.362.0002.036.0200005.0200005.02004.02004.0 ммm ПРЯМОD   
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Для середнього значення (прямо та  зворотно) така похибка дорівнюватиме 

.26.0002.0254.0002.02/36.02/4.0., ммm СЕРD   

Якщо вимірювання виконувати двома контрольними метрами, то   

.2.02/3.0 ммm СЕРЕДНD   

Якщо світловіддалеміри мають рівняння регресії ,)11( ммppmDmD  то 

для таких світловіддалемірів точність вимірювання будь-якого відрізка фазової 

частини базиса має дорівнювати 

ммppmmD 31,0)2000011(3,0  . 

Отже, якщо вимірювання виконувати двома контрольними метрами, за 

запропонованою методикою, то на базисах виміряних з такою похибкою можна 

еталонувати і такі високоточні світловіддалеміри. 

Метрологічну атестацію світловіддалемірів та електронних тахеометрів 

виконують на взірцевих базисах 2-го розряду. Нами запропоновано пристрій та  

методику для лінійних вимірювань, яка забезпечує  точність вимірювання 

фазової ділянки геодезичних базисів 2-го розряду ммppmDbamD )(3,0  . 
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ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО 

НІВЕЛЮВАННЯ “З СЕРЕДИНИ” І “ВПЕРЕД-НАЗАД” НА 

ГЕОДЕЗИЧНОМУ ПОЛІГОНІ ЛНАУ 

 

На сьогодні нівелювання горизонтальним променем залишається одним із 

найточніших методів визначення перевищень. З появою цифрових нівелірів, 

похибки відлічування, інструментальні і особисті похибки спостерігачів 

зводяться до дуже малих величин або повністю виключаються. Вертикальна 
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рефракція та нестабільність горизонтальності променя нівелювання мають 

найбільший вплив на точність високоточного геометричного нівелювання [2, 

3]. 

На виконання високоточного нівелювання інструкція [1] накладає жорсткі 

обмеження (атмосферні умови і періоди доби, за яких дозволено виконувати 

вимірювання, висота візирного променя над земною поверхнею, довжини та 

нерівність плечей нівелювання, строге дотримання методики нівелювання – по 

двох парах костилів і виконання нівелювання у зворотному напрямі).  

У процесі нівелювання стабільність установлення візирного променя в 

горизонтальне положення не контролюється і зміна його положення за час між 

спостереженнями на задню і передню рейки повністю входить у похибку 

визначення перевищення, що є основними недоліками методу нівелювання "зі 

середини". Під час нівелювання І і II класів багато часу витрачається для 

установлення рівності плеч (допуск 0,5 і 1 м відповідно), та їхньої довжини 

(допуск 50 м). На похилих ділянках нівелювання накладається ще й обмеження 

висоти променя над земною поверхнею (0,8 і 0,5 м відповідно) [1]. 

Виконання високоточного геометричного нівелювання чітко 

обумовлюється інструкцією [1]. Процес вимірювання під час високоточного 

нівелювання трудомісткий, вимагає високоточних приладів, метрологічного 

забезпечення та кваліфікованих виконавців.  

Підвищити точність нівелювання за рахунок виключення особистих 

похибок, зменшити похибки відлічування та компенсації горизонтального 

положення променя нівелювання стало можливим з появою електронних 

цифрових нівелірів з кодовими рейками. Для високоточного геометричного 

нівелювання розробляються нові методики врахування нівелірної рефракції. 

Контролювати процес нівелювання на кожній лінії визначення 

перевищення дозволяє спосіб геометричного нівелювання “вперед-назад”[4]. 

Під час геометричного нівелювання способом "вперед - назад" виконують 

подвійні вимірювання перевищення способом "вперед" з кінців лінії 

нівелювання (прямо і зворотно).  

В 2018 році на експериментальному полігоні Львівського національного 

аграрного університету виконані порівняльні дослідження способів 

геометричного нівелювання з середини і “вперед-назад”. Прокладені три 

нівелірні ходи між пунктами PG29-PG25, PG25-PG54, PG54-PG29 в прямому і 

зворотному напрямку, що утворили зімкнутий полігон. Для нівелювання, 

використовувався електронний нівелір DiNi 22 та комплект кодових 

складуваних рейок, то застосовували методику і допуски інструкції [1] для 

нівелювання III класу. Результати нівелювання приведені в таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1.  

Результати нівелювання експериментального полігону ЛНАУ способом із 

середини 

Назва ходу L n Σh прямо Σh зворотньо Δh Σh сер 

PG29-PG25 162,04 5 8,55330 -8,55257 0,00073 8,55293 

PG25-PG54 241,79 7 -12,28780 12,28763 -0,00017 -12,28772 

PG54-PG29 236,64 4 3,73573 -3,73553 0,00020 3,73563 
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Σ= 640,47 16 0,00123 -0,00047 0,00077 0,00085 

     m=0,00045  

 

Таблиця 2.  

Результати нівелювання експериментального полігону ЛНАУ способом 

“вперед–назад” 

Назва ходу L (м) n 

Σh  

Прямо 

(м) 

Σh 

зворотньо 

(м) 

Δh (м) Σh сер (м) 

PG29-PG25 161,35 9 8,55255 -8,55203 0,00052 8,55229 

PG25-PG54 243,61 13 -12,28823 12,28852 0,00028 -12,28838 

PG54-PG29 237,30 7 3,73495 -3,73542 -0,00047 3,73518 

Σ= 642,26 29 -0,00073 0,00107 0,00033 -0,00090 

        m=0,00051   

 

Аналізуючи таблиці 1 і 2 зауважимо, що нівелювання двома способами 

знаходиться приблизно однакової точності. Кількість станцій в нівелюванні 

способом “вперед–назад” у двічі більша ніж із середини.  

Експериментальні дослідження показали, що способи геометричного 

нівелювання “вперед-назад” і нівелювання “із середини” приблизно однакової 

точності.  

Спосіб “вперед-назад” значно спрощує процес нівелювання за рахунок 

встановлення лінії нівелювання (плеча). 

Спосіб “вперед-назад” дозволяє контролювати положення променя 

візування нівеліра обчисленням значення сумарного кута негоризонтальності ε" 

(рекомендується для цифрових нівелірів). 

Для зменшення впливу перефокусування зорової труби нівеліра в процесі 

нівелювання способом “вперед-назад” пропонується починати нівелювання на 

наступній станції з плеча, на якому завершили нівелювання на попередній 

станції. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ 

 

Воєнні дії в Донбасі з усією повнотою показали катастрофічний стан 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності в державі. У перші місяці 

воєнних дій у військовій галузі взагалі не було топографічних карт. Застарілість 

інформації на картах значно ускладнила планування і проведення бойових 

операцій, організацію та взаємодію залучених до проведення АТО сил й засобів 

[3]. Усе це є наслідком системного знищення державної картографо-

геодезичної служби. 

Метою створення топографо-геодезичного забезпечення є 

функціонування національної системи відліку, державної геодезичної мережі, 

загальнодержавного топографічного картографування території країни та 

розвиток національної системи картографування, делімітації та демаркації 

державного кордону, розвиток геоінформаційних ресурсів і створення 

геоінформаційних систем тощо. 

Топографо-геодезичні роботи – це сукупність заходів, що передбачають 

отримання вичерпної інформації про необхідну місцевість [4]. Щоб мати 

уявлення про можливості використання земельної ділянки проводять 

визначення координат місцевості та об'єктів, розташованих на них. Інженерно-

геодезичні вишукування для будівництва та реконструкції будівель здійснюють 

за допомогою сучасних приладів та методів дослідження. 

Топографо-геодезичні роботи використовують при: 

- відведенні земельних ділянок; 

- проведенні зйомок для кадастрових планів; 

- відновленні або винесенні меж на території; 

- визначенні та інвентаризації межових обмежень ділянки землі; 

- початку будівництва, реконструкції та капітальному ремонті 

комунальних та промислових фондів [1]. 

Топографо-геодезичне забезпечення реалізує картографо-геодезична 

служба, що пережила численні реорганізації, внаслідок чого її статус з 

центрального органу виконавчої влади поступово понижувався аж до повної 

ліквідації [3]. Сьогодні її виділено як структурний підрозділ Держгеокадастру, 

що вирішує широкий комплекс завдань з питань топографічної, геодезичної та 

картографічної діяльності. За цих умов діяльність державної картографо-

геодезичної служби має комплексний науковий, міжгалузевий і міждержавний 

характер.  
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Проблемою розвитку картографування у країні залишається 

необґрунтована таємність багатьох геодезичних і картографічних даних [2]. 

Таємниця картографічної інформації позначилася на формуванні внутрішнього 

попиту на топографічні карти, адже їх було втрачено через застарілість 

інформації про стан місцевості та не проведення їх систематичного оновлення. 

Топографо-геодезичне забезпечення проведення робіт потребує 

правового регулювання топографо-геодезичної діяльності та створення 

нормативної бази, державного контролю за технологією одержання 

геопросторової інформації, а також сертифікації інженерів-геодезистів з метою 

створення гарантій для замовника робіт. 
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ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

Світовий досвід формування аграрної економіки чітко змоделював 

систему, в якій ринкові земельні відносини займають вагому складову сучас-

ного розвитку. 

Сьогодні Україна здійснює певні заходи, щоб відповідати принципам 

міжнародної економічної інтеграції, про що зокрема визначено й угодою про 

євроінтеграцію, яка передбачає гармонізацію ринкових відносин на умовах 

економічної ідентичності. Особливо це важливо для розкриття потенційних 

можливостей вітчизняного сільського господарства, де землі 

сільськогосподарського призначення повинні виступати найвагомішим не 

тільки виробничим, а й економічним фактором конкурентного розвитку 

аграрної економіки. 

Крім того, на сьогодні стає все більш очевидним, що земельні 

сільськогосподарські ресурси України набувають важливого стратегічного 

значення не лише для задоволення національних інтересів, але і для світового 

співтовариства з метою розв’язання глобальних проблем продовольчого забез-

печення. 

Однак розвиток ринкових земельних відносин в Україні поки що 

залишається найбільш законсервованим, що порушило системність та 

комплексність ринкових перетворень, загальмувало дію взаємопов’язаних 

синергетичних чинників розвитку аграрної сфери. Разом з іншими негативними 

факторами такі системні неузгодженості стримують розвиток не тільки 

сільського господарства, але і стали гальмом для вирішення соціально-

економічних проблем сільського населення, спричиняють занепад сільських 

територій. 

На сьогодні бачення розвитку ринкових земельних відносин окремими 

політиками і деякими аграрниками в основному сконцентровано на купівлі-

продажу земель сільськогосподарського призначення. На думку багатьох 

учених, такі погляди не тільки залишають поза увагою вирішення сучасних 

прогресуючих проблем, пов’язаних з охороною земель, збереженням родючості 

ґрунтів, оптимізацією землекористування, надмірною розораністю, згортанням 

меліорації, недотриманням національного бачення вимагає поглиблених 

теоретичних і прикладних досліджень з метою формування завершеної 

ринкової системи розвитку аграрної економіки, де обіг земель 

сільськогосподарського призначення є надзвичайно важливою її складовою. 

Розвиток земельних відносин, зокрема запровадження ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення, нині є однією з найбільш 
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обговорюваних, чутливих та суперечливих тем в українському суспільстві, 

оскільки торкається інтересів не тільки мільйонів українських селян, але є і 

важливою передумовою майбутнього економічного розвитку України. 

Розпочата ще в березні 1991 року земельна реформа стала однією з найсклад-

ніших суспільних трансформацій в Україні після набуття нею незалежності. За 

період, що минув, на основі Конституції України та інших нормативно-

правових актів за без посередньої участі вчених НААН було розроблено і в 

основному реалізовано найважливіший етап української моделі земельної 

реформи, складовими якої стали: визнання приватної власності на землю; 

механізми передачі земель у колективну власність; розвиток орендних зе-

мельних відносин; запровадження нормативної грошової оцінки земель; 

порядку паювання земель, видача правовстановлюючих документів селянам на 

право земельної власності, що дало можливість ліквідувати державну 

монополію власності на землю та забезпечити створення агроформувань 

ринкового типу. 

За останній час це дало певний поштовх активізації агропромислової 

діяльності. За статистичними даними, в 2016 році порівняно із 2000 роком 

виробництво валової продукції сільського господарства в постійних цінах 

зросло в 1,6 раза, відбулася відповідна модернізація сільського господарства і 

харчової промисловості, активізувалася зовнішньоекономічна діяльність, 

покращилась економічна результативність функціонування аграрного сектору, 

підвищено рівень гарантування продовольчої безпеки держави. 

Важливою передумовою результативності перетворень у земельних 

відносинах на даному етапі стало формування сприятливого економічного 

середовища для діяльності нових, ринкового типу сільгосппідприємств шляхом 

запровадження пільгової, спрощеної та прозорої системи оподаткування 

фіксованим сільськогосподарським податком та податком на додану вартість і 

діяла в автоматичному режимі та виключала втручання в господарську 

діяльність фіскальних органів, активізації кредитування сільгоспвиробників із 

використанням механізмів часткового здешевлення вартості кредитів за 

рахунок коштів державного бюджету, врегулювання заборгованостей по сплаті 

податків та зборів до Пенсійного фонду, зростання загальних обсягів державної 

підтримки сільського господарства. Сприяло стабілізації розвитку окремих 

кризових підгалузей сільського господарства застосування цільових державних 

дотацій та ринкових механізмів з регулювання попиту і пропозицій на ринках 

основних видів сільськогосподарської продукції і продовольства шляхом 

запровадження фінансових і товарних інтервенцій, підтримки розвитку 

садівництва, ягідництва, виноградарства і хмелярства, розвитку фінансового 

лізингу, запровадження ряду інших державних заходів для ринкового розвитку. 

Проте, протягом останніх років відбулося погіршення економічного 

середовища для функціонування суб’єктів аграрного ринку, суттєве обмеження 

державного стимулювання. Практично призупинено розвиток ринкових 

земельних відносин, як це вимагав прийнятий у 2001 році Земельний кодекс 

України, що стало перепоною в застосуванні ринкових механізмів фінансового 

забезпечення розвитку аграрного сектору економіки. 
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Цей важливої ваги законодавчий акт уже тоді відкривав широкі 

можливості для формування гармонізованих із розвиненим світом земельних 

відносин на умовах володіння, користування та розпорядження сільсь-

когосподарськими земельними ресурсами, що забезпечувало б повноцінну 

власність селян на землю, зрозумілу для вітчизняних та іноземних партнерів. У 

результаті, незважаючи на відносне зростання агропромислового виробництва, 

сьогодні в Україні склався специфічний уклад сільськогосподарської діяльності 

- від надзвичайно великих виробників, які вбачають певні ризики в розвитку 

земельної реформи, до фермерів, особистих селянських господарств та інших 

дрібних виробників, для яких держава не створила умови для саморозвитку, 

що, зокрема, призводить до втрати робочих місць та занепаду українських сіл. 

Порушення принципів системного реформування також призвело до прогресу-

вання монополізму не тільки на ринках продукції сільського господарства, але і 

ринках матеріально-технічних і фінансових ресурсів, експортно-імпортної 

діяльності, формування однобічного сировинного експорто- орієнтованого 

агропромислового виробництва, появи значної кількості «паразитуючих» 

посередників, блокування розвитку обслуговуючої сільськогосподарської 

кооперації з одночасним пригніченням дрібнотоварного виробника, який в 

основному працює для задоволення потреб внутрішнього продовольчого ринку. 

А в цілому це стало причиною спотворення ще не усталеної конкуренції та 

викривлення структури аграрної економіки. У таких умовах розраховувати на 

збалансований розвиток аграрного ринку неможливо. 

Але найбільш загрозливим є те, що до цього часу не сформовано 

ефективного землевласника, не вирішено питання ощадливого, раціонального й 

екологічно безпечного використання земельних ресурсів. 

Вразливою проблемою залишається нестабільність землекористування 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. За оцінками 

члена- кореспондента ПААН Третяка А.М., у період 2006-2015 років зміни 

розмірів землекористування відбулися у 6446 господарствах, або в 10 % від їх 

загальної кількості. 

Держава практично самоусунулася від планування розвитку 

землекористування в межах адміністративних територій. 

Проблематичним залишається набуття і гарантування прав власності на 

земельні ділянки, не введено автоматизовану систему кількісного і якісного 

обліку та видачу правовстановлюючих документів на всі земельні ділянки, 

неврегульованість питань щодо невитребуваних земельних ділянок, протягом 

15 років нехтується законодавча вимога проведення інвентаризації земель 

державної, комунальної і приватної власності та суб’єктів господарювання, що 

ставить під сумнів легітимність державного земельного кадастру в сучасних та, 

особливо, в майбутніх економічних відносинах. 

Незадовільною залишається ситуація із збільшенням площі деградованих 

і малородючих ґрунтів, яка вже перевищила 10 мли га, а щорічні втрати від 

основних видів деградації ґрунтів оцінюються в 1,5 млрд євро. 

Тільки 15% сільгоспвиробників використовують науково обґрунтовані 

сівозміни, недотримуються інші агротехнічні й екологічні вимоги, відсутнє 
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збалансоване внесення органічних і мінеральних добрив, неконтрольовано 

використовуються засоби захисту рослин, триває занепад меліорації, загалом 

втрачається природна родючість ґрунтів. 

Загалом гальмування земельної реформи не дало можливості задіяти 

найважливіші ринкові чинники конкурентного розвитку сільського 

господарства, ефективного його інтегрування до світової продовольчої системи 

на умовах економічної сумісності (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Базові чинники конкурентного розвитку сільського господарства, які 

незадіяні. 

№ 

п/п 
Чинники 

1 
Розвиток приватної ініціативи надання селянам виключного 

права самостійного розпорядження власністю на землю 

2 Впровадження земельно-іпотечного кредитування 

3 
Кооперація, інтеграція, організація спільної підприємницької 

діяльності 

4 Унормування діяльності великотоварних сільгоспвиробників 

5 
Землевпорядкування, охорона земель, збереження родючості 

ґрунтів, екологізація виробництва 

6 
Привабливість інвестування, розвиток фондового ринку, 

міжнародне співробітництво на умовах економічної сумісності 

 

Вказані й інші негативні тенденції із станом земель 

сільськогосподарського призначення переконливо вказують на 

недосформованість державної стратегії та незадовільне інституційне 

забезпечення розвитку земельної реформи на ринкових принципах. 

Досвід європейських та інших розвинених країн підтверджує, що 

системне інституційне середовище здійснення ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення повинно спрямовуватися перш за все на 

охорону ґрунтів та оптимізацію землекористування, що разом із високим 

рівнем дотування сільськогосподарської діяльності й розвитку сільських 

територій та інших механізмів регулювання в рамках єдиної Європейської 

аграрної політики забезпечує збалансований агропромисловий та сільський 

розвиток. Зокрема, у Німеччині він регулюється Законом «Про поліпшення 

агро- структури та забезпечення сільськогосподарських і лісогосподарських 

підприємств», у Франції - «Про орієнтованість сільського господарства». 

У широкому контексті для України вже стало визначальним визнання 

земельного капіталу як об’єкта земельного обігу, що змусить усіх ставитися до 

землі не тільки як до виробничого ресурсу, але і як до потужного фінансового 

чинника, який забезпечить функціонування в єдиному ринковому середовищі 

всіх факторів виробництва, включаючи земельні ресурси. Тому на порядку 

денному повинно стояти чітке завдання: не як продовжити мораторій на 

ринковий обіг земель, чим не тільки консервуються земельні відносини, але і 

провокується поглиблення негативних тенденцій, а те, яким повинен бути 
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сформований земельний ринок з метою забезпечення збалансованого конку-

рентного соціально-економічного розвитку аграрної економіки та сільських 

територій. 

Загалом є обґрунтована впевненість, що системне запровадження в Укра-

їні ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення на основі 

сприятливого економічного середовища з використанням кращого світового 

досвіду створить необхідні умови для економічних і земельних відносин з 

метою запобігання зловживань і посягань на земельну власність, встановлення 

реальної вартості українських чорноземів, справедливої орендної плати та 

виваженого оподаткування, раціонального землекористування, відтворення 

родючості ґрунтів і збереження земель, використання капіталізованих 

земельних ресурсів як важливого ринкового інституційного інструменту для 

конкурентного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій. 

 

Погорілець М. В. 

викладач-методист Виткович О. І. 

Екологічний коледж ЛНАУ  

 

НОВІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦЇ ТА РОЗВИТКУ  

СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Нові соціально-економічні умови, які склалися в України внаслідок 

проведення земельної реформи, реформування систем власності, в тому числі 

на землю, впровадження нових систем господарювання, вимагають новітніх 

підходів до розвитку територіальних систем, в тому числі і сільських населених 

пунктів 

         Зміни в архітектурно-планувальній структурі  сіл та в системі розселення  

залежать і від демографічних та соціальних процесів. Характер  демографічної  

ситуації  в селі, міграція, зміна суспільних відносин, поляризація суспільства за 

матеріальним станом, а також зміна ціннісних орієнтирів знаходять своє 

відображення у архітектурно-планувальній структурі села. Окремі із змін 

мають вплив лише на житлове будівництво, інші – в масштабі цілого села. .  

Принципи сталого розвитку територіальних систем, в тому числі і 

сільських населених пунктів, включають ряд існуючих вимог, які мають 

враховуватись при реконструкції та розвитку. Це вимоги: забезпечення 

просторового ладу; врахування природно-ландшафтних умов; охорони 

природного середовища; забезпечення безпеки для мешканців, населення та 

держави; забезпечення охорони культурної та історичної спадщини; 

дотримання прав власності; підвищення екологічних характеристик простору. 

Ці вимоги є обов’язкові до виконання. Так вимога дотримання прав 

власності показує на те, що кожен має право на господарювання та забудову 

території, на яку має право власності, але зобов’язаний не порушувати при 

цьому правового інтересу інших, а також вести забудову так, щоб забезпечити 

дотримання основних інтересів та потреб іншої сторони (забезпечення доступу 
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до доріг; можливістю користуватись з води, каналізації, енергії; охорони від 

шуму, вібрації, забруднень повітря, грунтів тощо). 

Одним з важливих принципів реконструкції сільських поселень у сучасний 

період є принципи збільшення відкритості з урахуванням умов їх розташування 

у системі групового розселення. Село в системі розселення не може існувати 

ізольовано від інших населених пунктів. Велике значення в житті його 

мешканців мають постійні тісні контакти з районними чи обласними центрами, 

які здійснюються як за промисловими та адміністративними лініями, так і у 

сфері культурно-побутового обслуговування. Це особливо важливо для сіл, в 

яких архітектурно-планувальна система повинна відповідати статусу центру 

первинної системи розселення. 

При вирішенні кожного містобудівельного завдання, при архітектурно-

планувальній реконструкції села необхідно зберегти екологічну рівновагу 

природних і штучно створюваних елементів ландшафту. Така рівновага 

необхідна, адже за своєю суттю село через відносно невелику площу тісно 

пов’язане з навколишнім середовищем. Середовище проживання повинно 

відповідати в однаковій мірі як утилітарним, так і естетичним вимогам людини. 

Важливий принцип архітектурно-планувальної реконструкції сільських 

поселень — підвищення експлуатаційних характеристик простору, в тому 

числі: покращення санітарно-гігієнічного стану сільського поселення; 

удосконалення архітектурно-планувальної структури плану населеного пункту; 

підвищення житлових умов і культурно-побутового обслуговування населення; 

покращання зовнішнього вигляду села. 

 Ще одним важливим принципом перебудови села, його реконструкції є 

етапність виконання реконструктивних заходів. Перший етап можливо 

обмежити новим будівництвом на вільних територіях, другий — ущільнення 

існуючої забудови, третій — знесенням малоцінної забудови.  

Обґрунтованим є принцип соціальної орієнтованості реконструктивних 

дій та заходів. Досягти його реалізації зовсім нелегко, адже не одному 

поколінню прищеплювали й нав’язували, що колективність — це основна 

форма власності, а будь-який вияв індивідуальності сприймався негативно. 

Потрібен новий тип українського селянина з відмінним підходом до ведення 

сільського господарства та з новим мисленням.  

        В  умовах  планової  економіки  та  загальнодержавної власності  на 

землю  головна  увага  при  вирішені  питання розвитку населених пунктів 

зосереджувалась  на  визначенні  економічних  показників  розвитку  та  

демографічного  прогнозу для села.  На  цій  основі  визначилась  потреба  в  

нових  місцях  праці,  проживання,  обслуговування, а  відповідно  і потреба  в  

територіях  для  їх  будівництва. 

Новим підходом до  реконструкції  та  розвитку  сіл  є  розуміння  нових  

умов  та  механізмів  регулювання  їх  функціонування,  закладання  нових 

механізмів  реалізації  проектних  рішень  не через  залучення  державних  

коштів,  а  створенням  умов  та  підвищенням  інвестиційної  привабливості  

села. 
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       Розвиток центральних сіл регіону та формування їх архітектурно-

планувальної структури обумовлюється природно-ландшафтними умовами.  

Важливий вплив на структурні зміни в системі розселення та архітектурно-

планувальну структуру сіл, інженерно-дорожної, соціально-побутової та 

соціально-духовної інфраструктури виявили зміни у виробничій  сфері села.  Ці 

зміни концентруються навколо появи  та  розвитку  фермерських  господарств,  

розширення  виробничих  функцій  на  селі,  реформування  (ліквідація) 

традиційних  для  радянської  системи  форм господарювання. Так поява 

фермерських господарств принципово реформує не лише виробничу (створення 

нових житлово-виробничих комплексів, переробних підприємств), а й складену 

архітектурно-планувальну структуру села, природне оточення та архітектурно-

естетичні характеристики краєвидів села.        

Ще однією методологічною  вимогою  реконструкції  та  розвитку  сіл  є  

широке  залучення  територіальної  громади.  Доцільно  залучати  громаду  вже 

на  початковому  етапі  розробки  проектної  документації  з  реконструкції  та  

розвитку  села,  розглядати  громаду як  партнера  та  учасника  розробки. Така  

умова  знімає  підстави  для  соціальних  конфліктів  при  погоджені  проекту  

та  громадських  слуханнях.                    

Особливий підхід і методологію реконструкції доцільно використовувати 

в селах, які нещодавно отримали статус центральних. У таких селах 

створюється сприятливе підґрунтя для влаштування нового громадського 

центру. Серед нової забудови розміщується основне ядро громадського центру, 

а на базі старого створюється підцентр, який заповнює порожню «нішу» 

громадських споруд у старій частині. При реконструкції житлової зони 

сільських поселень пропонуються такі  методи: реконструкція існуючих 

кварталів житлової забудови із забудовою на землях запасу резервного фонду  

та створення нових житлових формувань. Для реструктуризації сільського 

виробництва запропоновано  методи  реконструкції виробництва на базі 

колишнього колгоспу;  метод створення окремих фермерських господарств на 

основі виділеної землі з резервного фонду, або на основі паїв; а також метод 

реконструкції сільського виробництва шляхом господарювання власників на 

своїх земельних частках  (паях), які вони отримали внаслідок земельної 

реформи і не побажали вступити в нові організаційно-правові суб’єкти 

господарювання.  

Система реконструкцій та розвитку поселень,  яка існує в Україні,  

базується на засадах сталого розвитку, яка обумовлює ряд вимог,  які мають 

враховуватись при проектуванні та реалізації проектів (охорони природного 

середовища, культурної та історичної спадщини, дотримання прав власності, 

створення безпечного середовища, підвищення його комфортності тощо) .  

Сільські населенні пункти повинні розвиватися на засадах сталого 

розвитку і відповідати в однаковій мірі як утилітарним, так і естетичним 

вимогам людини. 
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Проць Г. В. 

к.е.н., доцент Солтис О. Г. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СІВОЗМІНА – ЕКОНОМІЧНО ВИПРАВДАНИЙ ЗАХІД 

 

За розмірами території та земельного фонду Україна є великою 

європейською державою, а за площею земель сільськогосподарського 

використання, що припадає на одного мешканця, вона посідає шосте місце 

серед провідних країн світу, а за кількістю ріллі — перше місце в Європі. 

Розораність території України перевищує всі допустимі екологічні стандарти і 

становить 57% (для прикладу: зона Степу розорана на 81%), тим часом як у 

Німеччині і Франції цей показник сягає лише 32%, в Англії — 29,6%, а у США 

— 16,9%.  

В Україні площа посіву польових культур стабілізувалась на рівні 

близько 26–27 млн га (протягом останніх 30 років відбувалось поступове 

зменшення цього показника: із 32,66 млн га до 30,96 млн га). Зернові культури 

займають площу 14,6–16,2 млн га. Можливостей подальшого розширення 

площі орних ґрунтів в Україні фактично вичерпані, тому головним напрямом 

збільшення обсягів виробництва аграрної продукції є більш ефективне 

використання ґрунтів, які вже перебувають в експлуатації. 

Однією зі складових у вирішенні сучасних проблем землеробства є 

оптимізація структури посівних площ з урахуванням науково обґрунтованих 

рекомендацій. В умовах ринку вона повинна забезпечувати високу 

рентабельність виробництва, але одночасно бути досить мобільною, щоб 

враховувати нагальні потреби виробництва. Проте при формуванні оптимальної 

структури посівних площ необхідно орієнтуватись не тільки на можливість 

сьогоденної економічної вигоди, але і на створення в ґрунті умов, які 

забезпечують збалансоване використання біологічних та природних факторів і 

відновлення родючості ґрунту. 

На сьогодні спостерігаються значні відхилення від рекомендованих 

параметрів структури, які мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. 

Так, у зв’язку з різким скороченням виробництва продукції тваринництва 

впродовж останніх років відбувалось неконтрольоване скорочення посівних 

площ кормових культур із 29–35% аж до 4–6%. А постійне зростання попиту на 

насіння соняшнику як в Україні, так і на світовому ринку призвело до 

небезпечного, з екологічної точки зору, розширення площ, зайнятих цією 

олійною культурою. За цей період його посівні площі збільшилися з 10–12% до 

34–37% (в окремих господарствах південних районів Степу — до 50%). 

Внаслідок стабільно високих цін на насіння цієї культури саме вирощування 

соняшнику дозволяє забезпечувати рентабельність будь-якого аграрного 

підприємства і вирішувати невідкладні проблеми виживання в умовах ринкової 

економіки. Але при цьому не враховуються віддалені наслідки такого явища, 

зокрема, різке погіршення фітосанітарного стану ґрунту і вологозабезпеченості 

посівів кількох наступних культур, що обумовлює зниження їх урожайності. 
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Важливим фактором ефективної експлуатації орних ґрунтів є 

впровадження науково обґрунтованих сівозмін, у яких найбільш повно 

використовуються біологічні особливості кожної культури, що дає можливість 

отримати сталі високі урожаї. Цей захід є економічно і екологічно 

обґрунтованим і не потребує додаткових капіталовкладень. Сівозміни повинні 

бути базовою, визначальною ланкою сучасної системи землеробства, яка 

визначає раціональну організацію території і порядок чергування вирощуваних 

культур в часі і просторі.  

Вирощування польових культур у сівозмінах позитивно впливає на 

регулювання поживного і водного режимів (за рахунок більш економного 

використання продуктивної вологи); запобігання явищам ґрунтовтоми; 

регулювання фітосанітарного стану посівів, зниження рівня розвитку хвороб і 

шкідників; раціональне використання біокліматичного потенціалу регіону. 

Внаслідок впливу чергування культурних рослин на ґрунт змінюються також 

показники хімічних, фізичних та біологічних властивостей ґрунту. 

Необхідність чергування культур ґрунтується на різній потребі в 

поживних елементах та воді в окремі періоди їх росту і розвитку, на різниці у 

рівні конкурентоспроможності у боротьбі з бур’янами за основні фактори 

життєдіяльності. Для оптимізації умов росту, розвитку і формування врожаю 

рослинами кожна культура при розміщенні в сівозміні має бути забезпечена 

сприятливими попередниками. 

Загалом при впровадженні сівозмін ефективність використання орних 

земель підвищується принаймні на 15–20%. При цьому, залежно від розмірів 

господарства і його спеціалізації, можна впровадити як короткоротаційні (3–5 

полів), так і багатопільні (6–9 полів) сівозміни. 

Отже, використання сівозмін є важливою і ефективною складовою 

раціонального використання орних земель України з метою отримання високих 

і стабільних урожаїв, підвищення рентабельності виробництва сільсько-

господарської продукції та відновлення родючості ґрунту. Науковими 

установами НААН розроблені і рекомендовані сівозміни для господарств з 

різною площею землекористування та спеціалізацією, застосування яких 

дозволить ефективно вирішувати технологічні завдання і на основі цього 

отримувати максимальний урожай, що дозволить, своєю чергою, забезпечувати 

не лише внутрішнє споживання, але і експорт на світові ринки 

конкурентоспроможної аграрної продукції.  

 

Поліщук Р. М. 

к.е.н., доцент Дудич Г. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМИ ГАНТА В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

 

Метою дослідження є аналіз можливості застосування діаграми Ганта в 

управлінні проектами. Землевпорядні проекти всіх рангів і тематик 

забезпечують раціональне використання земель. При їх розробці і втіленні 
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завжди проходять одні й ті ж кроки: задумують, планують, упроваджують і 

контролюють.  

Для їх відображення доцільно використовувати діаграму Ганта – для 

ілюстрації планування та управління проектами. При цьому можна легко і 

зручно в графічній формі відобразити перебіг певних подій з деталізацією за 

датами й визначити їх тривалість.  

Формальне планування проекту починається після прийняття рішення 

про його реалізацію. Визначають ключові моменти – так звані віхи проекту, 

формулюють завдання і їх взаємну залежність. На цьому етапі використовують 

системи для управління проектами, що надають керівнику набір засобів для 

розробки формального плану: засоби побудови ієрархічної структури робіт, 

мережні графіки й діаграми Ганта, засоби призначення і гістограми 

навантаження ресурсів.  

Діаграма Ганта являє собою відрізки (графічні плашки), розміщені на 

горизонтальній шкалі часу. Кожен відрізок відповідає окремому завданню або 

підзадачі. Завдання і підзадачі, складові плану, розміщуються по вертикалі. 

Початок, кінець і довжина відрізка на шкалі часу відповідають початку, кінцю і 

тривалості завдання. На деяких діаграмах Ганта також показується залежність 

між завданнями, які складаються із відрізків, які розміщені на горизонтальній 

шкалі часу. Кожен відрізок представляє собою певне завдання чи підзавдання. 

Початок, кінець і довжина відрізку відповідає початку, завершенню та 

тривалості завдання. 

Завдання можуть виконуватися як паралельно так і послідовно. Якщо 

завдання виконуються послідовно, то існує зв’язок між нею і попередньою 

задачею відповідно. Наступна задача буде виконуватися тільки після 

завершення попередньої. 

Паралельні завдання в проекті потрібно починати якнайшвидше, що дає змогу 

зекономити час і тривалість виконання проекту. 

Стрічкова діаграма, або діаграма Ганта відображає дати початку й 

завершення операцій і їх тривалості й залежності між операціями. Ці діаграми 

візуально являють собою простий набір смужок, що складаються з двох 

головних осей: стадій проекту і часу. Кожна смужка відповідає окремому 

завданню. Завдання і підзадачі, складові плану, розміщуються по вертикалі. 

Початок, кінець і довжина відрізка на шкалі часу відповідають початку, кінцю і 

тривалості завдання. 

Проілюструємо вихідні форми на прикладі проекту придбання 

комп’ютерної програми для землевпорядної організації, що складається з 

наступних робіт: аналіз ринку програмних продуктів; визначення технічних 

вимог до програми; визначення управлінських вимог; контакт з 

постачальниками; кінець фази аналізу (контрольна подія); аналіз специфікацій; 

перевірка посилань; аналіз демо-версій; аналіз супроводу; ухвалення рішення 

(контрольна подія). Графік Ганта є своєрідним стандартом у галузі управління 

проектами, адже саме з його допомогою з'являється можливість показати 

структуру виконання всіх етапів проекту наочно.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Кохан А. М.  

к.е.н., доцент Солтис О. Г.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У НОВИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Динамічний розвиток суспільства супроводжується трансформацією 

соціально-економічних процесів, зростанням антропогенного навантаження на 

природне середовище існування людства. Україна знаходиться на етапі 

становлення ринкової економіки, однією з основних умов якої є реформування 

земельних відносин. Здійснення масштабних перетворень належним чином не 

забезпечує раціональне використання та охорону земельних ресурсів, а 

відтворення продуктивного потенціалу сільськогосподарських земель не 

відповідає вимогам екологобезпечного землекористування. З огляду на це 

проблема підвищення ефективності використання, відтворення та охорони 

земельних ресурсів набуває особливої гостроти, а наукове обґрунтування та 

впровадження заходів, які б забезпечили екологобезпечне землекористування – 

своєчасності та актуальності.  

Державна політика в галузі охорони і раціонального використання земель 

визначається системою правових та організаційно-економічних заходів, 

спрямованих на запобігання необґрунтованому вилученню земель з 

сільськогосподарського обігу, їхній захист від шкідливих антропогенних 

впливів, а також на відтворення й підвищення родючості ґрунтів. На 

господарську діяльність не тільки нових агроформувань, але й фермерських та 

особистих господарств значною мірою впливають невирішені економіко-

екологічні проблеми, які виникають в процесі господарської діяльності: 

відсутність паритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, що 

використовується в аграрному виробництві; значне зменшення державної 

підтримки сільськогосподарського виробництва; господарська діяльність 

переважної більшості нових агроформувань зосереджена на вирощуванні 

зернових культур, на продукцію яких є прийнятна кон'юнктура ринку, інколи 

продаючи зерно за низькими цінами. Таке використання орендованих земель 

призвело до зниження поголів’я худоби та занепаду тваринництва як галузі 

аграрного виробництва.  

Крім того, за таких умов господарювання нових агроформувань 

спостерігається негативний вплив на структуру посівних площ, що пояснюється 

їх насиченням зерновими культурами до 65–70% та відповідно зменшенням 

площ кормових культур, які позитивно впливають на родючість земель. 

Занепад галузі тваринництва в суспільному секторі аграрного виробництва 

мотивував зменшення внесення органічних добрив у ґрунт. 

В агропромисловому виробництві узгодження еколого-економічних 

інтересів має особливе значення в контексті забезпечення природоохоронного, 

ресурсозберігаючого та відтворювального характеру експлуатації 
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сільськогосподарських угідь. У результаті узагальнення найбільш поширених 

науково-методичних підходів до розуміння змісту еколого-економічної 

ефективності використання земель сільськогосподарського призначення 

встановлено, що усталеним є її трактування з позиції максимізації економічної 

вигоди від комплексу заходів, які проводяться з метою покращення якості угідь 

та підвищення продуктивності аграрного виробництва за умов забезпечення 

вимог екологічно сталого розвитку. Найбільш вагомими факторами впливу на 

підвищення рівня еколого-економічної ефективності використання землі в 

сільському господарстві слід вважати: продуктивність аграрного виробництва, 

рівень родючості земель, існуючу систему землеробства та екологічний стан 

земельних ресурсів. Проте аналіз існуючої системи показників еколого-

економічної ефективності використання земель сільськогосподарського 

призначення показав, що для отримання об’єктивних даних щодо величини 

продуктивного потенціалу земельних ресурсів та прогнозування тенденцій і 

напрямів екологізації землеробства вона має бути доповнена такими 

показниками: очікуваний еколого-економічний результат використання земель 

сільськогосподарського призначення; екологічно обумовлені втрати рентного 

доходу від використання сільськогосподарських земель; витрати на 

забезпечення вимог екологічно сталого землеробства.  

З метою отримання об’єктивних даних щодо величини продуктивного 

потенціалу земельних ресурсів, прогнозування тенденцій та напрямків 

екологізації землеробства, існуючу систему показників еколого-економічної 

ефективності використання земель сільськогосподарського призначення 

необхідно доповнити наступними показниками: очікуваний еколого-

економічний результат використання земель сільськогосподарського 

призначення; екологічно обумовлені втрати рентного доходу від використання 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення; витрати на 

забезпечення вимог екологічно сталого землеробства. Еколого-економічна 

ефективність землекористування значною мірою визначається розміром 

землекористування. Удосконалення структури сільськогосподарських угідь і 

посівів вирощуваних культур у напрямі істотного зменшення негативних 

антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище та 

підвищення його відтворювального та відновлювального потенціалів також є не 

менш важливою умовою еколого-економічного використання земельних 

ресурсів. 

Основними шляхами підвищення еколого-економічної ефективності 

використання земельних ресурсів мають бути такі: 

 комплексний науково обґрунтований підхід до процесів використання, 

збереження та відтворення родючості сільськогосподарських угідь, здійснення 

збалансованих землемеліоративних і землеохоронних заходів з урахуванням 

особливостей природнокліматичних зон і районних АПК; 

 підвищення родючості ґрунтів (внесення добрив, регулювання водного 

режиму, удосконалення технологій обробітку ґрунту, запровадження 

екологобезпечних систем землеробства); 
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 удосконалення структури сільськогосподарських угідь і посівів 

вирощуваних культур у напрямі істотного зменшення негативних антро-

погенних навантажень на навколишнє природне середовище та підвищення 

його відтворювального, відновлювального потенціалів, а також з метою 

економії всіх виробничих ресурсів; 

 створити сприятливу систему кредитування сільського господарства, 

що дасть можливість підтримувати еколого-економічний стан ґрунтів на 

належному рівні. 

 

Калитчук Ю. В. 

к.е.н., доцент Дудич Г. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУЧАСНИЙ СТАН САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

Сучасний стан садівництва в Україні характеризується надто низьким 

рівнем продуктивності насаджень, особливо, в сільськогосподарських 

підприємствах. Промислове садівництво в роки реформування аграрного 

сектору в більшості сільськогосподарських підприємств стало збитковим і 

поступово ліквідується як галузь. Так, площа насаджень у плодоносному віці за 

період з 1991 по 2011 рік скоротилася у 3 рази.  

В Україні основними виробниками плодів і ягід в 2011 році були особисті 

селянські господарства — 84,19%, не дивлячись на те, що вони займали лише 

67,28% усіх площ насаджень в плодоносному віці. На долю фермерських 

садівницьких господарств припадає лише 2,03% виробленої продукції.  

Необхідно відмітити тенденцію у зростанні ролі фермерських 

садівницьких господарств за досліджуваний період.  

Найнижчі результати у виробництві плодів і ягід належать 

сільськогосподарським підприємствам. У фермерських садівницьких 

господарствах України рівень урожайності плодоносних культур поступово 

зростає, що пов’язано, перш за все, із застосуванням новітніх технологій у 

виробництві плодів і ягід, із підвищенням рівня інтенсифікації галузі.  

Найбільш болюче питання - слабка технологічна оснащеність, а саме: 

зношеність МТБ, дефіцит техніки для механізованого збирання врожаю, 

сортування і калібрування продукції, тривалого зберігання та переробки плодів 

і ягід. Усе це призводить до нестачі продукції на вітчизняному ринку, 

необхідності її поставок з-за кордону. Крім того, якість  продукції не відповідає 

сучасним вимогам світового ринку, її конкурентоспроможність слабка.  

Для розвитку садівництва важливе значення відіграє також Державна 

програма розвитку садівництва, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 квітня 1994 р. № 220. Згідно з нею у галузі садівництва 

і виноградарства обсяги валового виробництва розраховано виходячи з науково 

обґрунтованих норм споживання продукції у свіжому вигляді та потреб 

переробної промисловості у сировині . Збільшення виробництва продукції буде 
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досягнуто за рахунок підвищення продуктивності насаджень на основі 

подальшої інтенсифікації галузі, зокрема створення плодових насаджень нового 

типу, виведення і впровадження високопродуктивних якісних сортів з 

підвищеною стійкістю до морозів, хвороб, шкідників, розширення площ 

виноградників, насамперед під технічними сортами.  

Для успішного виконання передбачених обсягів необхідно забезпечити 

відповідний розвиток та зміцнення розсадницької бази. В процесі 

реформування галузі і роздержавлення розсадницьких господарств ця справа 

втратила свою організованість, єдність та гарантований збут вирощених 

саджанців. Намічається також розширити площі зрошуваних багаторічних 

насаджень за рахунок введення в експлуатацію сучасних зрошувальних систем, 

впровадження прогресивних способів поливу, зокрема краплинного зрошення, 

підкронового та надкронового дощування.  

Для подальшого відродження промислового садівництва велике 

поширення повинні отримати інтенсивні типи насаджень, які на фоні високої 

продуктивності забезпечуватимуть швидкий обіг капіталу та значне скорочення 

інвестиційного періоду. 

 

Кльок Х. Я.  

к.е.н.,  доцент  Кришеник Н. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 

Сучасний етап розвитку земельних відносин базується на розробці 

проектів  землеустрою. Ключовим моменотом розроблення проектів 

землеустрю є застосуванням геоінформаційних технологій. 

Встановлено, що проектування – це створення ідеї побудови об’єкта, 

обгрунтування способу його реалізації, розробка моделі об’кта. Предметом 

проектування можуть виступати моделі із землеустрою та землевпорядкування. 

Проектування, як правило, носить інтеграціний багатоваріантний характер, в 

ході якого для прийняття проектних рішень використовуються різні науково-

технічні знання  

Найсучаснішим видом інформаційних систем, які використовуються у 

кадастрі та землеустрої є географічні інформаційні системи (ГІС). Ці потужні 

системи, створені як для робочих станцій так і мережевого використання з 

підтримкою різноманітних додатків. Вони містять блоки цифрування 

картографічного матеріалу в різних режимах, працюють з великою кількістю 

зовнішніх пристроїв, мають багатовіконний інтерфейс, припускають 

налагодження меню, дозволяють вбудовувати користувацькі програми, які 

написані на мовах високого рівня.  

Застосування геоінформаційних систем при розробці проектів 

землеустрою включає: 

- оперативність формування проектів землеустрою; 
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- якість виконання робіт; 

- пошук оптимальних варіантів розв’язання даних проблем.   

При складанні проектів землеустрою (організації території земельних 

часток (паїв), організації території індивідуального садівництва, садових 

товариств, фермерських господарств тощо) використання ГІС дозволяє 

проводити цифрування картографічного матеріалу в різних режимах, 

використовуючи наявні растрові основи, а також працювати з великою 

кількістю зовнішніх пристроїв.  

Геоінформаційні системи поєднують дані, накопичені в різних 

підрозділах компанії, або у різних областях діяльності організацій цілого 

регіону. Колективне використання накопичених даних і їхня інтеграція в 

єдиний інформаційний масив дає істотні конкурентні переваги і підвищує 

ефективність експлуатації геоінформаційних систем. Крім того, використання 

ГІС при розробці проектів землеустрою дає можливість зображувати 

просторові дані  в тривимірному вигляді, найзручнішому для сприйняття, що 

спрощує побудову запитів і їхній наступний аналіз.  

Варто додати, що комп’ютеризація забезпечує не лише економічний 

ефект, одержання прибутку на витрачені кошти, але дає цілий ряд ефектів, які 

неможливо обрахувати у грошовому еквіваленті. До них належать: покращення 

якості проектних рішень, підвищення виробництва праці проектувальників, 

скорочення термінів проектування, удосконалення системи типового 

проектування, удосконалення системи документації і таке інше. 

Світовий досвід показав, що комп’ютеризація вимагає значних первинних 

затрат при створенні бази. Лише за цих умов можна скористатись новими 

послугами комп’ютеризації, якісними показниками, які вона забезпечує 

порівняно з відсутніми раніше. 

ГІС забезпечує розробку і аналіз значної кількості варіантів проектних 

рішень, створення рекомендаційних та управлінських карт на регіони, що дає 

можливість віднайти найоптимальніше еколого-економічне обгрунтування 

системи заходів щодо організації території і охорони земель новостворених 

агроструктур, формування їх сталого землекористування, відтворення 

природних агроландшафтів, оперативного контролю використання земельних 

ресурсів, прогнозування можливих ерозійних процесів, створення 

протиерозійної організації території.  

Науковцями досліджено, що застосування ГІС при розробці й 

виготовленні проектів землеустрою – продуктивність праці зростає в 2,36 раза, 

собівартість робіт знижується в 2,5 раза, рентабельність виробництва 

збільшується в 4,1 раза. 

Отже, географічні інформаційні технології (ГІС) існують  більше 30 

років.  Проте більшість користувачів застосовують ці технології, головним 

чином, для графічного відображення вже існуючих даних.  Але те, що ГІС може 

значно більше, свідчить навіть історія. З одного боку сучасні інформаційні 

технології спираються на картографічні системи, що розвилися на базі 

інформаційно-пошукових і графічних систем, з іншого - на популярні в 70-80 
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роках автоматизовані системи обробки просторових даних, орієнтовані на 

комплексну інтерпретацію і рішення прогнозних задач. 

 

Смолярська С. О.  

к.е.н.,  доцент  Кришеник Н. І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ РИНКОВОГО ТИПУ 

 

Реформування аграрного сектора економіки України було спрямоване на 

створення нової, демократичної ринкової економіки та демонтування старої, 

планово-розподільчої системи. Для національної економіки необхідно було 

переосмислити процеси функціонування та розвитку виробничих сфер різних 

рівнів, зокрема сформувати конкурентоспроможне аграрно-промислове 

виробництво, здатне забезпечити продовольчу безпеку країни, одночасно 

розв’язуючи цілу низку складних політичних і соціально-економічних проблем. 

Нові агроформування, засновані на приватній власності на землю та засоби 

виробництва, економічне становище поки мають нестабільним. Обсяги 

валового виробництва сільськогосподарської продукції поступово зростають, 

але досить високою залишається частка збиткових підприємств. Оскільки ж 

розвиток сільського господарства значною мірою визначає стан і перспективи 

розвитку інших галузей, надзвичайно важливим є створення умов для 

ефективного та прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва. 

Економічно обґрунтована реалізація права власності на землю та на 

майно має виявити головні засади формування та функціонування прибуткових 

і конкурентоспроможних сільгосппідприємств ринкового типу. Формування 

оптимальних розмірів виробництва є однією із основних умов ефективного 

функціонування підприємств в умовах ринкового середовища. Необхідність 

реорганізації сільськогосподарських підприємств призвела до створення в 

Україні виробничо-господарських об’єднань ринкового типу, 

конкурентоспроможність і прогресивність яких обумовлюється вибором 

оптимальної господарської структури. 

Для всіх типів сільськогосподарських підприємств вибір напрямків 

формування оптимальної структури виробництва має визначальне значення. 

Розрахунок структури виробництва, який визначається, враховуючи всі 

функціональні взаємозв’язки між основною діяльністю підприємства за 

рахунок співвідношення виробничих ресурсів та міри інтенсивності їх 

застосування на сьогоднішній день залишається особливо актуальним. 

Однак наукові праці, присвячені проблемам оптимальної структури і 

розміру виробництва сільськогосподарських підприємств є не повністю 

розкритими і потребують подальших досліджень. Розмір 

сільськогосподарського підприємства є одним з найважливіших факторів, що 

впливають на ефективність його господарювання. Тому підприємство повинно 



104 
 

мати раціональні розміри, що в сучасних ринкових умовах сприяє підвищенню 

ефективності виробництва. 

На сучасному етапі існує світова тенденція, яка показує, що в розвитку 

сільськогосподарських підприємств переважає концентрація виробництва. ЇЇ 

основою є техніко-економічні переваги які має велике виробництва порівняно з 

дрібним, а саме: більш високий рівень продуктивності праці; менші витрати на 

одиницю продукції; більші можливості для раціональної організації процесу 

виробництва, використання техніки, досягнень науки і прогресивної практики; 

більші можливості для зберігання та реалізації готової продукції. Проте, 

збільшення розмірів підприємств та їх підрозділів не може бути безмежним 

адже на певному етапі росту виникає ряд проблем які суттєво впливають на їх 

діяльність. 

Для ефективного обґрунтування раціональних розмірів 

сільськогосподарських підприємств його можна поділити на 3 

етапи. На  першому етапі вивчається доцільність фактичних розмірів 

підприємств та їх структурних підрозділів. Підприємства певного виробничого 

типу, що знаходяться в окремому регіоні групують за певними ознаками, 

наприклад, розмірами сільськогосподарських угідь чи ріллі, основних 

виробничих фондів, поголів'ям худоби в результаті чого виявляють залежність 

між розмірами підприємств та результатами виробничої діяльності у різних за 

розмірами групах господарств. 

На наступному етапі науковці вивчають розміри 

кращих сільськогосподарських об’єктів та показники ефективності їх 

виробництва. Ці господарства відбирають з як найкращі за показниками 

ефективності виробництва. Розміри підприємств  допомагає вивчити 

дослідження ефективності їх виробництва шляхом аналізу фінансової 

звітності за ряд останніх років. Вивчаючи краще господарство, звертають увагу 

також на застосовувані техніку, технологію, організацію виробництва як 

у цілому погосподарству, так і по його господарських підрозділах. Показники 

кращого підприємства використовують у наступних розрахунках, пов'язаних з 

визначенням раціональних розмірів господарства на перспективу. При цьому 

встановлюють раціональні розміри виробничих бригад і ферм для 

того, щоб за кількома варіантами розміру виробничої бригади 

чи ферми відшукують той, за яким витрати виробництва, які залежать від 

виробничого підрозділу, виявляються мінімальними. 

На завершальному етапі розрахунків з визначення раціонального розміру 

сільськогосподарського підприємства на прикладі кращого підприємства 

певного виробничого типу уточнюють розміри виробничих підрозділів, 

виробничу та організаційну структуру підприємства з урахуванням 

спеціалізації, організації земельної території господарства на перспективу. 

Беручи до уваги всі вищезазначені етапи новостворені сільськогосподарські 

формування можуть зробити відповідні висновки і створити ту раціональну 

структуру підприємства яка б допомагала йому не тільки ефективно 

функціонувати та отримувати прибутки, а і задовольняти потреби місцевості в 

якій воно знаходиться. 
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Також слід відзначити, що на розміри сільськогосподарських підприємств 

та їх виробничих підрозділів впливає багато факторів. Одні з цих факторів 

сприяють збільшенню розмірів підприємств, інші, навпаки, обмежують їх ріст. 

Найбільший  вплив на розміри сучасних сільськогосподарських підприємств 

спричиняють такі фактори як:· природні умови тобто рельєф території на якій 

розміщене господарство, конфігурація земельних ділянок регіону, 

водозабезпеченість та транспортні шляхи;· спеціалізація сільськогосподарських 

підприємств по випуску певного виду продукції.  

В результаті проведеного дослідження можна зробити  наступний 

висновок, що оптимальний розмір підприємства є відносним величиною. Мале 

підприємство не дає достатній рівень прибутків, а велике є досить складним в 

управлінні. Однак, оптимальний розмір підприємства - це не завжди середній 

розмір.Величина сільськогосподарських формувань на пряму залежить від 

структури галузі, наявності у галузі малих і крупних підприємств. Критерії 

оптимізації існують як для великих, так і для середніх або дрібних підприємств. 

У зв'язку з цим оптимізація розмірів вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств не припускає їх розукрупнення.Можна додати, що до 

найважливіших чинників, що визначають розмір підприємств, належать:  цілі, 

які ставить перед собою підприємство (група підприємств), та шлях їх 

здійснення в конкретному соціально-економічному середовищі; спосіб 

формування стартового капіталу підприємства; методи здійснення виробничо-

господарської діяльності; організація розвитку стартового капіталу; врахування 

законодавчої та нормативно-технічна база, що регламентує створення, 

функціонування та ліквідацію діяльності господарств; форми власності майна, 

що використовуються підприємством в ході його господарської діяльності; 

форма організації виробництва на підприємств. 

 

Коствицька Т. О. 

к.е.н., доцент Стойко Н. Є.  

Львівський національний аграрний університет  

 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ – ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Земля є основою людського існування, що визначає її важливе значення у 

процесі соціально-економічного розвитку суспільства. Як компонент 

екосистеми, земля – ґрунтовий покрив, який забезпечує зв'язок між 

гідрологічною, атмосферною і кліматичною системами та є важливим 

компонентом біосфери, а у сільському  та лісовому господарстві виступає 

засобом для отримання продукції. Перше наукове визначення поняття «ґрунт» 

було зроблено В.В.Докучаєвим, який писав, що «ґрунт є функція від 

материнської породи, клімату та організмів, помножених на час». Це 

тлумачення засвідчує, що ґрунт є самостійним природним тілом, яке істотно 

відрізняється від усіх інших природних тіл такою властивістю як родючість. 

Адже родючість – це здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в 
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елементах живлення та воді, забезпечувати усім необхідним для створення 

урожаю завдяки певним фізичним, хімічним та біологічним властивостям. 

Стратегічним напрямком раціоналізації використання земель є їх 

оптимізація – встановлення екологічно і економічно обґрунтованих 

співвідношень між різними видами сільськогосподарських та природних угідь. 

Сьогодні погляди на цю проблему різні і суперечливі, але об’єднує їх 

пропозиція зменшення сільськогосподарської освоєності, у тому числі 

розораності, земельного фонду і відповідно збільшення площ кормових угідь, 

лісових насаджень, тобто екологостабілізуючих угідь. 

Землеустрій, як сукупність соціально-економічних та екологічних 

заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин і раціональну 

організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів 

господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих 

відносин і розвитку продуктивних сил, є важливим механізмом забезпечення 

реалізації положень земельного законодавства щодо охорони земель, зокрема 

відтворення і підвищення родючості ґрунтів. 

Здійснення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях 

дозволяє проводити розробку загальнодержавних та регіональних програм 

використання і охорони земель з метою розвитку програм економічного, 

науково-технічного і соціального розвитку держави. 

На місцевому рівні землеустрій передбачає проведення робіт щодо 

відведення земельних ділянок; створення нових та впорядкування існуючих 

землеволодінь та землекористувань. Також розробляються проекти земле-

устрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь з метою забезпечення ефективного ведення сільсько-

господарського виробництва і раціонального використання й охорони земель, 

створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних 

ландшафті. 

Організація землеустрою включає ґрунтові, геоботанічні та інші 

обстеження земель з метою отримання інформації про їх якісний стан, а також 

для виявлення деградованих земель. Також проводиться бонітування ґрунтів, 

яке використовується при здійсненні землеустрою з метою розробки комплексу 

заходів щодо збереження і підвищення родючості ґрунтів. 

При здійсненні землеустрою проводиться природно-сільськогосподарське 

районування земель з метою обліку і відображення положення земель з 

урахуванням природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських 

культур. Ці роботи є основою для проведення оцінки земель та розробки схем і 

проектів використання й охорони земель. 

У процесі здійснення землеустрою повинні поєднуватись такі складові 

системи землекористування як техногенна і природна підсистеми, які повинні  

функціонувати в оптимальному режимі, забезпечуючи стійкість, цілісність та 

продуктивність системи землекористування. Таке поєднання можна досягнути 

в процесі організації екологічно безпечного використання земель, що 

реалізується через розробку та здійснення землевпорядних проектів. 
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Оскільки найбільше земель залучено у сільськогосподарське 

виробництво, то виникає потреба в організації використання цих земель з 

метою вдосконалення та приведення в оптимальний стан функціонуючої 

системи землекористування. Це завдання вирішується шляхом розробки 

проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих 

землеволодінь і землекористувань. Серцевиною проекту землеустрою є 

проектне рішення по організації угідь, а саме: 

 проектування складу і структури земельних угідь; 

 проектування системи використання  сільськогосподарських угідь; 

 проектування заходів освоєння, поліпшення та охорони земель. 

Метою проектного рішення є пошук найбільш раціонального виду і 

способу використання кожної земельної ділянки, враховуючи просторовий 

фактор, екологічне навантаження, агроекологічний потенціал, економічну 

доцільність. 

Нами запропонована структурна модель землевпорядкування сільської 

території, яка включає: зонування території землекористування → планування 

землекористування → організацію використання сільськогосподарських земель 

→ розробку протиерозійних, ґрунтозахисних і інших природоохоронних 

заходів. 

Розподіл сільської території на природоохоронні, захисні і агроекологічні 

зони дозволить диференціювати землі за режимом їх використання. Для 

комплексного врахування ландшафтно-екологічних характеристик території 

агроландшафтів та визначення антропогенних навантажень на неї пропонується 

виділяти типи земель з одночасним їх мікрозонуванням за ступенем деградації, 

меліоративної нестійкості, забруднення і тощо. 

До природоохоронних земельних ділянок належать заповідники, 

міграційні біокоридори, біоцентри та інші зелені зони екологічного значення; 

захисні території представляють прибережні смуги, санітарно-захисні смуги, 

лісосмуги при автомагістралях і інші території захисного характеру; 

недеградовані і незабруднені землі, а також перезволожені, ерозійно 

небезпечні, забруднені та інші деградовані земельні масиви. 

Природоохоронні ландшафтно-екологічні зони на території 

землекористування виділяються відповідно до встановленого правового 

режиму за відповідними нормативами. Захисні зони виділяють залежно від 

виду і розміру тваринницьких ферм, розмірів водоймищ, протяжності річок та 

ін. Надзвичайно важливо правильно виділити деградовані землі на територіях, 

зайнятих сільськогосподарськими культурами. 

Ерозійно небезпечні землі встановлюються виходячи з обсягу втрат 

ґрунту від ерозії і дефляції, т/га на рік. Виділяються масиви з однаковим 

обсягом втрат ґрунту, тобто площі відповідних класів ерозійної небезпеки.  

Виділені на території землекористування ландшафтно-екологічні зони 

наносяться на планово-картографічний матеріал, у результаті чого створюється 

карта ландшафтно-екологічного зонування території. Розподіл ландшафтно-

екологічних зон за характером та інтенсивністю процесів деградації є 
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необхідною умовою для визначення заходів щодо встановлення режимів 

використання угідь. 

На основі ландшафтно-екологічного зонування проводиться виділення 

ландшафтних структурних одиниць (земельних ділянок), які ми назвали 

елементарними ландшафтно-екологічними територіальними одиницями 

(ЕЛЕТО). Елементарна ландшафтно-екологічна територіальна одиниця – це 

просторовий об’єкт, у межах якого враховуються практично всі відміни 

природних умов, які мають певне значення у веденні сільського господарства, а 

також встановлюється відповідність фактичного використання даної території її 

потенційним можливостям, враховуючи якісний стан земель. 

 

Немченко М. В. 

к.е.н., в.о. доцента Ступень Р. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ 

РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 

Вивчення ефективності функціонування будь-якого господарського 

об'єкту базується на врахуванні двох фактів, що складають саму основу 

економічної науки: безмежності потреб та обмеженості ресурсів для їх 

задоволення. Дане протиріччя є спонукальним мотивом для пошуку шляхів 

забезпечення максимально можливої кількості потреб при використанні 

мінімально можливої кількості ресурсів. Практично кожна галузь економічної 

науки намагається дати відповідь на це питання, оскільки воно є комплексним, 

багатоаспектним, суперечливим і неоднозначним. Результатом вивчення 

економічної ефективності під різними кутами зору є ціла низка теоретико-

методичних розробок її оцінки, які, проте, мають єдину методологічну основу 

трактування економічної ефективності як співвідношення одержаного 

результату продуктивного використання факторів виробництва та їхніх витрат . 

Рекреаційна галузь наукових знань - не виключення. В ній напрацьовано 

значну кількість наукових розробок, присвячених дослідженню 

функціонування рекреаційного господарства та окремих його складових. Так 

вивченням різних аспектів ефективності функціонування територіально-

рекреаційних систем займались Ю. Веденін, Г. Голембський, В. Євдокименко, 

М. Крачило, М. Мироненко, В. Преображенський, І. Смаль, Л. Черчик; 

проблеми використання умов формування рекреаційного господарства 

досліджували О. Бейдик, Ю. Веденін, С. Генсирук, П. Ґудзь, В. Жученко, А. 

Кржимовська, О. Любіцева, В. Павлов, І. Родічкин, Н. Фоменко, В. Шмагіна; 

організації і управління - В. Азар, Т. Алейнікова, А. Бобкова, А. Гайдук, В. 

Калитюк та інші. 

Проте, з появою нових чинників розвитку сфери відпочинку, залученням 

у рекреаційне користування нових ресурсів і територій, зміною парадигм 

розвитку як суспільства взагалі, так і економіки та її галузей зокрема, появою 

нових методів наукового дослідження, а також у зв'язку із останніми подіями, 
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що мали місце у досліджуваній сфері (зміною форм власності на підприємства 

рекреаційного, готельного, ресторанного господарств, відмовою від 

утримування санаторно-курортних та інших рекреаційних закладів, що були на 

балансі окремих підприємств і організацій) виникає потреба раз у раз 

звертатись до проблеми оцінки економічної ефективності, перегляду її 

критеріїв та складових, що стосуються як результатів, так і витрат, 

застосування нових методів оцінки і вимірювання економічної ефективності. 

Однією із складових загальної економічної ефективності рекреаційного 

господарства є ефективність його територіальної організації - ступінь 

використання (врахування) ресурсних, інфраструктурних, економічних, 

соціальних, екологічних та управлінських переваг (особливостей) території для 

створення певного оптимального об'єму рекреаційних послуг та товарів 

рекреаційного призначення шляхом мінімально можливих витрат ресурсів 

(природних, трудових, фінансово-економічних та ін.). 

Тобто, використання (врахування) особливостей даної території може 

бути своєрідним каталізатором, що скорочує час, необхідний для її створення 

та доведення до споживача, чинником, що скорочує ресурсні витрати або 

запобігає їм. Таким чином, першим кроком забезпечення ефективності 

розвитку рекреаційного господарства має бути оцінка території регіону (у 

даному випадку адміністративної області) на предмет наявності та масштабів 

потенціалу його розвитку. 

Вирішенню цієї задачі має посприяти розроблений алгоритм дослідження 

потенційних можливостей формування та територіальної організації 

рекреаційного господарства регіону. 

Принципами створення такого алгоритму стали: 

- використання системного та регіонального підходів; 

- використання системи загальнонаукових та спеціальних методів; 

- множинності опису (застосування декількох методів для оцінки деяких 

об'єктів чи явищ); 

- цілісності та взаємопов'язаності; 

- ієрархічності, послідовності і цілеспрямованості; 

- доступності даних для обрахунку; 

- можливості практичного застосування. 

З огляду на об'єктивне існування різноякісних особливостей території 

регіону дана характеристика визначалась по наступних модулях: 

- ресурсно-екологічному; 

- соціально-демографічному; 

- економічно-інфраструктурному; 

- управлінському. 

Кожен з вищевказаних модулів передбачає розгляд окремих блоків і 

питань з використанням різних методів, способів обрахунку та оцінки, що 

базуються на аналізі різноманітних джерел та інформації і націлені на 

отримання певних результатів. 

Першим кроком дослідження має бути оцінка придатності території для 

розвитку рекреаційного господарства або окремих його видів з точки зору 
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впливу природних чинників на людський організм. Характеристика її базується 

на основі вивчення та аналізу праць курортологів, кліматологів, геоморфологів, 

ландшафтознавців. Оцінити ступінь придатності природних територій для 

організації відпочинку допоможе виявлення територіальних відмінностей у 

забезпеченості природно-рекреаційними ресурсами. Матеріальним виразом 

природно-рекреаційного потенціалу є його грошова оцінка. На її основі можна 

провести ранжування території за рівнем забезпеченості природними 

рекреаційними ресурсами. Проте це не дасть повного уявлення про їх кількість, 

якість, розміри, розташування і привабливість, оскільки оцінюється 

адміністративна область (район) в цілому, а не кожний окремий рекреаційний 

об'єкт. В даній роботі ця проблема лише частково знята шляхом переліку 

особливо цінних у рекреаційному відношенні природних об'єктів та 

співвідношення грошової оцінки рекреаційних ресурсів та площі рекреаційних 

земель. Спробою вирішення цієї проблеми була характеристика природно-

ресурсного потенціалу території, що базувалась на оцінці об'єктів природно-

заповідного фонду за обраними параметрами. Проте, поза увагою залишається 

багато природних об'єктів, придатних для розвитку інших видів рекреаційної 

діяльності. Це ще раз актуалізує питання розробки державного кадастру 

природних рекреаційних ресурсів. 

Екологічний блок розглядається з точки зору оцінки стану 

навколишнього середовища регіону, оскільки він є вагомим фактором, що 

визначає рівень рекреаційної привабливості території, а отже і формування 

територіальної структури рекреаційного господарства. Для надання повної 

екологічної характеристики регіону в рекреаційному контексті важливо 

враховувати фактори не лише техногенного, але й природного характеру, що 

впливають на її формування, адже різні варіанти їх поєднання створюють на 

певних територіях потенційний екологічний ризик виникнення тих чи інших 

захворювань. 

 

Пукало Д. М. 

к.е.н., доцент Лавейкіна Є. С. 

Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету 

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

 

Проблематика сталого розвитку сільськогосподарських територій, посідає 

важливе місце у діяльності міжнародних організацій, є предметом розгляду 

урядових і міжурядових програм, досліджень вітчизняних і зарубіжних 

науковців. 

Забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні в умовах реконструкції 

бюджетних відносин в Україні передбачає здійснення стратегії соціально-

економічного розвитку територій з урахуванням екологічних ризиків для їх 

збалансованого розвитку та задоволення суспільних потреб місцевого 

населення. Вирішення триєдиної проблеми економічного, соціального й 
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екологічного характеру забезпечує комплексну реалізацію стратегії розвитку 

територій. У світовій практиці нормативно-правове регулювання сталого 

розвитку на місцевому рівні ґрунтується на розроблених матеріалах Організації 

Об’єднаних Націй. 

Проблеми підвищення ефективності використання земельних угідь 

сільськогосподарського землекористування, з урахуванням їхнього 

екологічного стану в процесі інтенсифікації аграрного виробництва, є 

складовою частиною єдиної державної еколого-економічної політики, що 

забезпечує збалансоване використання, охорону та управління земельними 

ресурсами. У зв’язку з цим організація раціонального використання земель 

передбачає створення найкращих умов для відтворення та охорони ґрунтової 

родючості, підвищення її ролі в сільськогосподарському виробництві, науково 

обґрунтованої взаємодії землі з іншими природними чинниками, забезпечення 

розроблення найбільш повних та оптимальних критеріїв, способів і методів 

використання земельних ресурсів.  

Природно-ресурсний потенціал територій зумовлений сукупною 

продуктивністю природних ресурсів, як засобів виробництва i предметів 

споживання, що виражається в їхній суспiльнiй споживчій вapтocтi. Потенційна 

продуктивність природних pecypciв характеризує максимально можливу 

ефективність використання їх в економiцi, яка теоретично може бути досягнута 

вже на сучасному етапі розвитку продуктивних сил, при забезпеченні 

оптимальної вiдповiдностi фактичної структури природокористування в 

історично сформованій специфiцi місцевих природно-економічних, соціальних 

та інших умов. 

 Сучасне нераціональне використання земельних ресурсів в Україні 

зумовило виникнення в усіх сферах життєдіяльності негативних наслідків: 

соціального — погіршення якості продуктів харчування, зростання 

захворюваності людей, міграції населення в екологічно безпечні райони; 

економічного — зниження стійкості продуктивності земель та ефективності 

праці, зниження обсягу матеріальних ресурсів; екологічного — зниження рівня 

агроресурсного потенціалу, деградації ґрунтів тощо.  

Екологічний аспект у землекористуванні полягає у відтворенні родючості 

землі, середовища проживання людини, збільшенні виробництва продукції, в 

тому числі й екологічно чистої. Другий аспект землекористування — 

економічний. Економічна ефективність — це віддача землі у вигляді 

сільськогосподарської продукції та сировини, виражена в натуральних або 

вартісних показниках, зіставлена з витратами виробництва. Економічна 

ефективність використання землі, як засобу виробництва, визначається шляхом 

зіставлення результатів виробництва з площею або вартістю землі. Але, 

враховуючи особливості цього ресурсу (обмежений розмір, тривалий період 

відновлення тощо), розрахунок ефективності має деяку специфіку. 

Використання земель сільськогосподарського призначення вважається 

збалансованим, якщо не тільки збільшується обсяг продукції з одиниці площі, 

підвищується її якість, знижуються витрати на її одиницю, а й зберігається або 
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підвищується родючість ґрунту, забезпечується охорона природного 

середовища. 

Для створення механізму формування сталого землекористування 

важливим елементом є процес збільшення (розширення) категорії земель 

природоохоронного призначення за рахунок утворення нових заповідників, 

заказників, національних парків. У сутність механізму формування сталого 

землекористування слід покласти жорсткий принцип — використання в 

господарській діяльності тільки освоєних, порушених територій з досить 

розвинутою інфраструктурою, житловими будинками, трудовими ресурсами. 

Дотримання цього принципу дасть можливість забезпечити екологічну 

регламентацію застосовування технологій.  

Повна інтеграція екологічних, економічних та соціальних аспектів 

використання земельних ресурсів є головною основою побудови системи 

збалансованого землекористування. Система збалансованого 

сільськогосподарського землекористування формується за допомогою 

конкретних інструментів, які формують систему збалансованого використання і 

відтворення земельних ресурсів. Одним з найважливіших завдань сучасного 

етапу розвитку земельних відносин в Україні є законодавчо-нормативне 

забезпечення та повноцінне формування системи управління земельних 

ресурсів, раціонального використання та охорони земель. 

Економічні, екологічні та соціальні аспекти управління земельними 

ресурсами характеризують відповідні пріоритети, досягнення, яких визначає 

сутність поняття «ефективне управління збалансованим землекористуванням».  

Для організації ефективного і збалансованого використання земель у 

сільськогосподарському виробництві особливе значення мають принцип 

стійкості землекористування та цільовий характер використання земель. Аналіз 

розвитку стійких землекористувань показує, що стабільне і цільове 

використання землі повсюдно забезпечують ефективне і збалансоване її 

використання. Стійкий характер землекористування складається за 

комплексного обліку всіх складників, що забезпечують формування 

збалансованого землекористування. Під час формування збалансованих і 

стійких землекористувань слід використовувати методи моделювання 

організації збалансованого землекористування з урахуванням взаємозв’язків і 

взаємозумовленостей природних властивостей землі, соціально-економічних та 

екологічних чинників.  

Організація ефективного збалансованого використання землі – це не 

проста сукупність збалансованих і скоординованих за часом заходів. Його зміст 

полягає у здійсненні запрограмованої системи державного та 

внутрішньогосподарського управління, що забезпечує повне й ефективне 

використання землі. Забезпечення сталого розвитку територій передбачає 

узгодженість розроблених планів розвитку економічної, екологічної та 

соціальної сфер життєдіяльності на місцевому рівні, на основі збалансованих 

повноважень і відповідальності місцевих органів влади, для стимулювання 

ефективного використання потенціалу цих територій.  
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Ніщімний М. В. 

к.е.н., доцент Гунько Л. А.  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

ПРОБЛЕМИ РАЦОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, 

різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності у них 

земельних ділянок. У сучасних умовах актуальність цих відносин значно 

підвищилась. Ситуація в земельних відносинах і системі землекористування 

сільських територій залишається складною і неврегульованою. Сучасний стан 

використання земельних ресурсів не повною мірою відповідає вимогам 

раціонального використання природних ресурсів. Підтвердженням цього є ті 

факти, що в результаті інтенсивного використання земель порушено екологічно 

безпечний баланс співвідношення площ угідь, стали відчутнішими негативні 

екологічні наслідки техногенного впливу, які спричиняють суттєву шкоду 

земельним ресурсам, здоров’ю людей, завдають значних економічних збитків 

господарському комплексу. Отже, з огляду на незадовільне використання 

земельних ресурсів, проблема раціонального використання та охорони земель у 

сучасний період набуває особливого значення, а її вирішення потребує дієвих 

заходів впливу, зокрема правового характеру.  

Раціональне використання земельних ресурсів – це багатоаспектне 

поняття. Воно уособлює у собі складну систему екологічних, економічних і 

соціальних заходів з оптимізації організації використання земельних ресурсів, 

які спрямовані на підвищення економічної ефективності та екологічної безпеки 

землекористування. 

Використання земельних ресурсів в Україні необхідно розглядати в 

контексті багатоцільового використання, яке визначене правовими нормами 

цільового призначення земель. Відсутність ефективно діючої земельно-

кадастрової системи істотно ускладнює державний контроль за використанням 

та охороною земель, відсутні умови для стимулювання грунтоохоронних 

заходів на землях сільськогосподарського призначення. 

В умовах функціонування нових форм господарювання в аграрній сфері, 

відбувається значне погіршення екологічного стану земель, тому виникає 

необхідність не лише теоретичного та методичного забезпечення заходів з 

раціонального використання земель, але й ефективне їх практичне 

впровадження у виробництво. 

Дослідження численних науковців, констатують, що на сьогодні 

господарське використання земель сільськогосподарського призначення, від 

яких залежить продовольче забезпечення країни, здійснюється без додержання 

науково обґрунтованих систем ведення землеробства та виконання 

природоохоронних, комплексно-меліоративних, протиерозійних та інших 

заходів, тобто не раціонально. 
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Неодмінною умовою ведення високопродуктивного, 

конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва є запобігання 

деградаційним процесам, збереження й підвищення родючості ґрунтів. 

Проблема недопущення деградації ґрунтів і ґрунтового покриву повинна 

вирішуватись за допомогою розробки еколого-економічно обґрунтованої 

програми дій як на загальнодержавному, так і на регіональних рівнях. 

Такий стан земель, які використовують у сільськогосподарському 

виробництві, потребує невідкладного реагування з боку держави в особі органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо його покращання. 

За останні роки обсяги проектування та виконання робіт з охорони земель 

значно скоротились, в окремих випадках у десятки разів, за винятком заходів з 

консервації земель, яка переважно відбувається природним шляхом. 

Зменшення обсягів виконання робіт характеризується тим, що 

безпосередньо землекористувачі (орендарі) земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення не зацікавлені у розробці землевпорядної 

документації з охорони земель, робочих проектів будівництва протиерозійних 

споруд та їх реалізації за власний рахунок. Договори оренди на використання 

основної маси земельних ділянок сільськогосподарського призначення (51 %) – 

земельних паїв, укладено на короткий термін (до 5 років), що характеризує 

споживацьке ставлення землекористувачів до об’єкта оренди. Відбувається 

безсистемне використання орних земель. Не застосовуються науково 

обґрунтовані сівозміни, припинено запровадження контурно-меліоративної 

системи землеробства. Не дотримуються вимоги до проведення агротехнічного 

обробітку ґрунту (впоперек схилу) та інші. 

Незважаючи на те, що стаття 27 Закону України «Про охорону земель» 

передбачає економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання 

земель і підвищення родючості ґрунтів, однак порядок проведення такого 

стимулювання відсутній.  

Реалізація заходів з охорони земель – це додаткові витрати коштів, і без 

запровадження певних важелів впливу (стимулювання) на землекористувачів не 

слід очікувати на покращання ситуації. 

З метою запровадження комплексної системи охорони та раціонального 

використання земель, державі, необхідно забезпечити реалізацію таких заходів: 

затвердити постановою Верховної Ради України Програму охорони земель з 

чітким визначенням у ній нагальних заходів та стабільних джерел 

фінансування; розробити програми з охорони земель в усіх областях та районах 

з визначенням першочергових заходів та конкретних об’єктів з охорони земель; 

розробити схеми землеустрою на кожну адміністративну одиницю, якими 

передбачити перспективу використання території та заходи з охорони земель; 

визначити цільове використання коштів, що надходять до державного бюджету 

від штрафів за порушення земельного законодавства; покласти на центральний 

орган виконавчої влади із земельних ресурсів функції єдиного органу в державі 

з виконання заходів з охорони земель та стимулювання землевласників і 

землекористувачів за здійснення землеохоронних заходів; розробити й 
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затвердити механізм здійснення стимулювання власників і користувачів 

земельних ділянок, що здійснюють заходи з охорони земель. 

Отже, держава повинна стимулювати сільгоспвиробників до перелічених 

вище заходів раціонального землекористування у вигляді дотацій, кредитів, 

удосконалення земельного оподаткування. Провівши дослідження, можна 

зробити висновок, що земельні ресурси є продуктом природи, територіально 

обмежені і нічим не замінні, не зношуються при раціональному використанні. В 

промисловості, транспорті, будівництві земельні ресурси є лише 

територіальною, просторовою базою. У сільському та лісовому господарствах 

земля виступає як засобом, так і предметом праці. Якщо раніше ставлення до 

землі було пов’язане з поняттям вітчизни, а не з основним джерелом 

продовольства і сировини, то у наш час питання раціонального використання 

землі дедалі частіше стоїть в центрі уваги всього світу, в тому числі і в Україні. 

Тобто від землі можна брати стільки, скільки вона дозволяє, не погіршуючи її 

стану. 
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ЕРОЗІЙНІ ПРОЦЕСИ ПЛЯЖНИХ ЗОН ЯК ОДНА ІЗ ГОЛОВНИХ 

ЗАГРОЗ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ 

 

Відповідно до діючого законодавства в Україні уздовж урізу води по 

берегах річок та навколо водойм встановлюються прибережні захисні смуги. 

Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в 

документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у 

містобудівній документації. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг 

забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних. Пляжі належать до земель комунальної власності, 

які не можуть передаватись у приватну власність [1, 4]. 

Проте, в нашій державі випадки масової забудови пляжних зон набули 

масового характеру. Місцеві органи самоврядування передаються в оренду дані 

території та ставляють під загрозу право кожного громадянина на 

безперешкодне відвідування та користування ними [2].  

Ерозія берегів – одна із головних загроз пляжів, які є однією з 

найцінніших прибережних форм рельєфу. В умовах постійного недостатнього 

фінансування ця проблема набуває все більшої актуальності.  

Пляжі – це нестабільні прибережні форми рельєфу. Аналіз світового 

досвіду показав, що країни Європейського союзу здавна ведуть боротьбу з 

ерозію, більш ніж 40% пляжів у Франції, Італії та Іспанії є ураженими проявами 

ерозії. У Сполучених штатах Америки 33 000 км берегової лінії є ерозійно 

небезпечними, із них близько 4 300 км – пляжі. Пляжна ерозія – це не тільки 

серйозна загроза для екосистеми, але й для зацікавлених сторін, оскільки вона 
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пов'язана з цінностями пляжної нерухомості і розвитком туристичної галузі 

загалом [3]. 

У світовій практиці є напрацювання щодо запровадження індексу 

уразливості пляжу (Beach Vulnerability Index (BVI), який можна застосовувати 

до пляжів, незалежно від їх розміру, та особливостей пов'язаних з ними 

прибережним середовищем, включаючи процеси, що працюють протягом 

тривалого часу (наприклад, поступове зміна рівня моря) та короткого 

(сніготанення, значні опади тощо) періоду [3]. 

Оцінка вразливості пляжу ерозією потребує запровадження комплексного 

показника, який буде враховувати фактори впливу на цей процес та за 

допомогою якого стане можливим проведення ранжування території. 
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ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

 

Планування використання та охорони земель як функція державного 

управління землями – це врегульована нормами права діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання 

використання земельних ресурсів України. Згідно із Земельним кодексом 

України, використання земель планують з метою вдосконалення розподілу 

земель відповідно до перспектив розвитку економіки, поліпшення організації 

територій і визначення інших напрямів раціонального використання земель та 

їх охорони в цілому по державі, регіонах та інших адміністративних 

утвореннях. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/20.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/20.pdf
https://www.nature.com/articles/srep06078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15


117 
 

Планування використання та охорони земель здійснюється через 

розроблення схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань, які є 

складовими землеустрою. 

Згідно із Земельним кодексом України використання земель планують з 

метою вдосконалення розподілу земель відповідно до перспектив розвитку 

економіки, поліпшення організації територій і визначення інших напрямів 

раціонального використання територій і їх охорони в цілому по державі, 

регіонах та інших адміністративних утвореннях. 

Основними завданнями з планування й організації раціонального 

використання й охорони земель є: 

 визначення довго- і короткострокової перспективи розвитку 

територій і раціонального використання земель усіх категорій незалежно від 

форм власності на землю і форм господарювання; 

 підготовка пропозицій для ухвалення рішень щодо надання 

(перерозподілу) земель з урахуванням потреб усіх галузей: агропромислового 

комплексу, лісового господарства, розвитку міст та інших поселень і систем 

розселення, промисловості, транспорту, гірничодобувних галузей, територій 

природоохоронного, природно-заповідного, оздоровчого, історико-культурного 

призначення; 

 формування державного фонду перерозподілу земель та інших 

цільових земельних фондів з метою забезпечення земельними ділянками 

громадян для ведення великотоварних сільськогосподарських підприємств, 

садівництва, городництва, тваринництва, індивідуального житлового і дачного 

будівництва, організації селянських та фермерських господарств; 

 проведення заходів щодо охорони земель. 

У Земельному кодексі України зазначено, що земля є основним 

національним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави, 

тому необхідність планування її раціонального використання та охорони стає 

нагальною. 

Завдання планування щодо використання та охорони земель полягає у 

забезпеченні оптимального розподілу їх між галузями виробництва і для інших 

народногосподарських потреб, а також  максимальному збереженні земель 

сільськогосподарського призначення, особливо найцінніших 

сільськогосподарських угідь. Це пов’язано також із залученням до 

сільськогосподарського обігу не використовуваних земель і постійним 

підвищенням їх родючості, здійсненням протиерозійних і протисельових 

заходів, створенням умов для широкої рекультивації земель і всебічної охорони 

їх від забруднення та засмічення. Для розв’язання цих завдань розробляють 

цільові програми використання та охорони земель. 

Ці програми містять прогнозні розробки з питань раціональної організації 

території, підвищення родючості ґрунтів, захисту земель від ерозії ґрунтів 

тощо. До передпланових і передпроектних землевпорядних документів 

належать також схеми землеустрою адміністративно-територіальних утворень. 

Наприклад, у результаті розроблення схеми землеустрою адміністративних 

районів установлюється система показників, які забезпечують обґрунтованість і 
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реальність перспективних і поточних планів раціонального використання й 

охорони земель. 

Отже, в Україні законодавчо визначено систему планування й організації 

раціонального використання та охорони земель, яка є складовою землеустрою. 

Відповідно до Закону України “Про землеустрій” з метою вдосконалення 

розподілу земель мають проводитися роботи, пов'язані з плануванням й 

організацією раціонального використання земель і їх охороною на рівні 

адміністративно-територіальних утворень. 
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ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У СИСТЕМІ МІСТОБУДУВАННЯ 

 

Згідно із Земельним кодексом України використання земель планують з 

метою вдосконалення розподілу земель відповідно до перспектив розвитку 

економіки, поліпшення організації територій і визначення інших напрямів 

раціонального використання земель та їх охорони в цілому по державі, регіонах 

та інших адміністративних утвореннях. 

В Україні вся діяльність щодо організації використання й охорони земель 

навіть в умовах ринкової економіки повинна мати плановий характер. 

Планування територій є цілеспрямованою діяльністю з формування стратегії 

розвитку території задля забезпечення створення та підтримання повноцінного 

життєвого середовища. Вона покликана забезпечити раціональне використання 

наявних ресурсів, зниження потенційних ризиків, посилення притаманних 

території переваг, урівноваження різноманітних економічних, соціальних, 

культурних, природоохоронних та інших потреб, сталий розвиток відповідної 

території. Планування територій є складовою частиною містобудівної 

діяльності і регулюється, насамперед, Законом України “Про регулювання 

містобудівної діяльності” № 3038-VI від 17 лютого 2011 року. 

Завдання планування щодо використання та охорони земель 

полягає у забезпеченні оптимального розподілу їх між галузями 

виробництва і для інших народногосподарських потреб, а також у 

максимальному збереженні земель сільськогосподарського призначення, 

особливо найцінніших сільськогосподарських угідь.  
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Інструментом державного регулювання планування територій є 

містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, 

регіонального та місцевого рівнів.  

Головним документом, що визначає стратегію розвитку держави, 

забезпечує урівноваження інтересів та потреб окремих регіонів є Генеральна 

схема планування території України. Схеми планування територій на всіх 

ієрархічних рівнях дозволяють забезпечити врахування рішень містобудівної 

документації вищих ієрархічних рівнів у проектах планування територій 

наступних нижчих рівнів, що у свою чергу дозволяє збалансувати розвиток 

окремих регіонів у загальнодержавній системі, знизити капіталовкладення у 

проектування та подальший розвиток регіону, узгодити потреби та цілі 

розвитку окремої території з прилеглими.  

Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

установлено, що об’єктами містобудування на місцевому рівні є планувальна 

організація території населеного пункту, його частини (групи земельних 

ділянок) зі спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим 

рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів 

будівництва, що визначаються відповідно до меж населених пунктів, їх 

функціональних зон (сельбищної, промислової тощо), житлових районів, 

мікрорайонів (кварталів), приміських зон відповідно до містобудівної 

документації на місцевому рівні.  

Основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, 

призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту є генеральний план населеного пункту. У 

його складі розробляється план зонування території цього населеного пункту. 

Виділення функціональних зон дозволяє створити найкращі умови для праці, 

побуту та відпочинку населення. 

Територія міста за функціональним призначенням і характером 

використання поділяється на сельбищну, виробничу і ландшафтно-рекреаційну. 

До сельбищної території входять ділянки житлових будинків, громадських 

установ, будинків і споруд, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і 

транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти 

зеленого будівництва й місця загального користування. Виробнича територія 

призначена для розміщення промислових підприємств і пов'язаних з ними 

виробничих об’єктів, комунально-складських об’єктів, підприємств з 

виробництва та переробки сільськогосподарських продуктів; санітарно-

захисних зон промислових підприємств; споруд зовнішнього транспорту і 

шляхів позаміського й приміського сполучення внутрішньоміської вулично-

дорожної і транспортної мережі; ділянок громадських установ і місць 

загального користування для населення, що працює на підприємствах міста. До 

ландшафтно-рекреаційної території входять озеленені й водні простори у 

межах забудови міста і його зеленої зони, а також інші елементи природного 

ландшафту. До її складу можуть входити парки, лісопарки, міські ліси, 

ландшафти, що охороняються, землі сільськогосподарського використання та 

інші угіддя, які формують систему відкритих просторів; заміські зони масового 
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короткочасного і тривалого відпочинку, міжселищні зони відпочинку; курортні 

зони.   

Таким чином, завдання проектування полягає у створенні балансу між 

несприятливою для навколишнього природного середовища діяльністю і 

врахуванням чутливих функцій довкілля. Потрібно також визначити просторові 

обмеження у використанні забруднених територій. Виділення у просторі міста 

функціональних зон дає змогу створити найкращі умови для основних форм 

життєдіяльності міського населення 
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МІСЬКІ ГРУНТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ УРБАНІЗОВАНИХ  ТЕРИТОРІЙ 

 

Останнім часом спроби вирішення проблеми охорони навколишнього 

середовища привели до нового осмислення ролі ґрунтового покриву у 

підтримуванні комфорту й безпечної життєдіяльності людини в місті [1]. На 

ґрунти міських територій донедавна не зверталось належної уваги 

ґрунтознавців. Дослідження зосереджувались, головним чином, на природних 

непорушених ґрунтах та на рекультивованих землях, що використовуються в 

сільському і лісовому господарстві. Між тим, ґрунт є одним з найважливіших 

компонентів міського середовища. Ґрунт – основа екосистеми міста і його 

внесок в екологічний стан міст надзвичайно великий. 

Стан ґрунту міських територій потребує особливої уваги, так як вплив 

транспорту, промисловості, процесів будівництва надає постійне навантаження 

на ґрунтову систему, що призводить до зміни практично всіх її компонентів, 

починаючи з агрохімічних і фізичних властивостей і закінчуючи 

мікробіологічними та біохімічними показниками, позбавляючи ґрунтовий 

покрив в містах здатності виконувати важливі екологічні функції [2]. 

Урбанізовані території, як унікальний тип природно-технічних геосистем, 

концентрують максимальну різноманітність видів впливу людини на ґрунт. У 

зв'язку з цим особливо важливе вивчення міських земель, їх просторово-часової 

організації та структурно-функціональної ролі в урбогеосистемі, оскільки вони 

є джерелами збереження та підтримки сприятливого екологічного стану 

території міст [3].  
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Мабуть, процес урбанізації буде продовжуватися і в майбутньому, 

оскільки спосіб життя в містах має певні переваги (економічні, соціально-

побутові, культурні, інформаційні та ін.). Тому помітно, що дослідженню стану 

об'єктів довкілля урбанізованих територій та оцінці їх екологічного стану 

приділяють належну увагу [4,5]. Важливе місце в таких дослідженнях має 

вивчення ґрунтів і ґрунтового покриву. Міські ґрунти, виконуючи важливі 

екологічні функції, піддаються значно більш інтенсивним навантаженням, ніж 

природні і ті, що використовуються в сільському господарстві. 

У стрімкий розвиток урбанізованих територій входить процес 

формування міських ландшафтів як особливої сфери організації поверхні Землі 

в межах міст і міських агломерацій. Процес урбанізації носить глобальний 

характер і є істотним чинником перетворення географічної оболонки Землі [6]. 

Ґрунти міських територій будучи найважливішою ланкою біологічного 

кругообігу речовин, продукують основний харчовий та енергетичний матеріал 

для інших мешканців планети. При цьому вони виконують функції регулятора, 

що підтримує природний склад атмосфери за рахунок перетворення біоти, що 

відмирає, та продуктів виробничої діяльності людини. Саме ця сторона участі 

ґрунтів у біологічному кругообігу речовин робить її найважливішою складовою 

екосистем міст. Важливий напрямок використання ґрунтів у містах, крім 

забудови, – створення парків, скверів, газонів, покриттів для спортивних 

споруд. Дерновий шар ґрунтового профілю використовують для укріплення 

відкосів при будівництві транспортних виїмок, насипів. Неродючі ґрунти разом 

з суглинками та іншими ґрунтовими матеріалами застосовують, як основу при 

будівництві будівель і споруд. Завдяки високій поглинальній здатності ґрунти 

виконують роль фільтра для очистки поверхневого стоку. Глини і суглинки 

використовують для протифільтраційних екранів полігонів захоронення 

побутових та виробничих відходів. 

Для міст характерні так звані техноземи – ґрунти, що створюються 

людиною у процесі рекультивації тих чи інших об’єктів або господарського 

освоєння земельних ділянок. За матеріалом і місцем, де вони утворились чи 

знаходяться, виділяють такі типи техноземів: техноліти; технолітіти; 

технолітоїди. Техноземи частково наслідують властивості зональних 

порушених ґрунтів і гірських порід, частково формуються під впливом 

потужної техніки, що використовується при укладці ґрунтового шару. Для них 

характерна відсутність чітко виражених горизонтів, часто мозаїчних характер 

забарвлення, підвищена щільність і, відповідно, менша пористість. 

На урбанізованих територіях найбільше забруднення ґрунтів відбувається 

в результаті викидів промислових підприємств, транспорту, підприємств 

теплоенергетики, витоку з каналізації і відстійників, впливу промислових і 

побутових відходів, а також певною мірою за рахунок використання пестицидів 

і добрив.  

Таким чином, місто за своєю структурою є багатогранним соціальним 

організмом з одного боку, і складним економікогеографічним, архітектурним, 

інженерно-будівельним і культурним комплексом – з іншого. Водночас місто, 

яке динамічно розвивається, є складною комплексною екосистемою, що 
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завдяки своїм функціональним зв’язкам входить до загальнопланетарної 

екосистеми, впливаючи на її стан і якість.  

Гармонійний і збалансований розвиток, як власне міста, так і 

довколишнього природного середовища, можливий лише за умови 

кваліфікованого і виваженого підходу до вирішення численних питань, 

пов’язаних з теорією і практикою організації і управління містом, 

регулюванням соціально-еономічного розвитку екосистеми міста для 

збереження і відтворення природних компонентів і здоров’я людини. 
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рекультивація: учеб. пособие / М. И. Герасимова, М. Н. Строганова, Н. В. 

Можарова, Т. В. Прокофьева. – Смоленск: Ойкумена, 2003. – 268 с. 

6. Безлюбченко О. С. Планування міст і транспорт / навч. посіб. / О.С. 

Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 156 с.  
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ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Глобальні цілі сталого розвитку, затверджені у 2015 р. на саміті 

Організації Об’єднаних націй (ООН), сьогодні є основою формування 

національних стратегій багатьох держав. Для практичної реалізації концепції 

сталого розвитку необхідним є застосування ефективних та організаційно 

злагоджених механізмів, методів, моделей та системи заходів, розроблення 

належного нормативно-правового інструментарію.  
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Забезпечення сталого розвитку держави через застосування механізмів 

державного регулювання спрямоване на стимулювання створення високого 

економічного потенціалу, підвищення життєвих стандартів, збереження 

довкілля, територіальної рівності. Основна мета уряду – досягнення, 

збереження та проектування на майбутнє гармонійності економічної, соціальної 

та екологічної складових, які створять умови для сталого розвитку держави, її 

територій. Україна ратифікувала основні міжнародні документи, що 

забезпечують досягнення цілей і побудову системи державного регулювання 

для досягнення сталого розвитку держави. Основоположними документами, за 

допомогою яких в Україні запроваджуються принципи сталого розвитку, є: 

«Концепція сталого розвитку населених пунктів», «Стратегія сталого розвитку 

«Україна-2020», «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року» та інші. [1-4] 

Відповідно до зазначених документів, мають бути розроблені механізми 

реалізації цілей сталого розвитку. Побудову механізмів державного 

регулювання (методів, важелів, інструментів, форм) варто здійснювати, 

враховуючи альтернативи розвитку держави, передумови досягнення 

поставлених цілей сталого розвитку, систему цінностей та орієнтирів, новітні 

функції та інструменти регулювання. Обґрунтування методології державного 

регулювання сталого розвитку потребує удосконалення нормативно-правового, 

інституційного, організаційного, фінансового (економічного) та 

інформаційнокомунікаційного забезпечення задля збалансованості економічної, 

соціальної, екологічної складових. Необхідним є пошук нових методів та 

інструментів регулювання й окреслення напрямів їх практичного застосування 

в Україні.  

Попри значну увагу науковців до концепції сталого розвитку, 

залишається очевидною недостатня розробленість теоретико-методологічних 

засад і практичних аспектів удосконалення державного регулювання сталого 

розвитку України. Потребує удосконалення і система оцінювання ефективності 

заходів державного регулювання у майбутньому. 
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ДО ПИТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

 

Перспектива забезпечення сталого розвитку територій набуває особливої 

актуальності як в Україні, так і в усьому світі. Проблеми, що стосуються 

сталого розвитку, посідають важливе місце у діяльності міжнародних 

організацій, є предметом розгляду державних і регіональних програм розвитку 

територій, досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців.  

Питаннями збалансованого розвитку територій досліджували такі 

науковці, як І.М. Вахович, М.В. Гончаренко, А.В. Дем’янюк, Л.О. Коваленко, 

Б.Є. Патон, І.В. Ропотан, О.Є. Табалов та ін. Вивчення теоретичних положень й 

аналіз проблем практики забезпечення сталого розвитку здійснювали зарубіжні 

дослідники, зокрема: А.А. Лейзеровіч, Р.В. Кейтс, Т.М. Перріс, Дж.М. Хулс.  

Однак з урахуванням трансформаційних процесів державотворення в 

Україні дослідження проблем забезпечення сталого розвитку територій є 

актуальним та своєчасним. Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми.  

Забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні в умовах реконструкції 

бюджетних відносин в Україні передбачає здійснення стратегії соціально-

економічного розвитку територій з урахуванням екологічних ризиків для їх 

збалансованого розвитку та задоволення суспільних потреб місцевого 

населення. Вирішення триєдиної проблеми економічного, соціального й 

екологічного характеру забезпечує комплексну реалізацію стратегії розвитку 

територій. У світовій практиці нормативно-правове регулювання сталого 

розвитку на місцевому рівні ґрунтується на розроблених матеріалах Організації 

Об’єднаних Націй, що, зокрема, містять: Декларацію «Про екологічний та 

економічний розвиток» (червень 1992 р.), що включає Місцевий порядок 

денний ХХІ ст. із визначенням дій, спрямованих на забезпечення сталого 

розвитку територій; резолюцію щодо відродження та сталого розвитку 

територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в 1986 р. 

(листопад 2007 р.); глобальну програму з ліквідації бідності до 2030 р. та 

забезпечення сталого майбутнього (вересень 2015 р.) [1], у тому числі 

передбачаючи відкритість, безпеку, життєстійкість й екологічну стійкість міст і 

населених пунктів. Також у 1992 р. було створено Комісію ООН зі сталого 

розвитку, котра функціонує до теперішнього часу та здійснює регулювання 

діяльності у сфері забезпечення сталого розвитку на світовому, 

загальнодержавному та місцевому рівнях. В Україні забезпечення сталого 

розвитку територій регламентується: Законом України «Про основи 

містобудування» від 16 листопада 1992 р. [3], Постановою Верховної Ради 

України «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24 грудня 

1999 р. [4], Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
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Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.» від 6 серпня 

2014 р. [2]. 

Збалансований розвиток населених пунктів передбачає соціально, 

економічно і екологічно збалансований їх розвиток, спрямований на створення 

економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного 

та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів, 

технологічного переоснащення і реструктиризації підприємств, удосконалення 

соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, 

інженерної інфраструктури Концепція сталого розвитку населених пунктів. 

Сталий розвиток населених пунктів  це соціально, економічно і екологічно 

збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на 

створення їх економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для 

сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання 

ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, 

інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення і реструктуризації 

підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, 

комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, 

поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та 

збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини. 

Впровадженням концепції сталого розвитку на основі моделі 

збалансування економічної, екологічної та соціальної сфер задля підвищення 

якості життя громадян та забезпечення соціально-економічного розвитку 

територій. У широкому розумінні це представляється досягненням потрійного 

ефекту розвитку щодо економічної (стан регіональної економіки, фінансово-

інвестиційний потенціал), соціальної (забезпечення бюджетних видатків 

соціального спрямування, демографічний стан) та екологічної (збереження 

біосфери на засадах функціонування «зеленої економіки», «зеленої 

енергетики», «чистого виробництва») сфер життєдіяльності суспільства в 

межах окремої території. Забезпечення розвитку територій донедавна 

базувалося на централізованому підході з обмеженням місцевої ініціативи, що 

виявилося неефективним і спричинило зростання розривів у соціально-

економічному розвитку територій. Таким чином, головними факторами 

негативного впливу на розвиток територій визначено [1]: 

– уповільнення розвитку промислововиробничого сектору або його 

відсутність унаслідок банкрутства підприємств, відсутності ринків збуту 

продукції, неадаптованості до сучасних вимог ринкової економіки; 

– демографічну кризу, що виявляється у зростанні питомої ваги 

населення пенсійного віку через низьку народжуваність та еміграцію 

працездатного населення; зменшення кількості сільського населення та 

внаслідок цього уповільнення розвитку сільськогосподарської галузі; 

– відсутність ефективної соціальної політики, спрямованої на 

забезпечення проголошених соціальних стандартів і розвиток людського 

капіталу; 

– неузгодженість комплексної політики розвитку територій у контексті 

охоплення всіх сфер життєдіяльності на місцевому рівні, що призводить до 
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неефективного використання ресурсів, протиріч та невиконання запланованих 

результатів соціально-економічного розвитку територій; 

– нестачу кваліфікованих кадрів у сфері розроблення й упровадження 

стратегій соціальноекономічного розвитку територій, недостатній розвиток 

суспільних інститутів, що спроможні впливати на розвиток цих територій. 

Таким чином, забезпечення сталого розвитку територій передбачає 

узгодженість розроблених планів розвитку економічної, екологічної та 

соціальної сфер життєдіяльності на місцевому рівні на основі збалансування 

повноважень і відповідальності місцевих органів влади для стимулювання 

ефективного використання потенціалу досліджуваних територій.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Поява і трансформація концепції сталого розвитку пов’язана із багатьма 

чинниками, зокрема: глобальними проблемами у світі (необхідністю 

попередження та захисту людства від природних, біологічних, політичних, 

економічних, екологічних та соціальних загроз); необхідністю підвищення 

якості життя, залученням різних груп населення до реалізації політики; 

забезпечення балансу розвитку територій, гендерної рівності та прав меншин і 

соціальної відповідальності. Офіційне утвердження концепції сталого розвитку 

відбулося із прийняттям міжнародних нормативно-правових документів, 

зокрема звіту Всесвітньої комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку 

(1987 р.), підсумкових документів конференції ООН з проблем навколишнього 

середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), Декларації Тисячоліття 

(2000 р.), Йоганнесбурзької декларації зі сталого розвитку (2002 р.), заключного 

документа конференції ООН Ріо +20 “Майбутнє, якого ми прагнемо” (2012 р.), 

17-ти Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р, затверджених на Саміті 

ООН з питань сталого розвитку в Нью-Йорку (2015 р.). [2, 3] 
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Аналізуючи наукові дослідження з питань сталого розвитку, встановлено, 

що домінують декілька ключових підходів до трактування сутності «сталого 

розвитку»: регулятивно-дерегулятивний, згідно з яким сталий розвиток 

позиціонується як баланс на межі формування ринкових механізмів 

(саморегулювання) та державного регулювання екологізації та економічних 

процесів (О. Завгородня); інноваційний (динамічний) – сталий розвиток 

трактується з точки зору необхідності застосування інноваційних змін задля 

забезпечення збалансованого розвитку та як руху, змін для досягнення чітко 

окреслених цілей (А. Сен, Р. Солоу); націлений на економічне зростання на 

основі балансу інтересів (Р. Констанза, К. Фольке, Р. Солоу, Д. Бромлі; 

сконцентрований на соціальній (суспільній) складовій – збалансований 

розвиток для задоволення і сучасних потреб суспільства, і майбутніх, створення 

якісних умов життя, які не впливають на людину негативно (Г. Брундтланд); 

зосереджений на екологічній та енергетичній безпеці – трактується, як 

розвиток, що досягається оптимальним управлінням енергетичним та 

природноресурсним потенціалом системи і за допомогою стійкого балансу 

чинних енергетичної та економічної систем держави (О. Шубравська,                

О. Котикова); територіально-регіональний – сталий розвиток трактується з 

позиції досягнення рівноваги не лише між складовими, але й між окремими 

територіями, акцент робиться на розвитку окремих регіонів та територій          

(О. Безуглий); організаційносуб’єктний підхід – тлумачиться з точки зору 

регулювання та розвитку інституцій, суб’єктів та організаційних структур, що 

безпосередньо впливають на досягнення сталого розвитку (Б. Данилишин); 

системний, відповідно до якого сталий розвиток позиціонується як 

збалансований розвиток на основі соціоеколого-економічних систем і 

передбачає трансформацію інституцій та досягнення інноваційного прогресу. 

Зроблено висновок, що у світі існує велика кількість моделей сталого розвитку. 

Проте основою їх формування є триєдина модель, яка базується на основі 

синергетичного ефекту поєднання складових: економічної (конкретизується в 

економічному розвитку), соціальної (соціальний прогрес та досягнення 

високого рівня життя населення) та екологічної (екологізація середовища, 

оптимальне використання природних ресурсів). [1]  

Проте державне регулювання сталого розвитку може репрезентувати 

динамічний вплив держави на процеси сталого розвитку, а також 

стимулювання гнучкої взаємодії соціальних та ринкових суб’єктів, характер 

якої складається й визначається соціальною поведінкою цих суб’єктів, з метою 

забезпечення сталого розвитку. Держава, з метою забезпечення ефективної 

взаємодії інститутів сталого розвитку, через органи виконавчої влади здійснює 

регулювання діяльності для інститутів ринку, створює умови для розвитку 

інститутів громадянського суспільства. До сфер впливу державного 

регулювання сталого розвитку віднесено: структурну оптимізацію, контролінг, 

енергетичну й екологічну безпеку, баланс інтересів, стимулювання 

енергозбереження, інституційну оптимізацію, створення нормативноправової 

бази, енергодипломатію, реалізацію цінової та податкової політики, 

формування енергостратегії та її моніторинг тощо. На основі проведених 
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досліджень, визначено зміст понять: “сталий розвиток”, “державне 

регулювання сталого розвитку”. Застосувавши аналіз особливостей державного 

регулювання та категорій сталого розвитку, “державне регулювання сталого 

розвитку” визначено, як: адміністративна, стимулююча та компенсаційна 

діяльність держави, що реалізується на основі теоретичних засад (доктрини, 

концепції, цінностей, принципів, мети, цілей) і механізмів їх реалізації (системи 

організованих, цілеспрямованих, комплексних дій, методів, важелів та 

інструментів впливу), що спрямовані на створення перспективних умов і 

середовища впливу, з метою гармонійного розвитку економіко-соціо-

екологічного середовища (економічне зростання, досягнення соціальної 

стабільності, підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності в умовах 

забезпечення екологічної стабільності), а також – шляхом стимулювання 

інноваційних процесів, раціонального використання наявних ресурсів, розвитку 

екосистеми. Узагальнення позитивного досвіду державного регулювання 

сталого розвитку в державах ЄС дало змогу виявити, що активну реалізацію 

концепція сталого розвитку отримала з 90-их років ХХ ст. Найбільш 

характерною для реалізації основних засад сталого розвитку аналізованих 

держав (Австрія, Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Польща, 

Словаччина, Фінляндія) є наявність концепцій, стратегій та програм, інших 

нормативних і методичних документів, що реалізовуються на двох рівнях: 

державному та місцевому. Відповідальність за виконання несуть спеціально 

створені органи влади – комісії, комітети в урядах.  

Встановлено, що, серед усієї сукупності методів та інструментарію, 

особливо значущим є стратегічне планування, яке орієнтоване на стратегічний 

розвиток середовища та формування плану дій щодо змін. Виявлено, що лише 

близько 60-70% завдань глобальних цілей сталого розвитку відображені в 

державних стратегічних документах і відповідних реформах. Це зумовлено 

відсутністю належної уваги до реалізації завдань, наявності індикаторів і 

термінів виконання завдань. Найбільш адаптованими в національних 

документах є питання щодо подолання негативних наслідків змін клімату, 

зменшення рівня бідності населення, підвищення економічної 

конкурентоспроможності, розвитку промисловості, інноваційного зростання, 

забезпечення високого рівня та якості життя, забезпечення населення та 

промисловості чистою енергією. Найменш адаптованими є питання досягнення 

сталого розвитку окремих територій, покращення загального стану здоров’я 

населення, забезпечення доступу до водних ресурсів та захисту морських 

ресурсів тощо. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

 

Економічна реформа і формування нового земельного ладу в Україні 

суттєво підвищили політичне, економічне і соціальне значення земельних 

ресурсів. Земля, виконуючи функції основного засобу виробництва в 

сільському і лісовому господарстві та об’єкта нерухомості в народному 

господарстві, є в сучасних умовах одним із важливих ресурсів і факторів 

функціонування економіки територій [3].  

Створюючи ефективну економіку, будь-яка країна повинна здійснювати 

таку стратегію планування і розвитку землекористування, яка направлена на 

вдосконалення інфраструктури і оздоровлення навколишнього середовища [4]. 

Сутність поняття територіального планування землекористування завжди 

обумовлена визначенням видів раціонального землекористування та його 

режиму на певній території, оцінюванням стану використання земельних 

ресурсів, альтернативних моделей та інших природних, соціальних і 

економічних умов з метою вибору та освоєння видів і типів землекористування, 

напрямів діяльності, які є найкращими для вирішення поставлених завдань.  

Відповідно, для забезпечення сталого розвитку землекористування, не 

порушуючи балансу між збереженням природно-ресурсного потенціалу й 

розв’язанням усього комплексу соціальних, економічних, демографічних, 

культурних, інституціональних та інших проблем, територіальне планування 

землекористування необхідно розглядати як один із основних важелів 

державної земельної політики забезпечення державних, самоврядних, 

бізнесових та громадських інтересів щодо організації використання та охорони 

земель і механізм адміністрування такого режиму землекористування 

юридичних осіб і громадян, що не завдає шкоди довкіллю й суспільству [1]. 

Місцевий (територіальний) розвиток характеризується комплексом 

різноманітних просторових, економічних, соціальних, культурно-духовних, 

екологічних та інших чинників, які необхідно враховувати в процесі здійснення 

територіального планування. 

Саме на територіальному рівні формуються первинні ресурсні та 

фінансові потоки, закладаються основи поділу праці та виробничої кооперації, 

утворюються стабільні зв’язки та взаємозалежності різноманітних видів 

відтворювальних циклів та соціально-економічних процесів, реалізуються 

програми соціально-економічного розвитку територій, задовольняються 

ключові потреби населення, здійснюється захист природного середовища. 
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Сьогодні ефективне вирішення цих завдань неможливе без 

функціонування землеустрою, який є сукупністю соціально-економічних та 

екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та 

раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць, 

суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-

виробничих відносин і розвитку продуктивних сил (стаття 181 Земельного 

кодексу України) [2].  

Він базується на наступних принципах: 

а) дотримання законності; 

б) забезпечення науково обґрунтованого розподілу земельних ресурсів 

між галузями економіки з метою раціонального розміщення продуктивних сил, 

комплексного економічного і соціального розвитку регіонів, формування 

сприятливого навколишнього природного середовища; 

в) організації використання та охорони земель із врахуванням конкретних 

зональних умов, узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів 

суспільства, які забезпечують високу економічну і соціальну ефективність 

виробництва, екологічну збалансованість і стабільність довкілля та 

агроландшафтів; 

г) створення умов для реалізації органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами їхніх 

конституційних прав на землю; 

ґ) забезпечення пріоритету сільськогосподарського землеволодіння і 

землекористування; 

д) забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки, охорони 

земельних ресурсів і відтворення родючості ґрунтів, продуктивності земель 

сільськогосподарського призначення, встановлення режиму 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. 

Більше того, його організаційно-інституціональна структура забезпечує 

комплексний підхід щодо використання потенціалу сільських територій через 

прогнозування, планування і організацію раціонального використання та 

охорони земель на національному, регіональному, локальному і 

господарському рівнях. 
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ЗЕМЛЕУСТРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ  

СТАЛОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

У сучасних умовах господарювання суттєво загострилися проблеми 

раціонального використання, відтворення та збереження земельних ресурсів як 

основи сталого розвитку. Аналізуючи нинішній стан земельних ресурсів 

України, особливо землі сільськогосподарського призначення, можна 

констатувати, що він істотно погіршився внаслідок падіння родючості ґрунтів 

та масштабного поширення ґрунтових деградаційних процесів.  

Як бачимо, протягом останніх двох турів агрохімічного обстеження 

баланс гумусу зменшився із 0,5 до 0,2 т/га. Крім того, загострилася проблема 

щодо балансу поживних речовин у ґрунті. Так, за результатами X туру 

агрохімічного обстеження спостерігається від’ємний баланс поживних речовин 

у ґрунтах України на рівні 79 кг/га, у тому числі азоту – 23, фосфору – 18 та 

калію – 38 кг/га. 

Також відбувається постійне посиленням процесів деградації, яка завдає 

величезної шкоди продуктивному потенціалу земельного фонду України. 

Відповідно до даних Державної служби України з питань геодезії, картографії 

та кадастру, загальна площа земель, що потребують консервації, дорівнює 1,1 

млн га, з них 564,9 –  деградовані, 482,0 – малопродуктивні та 11,8 тис. га – 

техногенно забруднені. Загальна площа порушених земель в Україні яких у 

2017 р. становить 143,4 тис. га, а перебувають у стадії рекультивації лише 7 тис. 

га. При цьому 315,6 тис. га земель потребують поліпшення. 

Тому, сьогодні вкрай необхідно запровадити нові концептуальні підходи 

щодо використання земель. В наш час найбільш поширеною у світі являється 

концепція «сталого менеджменту землекористування», яка трактується як 

прийняття такої системи землекористування, яка дає змогу землекористувачам 

за допомогою відповідних методів менеджменту, максимізувати економічні та 

соціальні вигоди від землі зі збереженням чи підвищенням функції екологічної 

підтримки земельних ресурсів [2]. 

Завданням сталого менеджменту землекористування є гармонізація 

комплексних цілей забезпечення екологічних, економічних та соціальних 

можливостей на користь нинішнього та майбутніх поколінь, при збереженні та 

підвищенні якості земельних ресурсів. Він має вирішальне значення для 
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мінімізації деградації земель, відновлення деградованих районів і забезпечення 

оптимального використання земельних ресурсів.  

Сталий менеджмент землекористування складається з трьох компонентів 

розвитку: політики, планування та технологій землекористування. Виходячи з 

цього, основним засобом забезпечення сталого менеджменту 

землекористування в Україні повинен стати землеустрій, який характеризується 

багатогранною діяльністю, що охоплює земельну політику, організацію 

раціонального використання й охорони земель, здійсненням меліоративних, 

культуртехнічних і протиерозійних заходів. 

Отже, як бачимо, землеустрій спрямований на забезпечення розподілу 

земельних ресурсів між галузями економіки з метою раціонального розміщення 

продуктивних сил, комплексного економічного і соціального розвитку регіонів, 

формування сприятливого навколишнього природного середовища, організації 

використання та охорони земель із врахуванням конкретних зональних умов, 

узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства, які 

забезпечують економічну і соціальну ефективність виробництва, екологічну 

збалансованість довкілля та агроландшафтів, а також дотримання вимог 

охорони земельних ресурсів, відтворення родючості ґрунтів та продуктивності 

земель сільськогосподарського призначення [1]. 

Світовий банк виділяє три методи сталого менеджменту 

землекористування: 

- формування режиму землекористування (складання проектних 

планів); 

- агрономічний (нульовий обробіток ґрунту, мульчування та інші) та 

вегетативний (внесення добрив, засоби боротьби із шкідниками та інші) заходи; 

- структурні заходи (меліорація, зрошування, терасування та інші) [3].  

Тому, на нашу думку, дотримання практики cталого менеджменту 

землекористування в Україні можливе лише через розробку на локальному 

рівні документації із землеустрою та здійснення передбачених нею заходів 

щодо формування та організації території об'єкта землеустрою, здатних 

забезпечити раціональне використання та охорону земель, а також збереження і 

підвищення рівня родючості ґрунтів.  

Це дасть можливість проводити наступні заходи:  

• обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального 

землекористування 

• підвищення родючості ґрунтів (внесення органічних і мінеральних 

добрив) 

• організація землеволодінь і землекористувань 

• визначення типів і видів сівозмін 

• проектування полів сівозмін 

• залуження угідь 

• протиерозійний обробіток ґрунту та удосконалення систем землеробства 

•капіталомісткі регіональні ґрунтоохоронні заходи з тривалими термінами 

окупності (реконструкція агроландшафтів, будівництво протиерозійних 



133 
 

гідротехнічних споруд, створення та реконструкція захисних лісових 

насаджень) 

• меліорація земель 

• знімання та складування родючого шару ґрунту 

• створення лісомеліоративних насаджень 

• відновлення екологічної цінності земель, що зазнали погіршення як з 

вини власників землі і землекористувачів. 

Слід сказати, що землеустрій за період земельної реформи втратив свою 

політичну, планувальну та технологічну функції. Сьогодні його роль 

здебільшого зводиться до перерозподілу земельної власності, що передбачає 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

або користування, а також встановлення в натурі (на місцевості) меж 

новостворених земельних ділянок. Це звичайно впливає на практику сталого 

менеджменту землекористування в Україні. 

Тому в умовах формування ринкових земельних відносин основними 

напрямом реалізації концепції сталого менеджменту землекористування 

повинна стати комплексна реалізація землеустрою в політичній, планувальній 

та технологічній сферах. Для цього потрібно забезпечити розробку схем 

землеустрою об’єднаних територіальних громад, проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь сільськогосподарських підприємств, а також робочих проектів 

землеустрою земельних ділянок, що знаходяться в державній, комунальній та 

приватній власності. Це дасть можливість розв'язати правові, соціально-

економічні, екологічні проблеми землекористування, які виникли в процесі 

реалізації земельної реформи в Україні. 
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Сучасна інноваційна модель економіки землекористування, організації 

його території впроваджується за допомогою землеустрою, який включає 
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найкращу теорію і практику управління земельними ресурсами, ураховуючи 

національні особливості розвитку. Особливе місце землеустрою в системі 

інноваційного розвитку землекористування визначається Земельний кодексом 

України та Законом України «Про землеустрій» [1], де увагу зосереджено на 

тому, що землеустрій гарантує науково обґрунтований перерозподіл земель, 

формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань, 

створення екологічно сталих ландшафтів й агросистем.  

Відмітимо, що землеустрій знаходить своє практичне впровадження у 

формі схем, проектів землеустрою та іншої землевпорядної документації як 

засобу реалізації державної політики щодо плану соціально-економічного 

розвитку відповідних територій. Інноваційність землеустрою як системного 

правового комплексу полягає в урегулюванні відносин між органами державної 

влади й органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання на 

землі, інвесторами; визначає стратегію розвитку землекористування, що 

забезпечує його конкуренто-спроможність; адаптує території до вимог ринкової 

економіки та відкритого конкурентного ринку. Потрібно добавити, що 

землевпорядна документація є одним із найважливіших інструментів 

управління земельними ресурсами, вагомою інвестицією, орієнтованою на 

реалізацію соціально-економічних перетворень на відповідній території, 

джерелом інформаційного забезпечення щодо вивчення логіки розвитку 

конкретної земельної ділянки, пошуку способів підвищення привабливості 

землекористування, своєчасного реагування на результати економічного ефекту 

й екологічних ризиків на відповідній території.  

Динамічним кроком була наукова діяльність, пов’язана з розробленням 

проектів землеустрою на засадах диференційованого використання орних 

земель, відповідного якісним параметрам ґрунтового покриву, рельєфу 

місцевості та ін. Крім того, відзначимо, що базова основа інноваційного 

розвитку сільськогосподарського землекористування, який буде 

конкурентоспроможним на внутрішньому й зовнішніх ринках, знаходить свої 

відображення в просторовій організації територій, яка являє собою невід’ємний 

елемент системи управління землекористуванням. Ідеться про те, що 

стратегічний план модернізації землекористування, формування його 

конкурентних переваг досягається завдяки гнучкості управлінських рішень 

щодо складу й структури земельних угідь, системи сівозмін, упорядкування 

території сільськогосподарських угідь, комплексу заходів з охорони ґрунтів і 

довкілля та ін, що не вимагають залучення інвестиційних засобів [3].  

На підставі зазначеного вище пропонуємо зосередити зусилля на розробці 

схем використання землі територій місцевих рад, у рамках яких 

розроблятимуться проекти КМОТ для кожного суб’єкта господарювання на 

землі, що позитивно вплине на якість та ефективність землевпорядної 

документації. Особливістю таких схем є те, що в них простежуватиметься 

цілісність стратегії використання земель на території місцевих рад, будуть 

виявлені невизначеності й ризики передбачуваних і непередбачуваних подій у 

землекористуванні. 
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Методологічні та організаційні питання згадуваних схем повинні 

ґрунтуватися на таких основних принципах: науково обґрунтований вибір цілей 

розвитку територіальних громад; постійний пошук широкого використання 

інновацій в управлінні сільськогосподарським землекористуванням; 

унікальності, що враховує індивідуальні особливості території місцевої 

громади, матеріально-фінансовий стан, географічні та геополітичні умови й ін; 

зворотного зв’язку, що забезпечує формування конкурентних переваг 

сільськогосподарського землекористування, насамперед поліпшення стандартів 

якості життя людей, раціонального використання й охорони земель, створення 

умов для ведення підприємницької діяльності на землі. 

Потрібно відзначити, що нині через несприйняття інновацій, низьку 

ефективність процесів запровадження новітніх технологій використання орних 

земель, відсутність належного державного контролю, хоч і ухвалено закон 

«Про землеустрій», Земельний кодекс України та низку інших законодавчих 

актів і нормативних документів, які зобов’язують раціональне використання 

земель суб’єктом господарювання на землі, люди не готові до інноваційних 

упроваджень, через що відсунута у тінь цінна ідея контурно-меліоративної 

організації території, яка б займала тверді позиції на ринку інновацій.  

Отже, пріоритет нині повинен належати розробці схем землеустрою 

адміністративно-територіальних утворень на термін реалізації заходів, 

визначених схемою землеустрою не менше ніж 10–15 років із подальшою 

деталізацією намічених заходів у проектах землеустрою, які б передбачали 

організацію території, адаптовану до умов виробництва з максимальною 

можливістю поліпшення показників господарської діяльності. Такі проекти є 

багатофункціональними, мають багатоплановий характер й однаково 

стосуються сільськогосподарських землекористувань, сільських територій, 

сільськогосподарських товаровиробників, місцевої та регіональної систем 

управління, є важливим елементом місцевої (регіональної) економіки 

спільноти.  

Проекти землеустрою являють собою, з одного боку, інвестиції в 

аграрний сектор економіки, а з іншого – служать джерелом припливу нових 

інвестицій, розмір яких пропорційно зростає від переліку сукупності процесів, 

які впливають не лише на зростання показників економічної діяльності, але й 

на екологічну безпеку землі та якості продуктів харчування. Вони створюють 

наукові передумови обмеженого режиму використання земель із метою 

зупинення процесів деградації ґрунтового покриву та захисту вразливих 

об’єктів інфраструктури, людей, тварин тощо в процесі господарської 

діяльності на землі, забезпечують адаптацію системи посівів 

сільськогосподарських культур до якісних параметрів ґрунтового покриву, 

створюють сприятливі умови для розвитку підприємницької активності на 

землі. 

Отже, проекти землеустрою повинні стати обов’язковою умовою ведення 

сільськогосподарського виробництва на землі, а також еколого-економічною 

основою для здійснення заходів із раціонального використання та охорони 

земель, заходів із просторової організації території. Перспективи подальших 
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досліджень полягають у тому, щоб розкрити питання розвитку землеустрою 

крізь призму організаційної, кадрової, фінансової, матеріально-технічної й 

інформаційної складових частин, які формують його конкурентні переваги. 
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ПЕРСПЕКТИВИ КОНТРОЛЮ ДОТРИМАННЯ СІВОЗМІН НА ЗЕМЛЯХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Для збереження і примноження аграрного потенціалу України питання 

забезпечення якості ґрунтів є основним. Проте, для наполегливих користувачів 

сільськогосподарських земель (які хочуть отримувати максимальну вигоду від 

використання земельних ділянок навіть ціною погіршення природної 

родючості), у першу чергу – орендарів, необхідною є наявність чітких 

законодавчих приписів щодо регламентації ощадливого землекористування, і 

відповідних фактичних важелів впливу на землекористувачів в частині 

дотримання цих приписів. Однак останніми роками фактично на рівні держави 

та органів місцевого самоврядування зусилля щодо налагодження такого 

контролю є мінімальними, часто й нульовими. 

До користувачів земельних ділянок, які знаходяться в оренді чи передані 

у користування за іншими підставами (у тому числі і переважно – за 

договорами емфітевзису), застосовуються і загальні приписи законодавства про 

раціональне використання земель, і конкретні норми земельно-орендного 

законодавства (стаття 35 Закону України “Про охорону земель”) [4].  

В частині відносин орендарів та орендодавців вимога збереження та 

підтримки земель у належному якісному стані зафіксована і у п.21 Типового 

договору оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2016_3_3
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від 03.03.2004 р. №220, де міститься припис про обов'язок орендаря після 

закінчення строку оренди повернути земельну ділянку у стані не гіршому, ніж 

вона була отримана.  

А тому, має бути контроль фундаментальної основи забезпечення якості 

землі – дотримання сівозмін. На це вказує і визначення поняття “ґрунтовтома” 

із Закону України “Про охорону земель” (ст. 1 “Охорона земель та інші основні 

поняття і терміни”) [4]. Свого часу було передбачено запровадження 

нормативів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів, серед 

яких визначені й нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах 

у різних природно-сільськогосподарських регіонах [3].  

Зрозуміло, що без наявності негативних стимулів і примусів до виконання 

законодавства, норми офіційних регламентів у переважній більшості випадків 

свідомо ігноруються тими особами, яких вони стосуються. Саме тому і 

затвердженої черговості культур у сівозмінах сільськогосподарські 

товаровиробники дотримуватися не поспішали.  

Відтак у 2010 році набрав чинності Закон України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів” [1]. 

Ним було передбачено, що земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

використовувалися відповідно до розроблених та затверджених в 

установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають 

заходи з охорони земель. Використання таких земель без проектів землеустрою 

зумовлювало накладення штрафу. На період до 01 січня 2015 року ці вимоги 

поширювалися лише на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею більш, як 

100 гектарів. Однак за даними Мінагрополітики станом на 2014 рік лише 2% з 

числа цих підприємств мали розроблені проекти землеустрою. 

Із прийняттям у 2015 році Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)” [2], зі статті 22 Земельного Кодексу України вилучено вимогу 

щодо обов’язкової розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь при використанні 

земель с.-г. призначення.  

Загалом на сьогодні, незважаючи на дію відповідних нормативних актів, 

що визначають черговість культур у сівозмінах, формалізованих приписів щодо 

відповідальності за відсутність власне сівозмін або невірне їх налагодження 

(свідоме чи несвідоме) немає. І за такого формату експлуатації землі 

сільськогосподарського призначення фактично приречені на деградацію.  

Тобто, на сьогодні єдиним “важелем захисту” прав власника земельної 

ділянки, яка передається в оренду сільськогосподарським підприємствам, є він 

сам. Однак для того, щоб самостійно контролювати виконання договору оренди 

землі, орендодавцю потрібні хоча би базовий рівень знань у сфері агрономії, і 

належна свідомість, і відповідний час для збору доказів правомірного чи 

неправомірного використання землі орендарем.  
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Тому пропонується створювати об'єднання орендодавців земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, які б могли колективно: 

 нав’язувати орендарям умови включення у договори оренди вимоги 

щодо звітування про дотримання сівозмін для того, порушення якої б тягнуло 

за собою розірвання договорів оренди усіма учасниками організації 

орендодавців; 

 забезпечувати ефективний фактичний контроль раціонального 

використання земельних ділянок, у тому числі шляхом колективного 

замовлення відповідних аудиторських перевірок;  

 оплачувати судові та інші витрати, пов'язані із захистом прав 

орендодавців; 

 змусити сільські та селищні ради виконувати функцію гаранта 

реалізації конституційних прав селян на місцях; 

 запровадити формат подачі затверджених сівозмін та звітів про 

дотримання сівозмін сільськогосподарськими підприємствами відповідним 

сільським та селищним радам; 

 контролювати внесення у ґрунт мінеральних добрив; 

 ініціювати належним чином оформлений договір оренди з 

обов'язковою реєстрацією права оренди; 

 пропонувати внесення змін до Закону про охорону земель, Закону про 

оренду землі та до Типового договору оренди землі в частині закріплення на 

державному рівні обов'язковості подання сільськогосподарськими 

підприємствами-орендарями до земельних відділів сільських рад відповідних 

затверджених сівозмін та звітів про їх дотримання на орендованих землях із 

подальшим приписом, що у разі виявлення факту порушення сівозмін під час 

перевірки, з ініційованої або орендодавцями, або сільрадою, з орендарем 

припиняються орендні відносини щодо цих земель без права повторного 

отримання їх в оренду протягом певного строку (наприклад, визначеного на 

рівні десяти років).  
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THE ROLE OF URBAN LAND MARKET IN UKRAINE 

The first thing to remember is that one must call the market in which the land 

acts as a commodity as the land market. It is the regulator of the redistribution of land 

and the transfer of property rights from one landowner to another. In addition, all 

factors of production, including land, must function in a single market environment. 

Moreover, the special category is urban lands, which are a dynamic subsystem for the 

functioning of a complex geo system “city”. The value of urban land is influenced by 

the size of the city, economic potential, the level of development of social 

infrastructure, ecological and other factors. 

One can define that “urban land area in square kilometers, based on a 

combination of population counts (persons), settlement points, and the presence of 

Nighttime Lights. Areas are defined as urban where contiguous lighted cells from the 

Nighttime Lights or approximated urban extents based on buffered settlement points 

for which the total population is greater than 5,000 persons” [4]. 

David E. Dowall studied the role of government in land markets. He justified 

government interventions into urban land markets. They are: 

 1) “elimination of market imperfections and failures to increase operating 

efficiencies; 

 2) removing externalities so that the social costs of land market outcomes 

correspond more closely to private costs;  

 3) to redistribute society's scarce resources so that disadvantaged groups can 

share in society’s output” [3]. 

Olexander Babanin and Ann Luise Strong in their article “The Urban Land 

Market in Ukraine” wrote about the impediments to urban land market. They divided 

them into several categories: insufficient judicial response, lack of transparency in 

administration, conflicts between existing laws, lack of necessary enabling laws, and 

public and private corruption. They researched lack of necessary enabling laws and 

stated that “Some would assert that absence of a law authorizing taxation of 

structures is an impediment. With the land tax in place and functioning, it is desirable 

for the government to debate whether reliance on a land tax alone rather than on a 

real property tax covering both land and buildings is a better choice for Ukraine.” 

Moreover, they added that “in Ukraine, there is no open, accessible record of 

property transactions, the market for any given parcel of land is quite speculative. If 

the mortgage sought is for residential land, this poses even greater information 

difficulties, since projecting the future earning power of the prospective borrower is 

also speculative”. In addition, the lack of a modern cadastral system 

is a serious impediment. One can resolve issues of conflict of laws by a more active 

judiciary. Further, court decisions need to be readily accessible and widely 

disseminated in order for their impact to be speedy and pervasive [1].  
It is important to mention the lack of political consensus in Ukraine. According 

to Anatoliy Bondar, “There is no clear policy and given priority to meeting urgent 
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needs in land administration. Countries as Ukraine, seeking accession to the 

European Union may be tempted to focus on rural areas in response to the EU 

requirements rather than on urban areas, although activities in urban areas could 

generate more economic growth” [2, p. 11] 

In conclusion, the urban concentration of population and production makes 

urban lands a unique resource. This creates an exceptionally favorable business and 

business opportunity for users of urban areas. This is precisely the reason for the 

great attractiveness of cities, especially large, with powerful multifunctional 

production, scientific and cultural potentials. The functioning of the land market 

requires civil, transparent, impartial laws. These laws must be common to all people. 

In addition, one should also take into account democratic requirements. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЗЕМЕЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ  

 

Аграрний сектор української економіки гостро потребує інвестицій. У 

сільському господарстві гострий дефіцит обігового капіталу та інвестицій. При 

цьому слід мати на увазі, що в нормальній економіці капітал ніколи не піде у 

цю галузь без ринку землі. Питання щодо підвищення економічної 

заінтересованості в інвестуванні вітчизняних підприємств та виробництв як 

іноземними, так і вітчизняними інвесторами є основним завданням на даному 

етапі розбудови сталої економіки.  

Збільшення обсягів інвестицій з усіх можливих джерел та спрямування їх 

на реалізацію стратегічних цілей економіки України – першочергове завдання 

нинішнього часу. Залученню інвестицій в економіку України заважають часті 

зміни та недосконалість законодавства, дуже високі ставки оподаткування. На 

сьогоднішній день одним із пріоритетних і важливих напрямів сучасної 

економіки є залучення інвестицій в аграрний сектор і найперше в землю, 

формування інфраструктури ринку землі, створення правового механізму, який 

би враховув одночасно інтереси як фізичних і юридичних осіб, так і держави 

[1,5]. 

Сучасна аграрна політика, стратегія і тактика реформ в аграрному секторі 

економіки мають концентруватися на певних стратегічних напрямах, серед 

яких – здійснення комплексу організаційних заходів щодо реформування 

власності, розвитку форм господарювання, раціональної організації 

виробництва, а саме головне створення сприятливого економічного середовища 

на ринку з метою залучення інвестиційних коштів. 

Слід мати на увазі, що в нормальній економіці капітал ніколи не піде у 

цю галузь без цивілізованого ринку землі. Сільський господар реально не 

отримає кредит, якщо він не використовуватиме землю під заставу. Адже 

зношені будівлі, поламана техніка не цікавлять кредиторів, оскільки вони не є 

гарантами ефективного використання і своєчасного повернення отриманих 

кредитів. Тому у  контексті реформування економічної ситуації України земля 

була і залишається основним, надійним ресурсом оздоровлення економічної 

ситуації. При тому, що вона не знижує своєї вартості, існує потенціальна 

можливість фінансово оживити велику кількість вітчизняних підприємств 

зменшенням фінансових ризиків для банків через іпотеку. Можливість надання 

кредитів банками під відносно нижчий відсоток за умови, що предметом 

застави є земля, збільшить кількість споживачів кредитних ресурсів [6]. 

Важливим фактором залучення інвестицій для прискорення 

економічного розвитку як ми вже згадували є приватна власність на землю. 

Власність є фактором подолання безгосподарності, зупинення деградації 
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земельних ділянок як складової частини матеріального багатства власника 

землі. 

Приватні власники здатні значно швидше освоїти викуплену під 

інвестиції землю, ніж наприклад, міська влада. Вони часто здійснюють 

інвестиції в громадську сферу, а це завжди йде на користь усьому місту. Отже, 

право власності на земельну ділянку дає змогу підприємству чи громадянинові 

як суб’кту підприємницької діяльності самостійно залучати інвестиції в 

поліпшення земельної ділянки, яка йому належить [5,2]. 

Тільки через власність створюється можливість найповнішої реалізації 

інтересів громадян. Лише власнки землі, намагаючись максимально збільшити 

свій прибуток, використовуватимуть землю якомога ефективніше, 

здійснюватимуть значні капіталовкладення як у поліпшення земельних 

ресурсів, так і в розвиток інфраструктури, що тісно пов’язано із зростанням 

вартості приватних земельних ділянок.  

Досвід Польщі, Чехії, і Румунії показує, що чим далі країна 

просунуласся по шляху приватизації, тим жвавіше іноземні інвестори 

вкладають кошти в окремі інвестиційні проекти. 

Поки що, як наші так і іноземні інвестори не зацікавлені в 

широкомасшатбному інвестуванні в сільське господарство. Їх сучасний обсяг 

не відповідає ні потребам вітчизняної економіки, ні потенціалу інвесторів.  

Причини стимулювання інвестиційної політики – у відсутності 

належного інвестиційного клімату держави, який би мав забезпечитись 

інвестиційною стратегією в найближчі два-три роки, тобто за рахунок 

стабілізаційних заходів: прийняття законодавчих актів про правила вивезення 

капіталу юридичними і фізичними особами в інші країни; розробка стабільної 

нормативно-правової бази; формування стимулюючої організаційно-правової 

системи заохочення валютних заощаджень населення та інше. 

Отже, інвестиційна діяльність є вирішальною ланкою всієї економіки, в 

тому числі земельної політики держави. Без неї не вдасться подолати 

соціально-економічної кризи і вийти на рубежі економічного зростання.  

Включення землі в ринковий оборот  та формування ринку землі повинні 

стати основним каналом залучення інвестиційних ресурсів в сферу 

сільськогосподарського виробництва. 
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МЕНЕДЖМЕНТ  У  ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ 

 

Менеджмент має багато аспектів, в тому числі землевпорядний, 

економічний, політичний, соціальний, ідеологічний, філософський, 

психологічний, технічний, організаційний [1 - 9]. Кожен з них відносно 

самостійний, але вони зв’язані між собою метою та напрямками розвитку 

підприємництва. 

В Україні менеджмент у землевпорядкуванні тільки починає розвиватися 

[9]. Не використання його в попередній практиці означало ігнорування багатьох 

шляхів раціонального управління земельними ресурсами, ефективного 

господарювання, можливостей зростання продуктивності праці, раціоналізації 

структури управління. 

Менеджмент – це форма управління соціально-економічними процесами за 

допомогою і в рамках підприємницької діяльності підприємств і комерційних 

організацій. 

Менеджмент у землевпорядкуванні – це система управлінських дій з 

організації виконання основних завдань підприємств, організацій або установ із 

землеустрою шляхом розробки землевпорядної документації та здійснення 

землеустрою в процесі землевпорядної діяльності. 

Слід зазначити, що адміністративно-командна система управління 

використання земельних ресурсів підприємств і комерційних організацій сама 

по собі надто консервативна і відрізняючись від теорії і практики менеджменту 

в землевпорядкуванні інших країн не стимулює нагромадження капіталу і 

відтворення родючості землі. Тому ця система в кінцевому результаті вступає в 

протиріччя з розвитком сільськогосподарського виробництва і не забезпечує 

високий рівень продуктивності праці. 

Менеджмент у землевпорядкуванні дає в економіку землеволодіння і 

землекористування нову систему цінностей, змінює пріоритети та тенденції 

розвитку. 

Розподіл і використання земельних ресурсів здійснюється в рамках 

інтегрованої системи організації та управління. Менеджмент торкається певних 

соціально-політичних інтересів окремих прошарків суспільства. Але в 

загальному він орієнтований на заохочення приватнопідприємницької 

активності власників землі та землекористувачів. 

До умов функціонування менеджменту в землевпорядкуванні слід віднести 

такі: 

 приватна власність на землю та інші засоби виробництва; 
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 господарська самостійність і самоокупність сільськогосподарського 

виробництва; 

 ринкове ціноутворення; 

 ринок землі, праці, товарів, капіталу; 

 система ринкового законодавства, яка чітко регламентує втручання 

держави в діяльності сільськогосподарських та інших підприємств. 

Сучасний менеджмент у землевпорядкуванні представляє собою форму 

управління соціально-економічними процесами і має свої особливості: 

 пріоритет чітко, ясно, однозначно і безпосередньо виражених установок, 

які виконують роль принципів і методів використання земельних ресурсів в 

конкретній ситуації; 

 передбачає ефективну організацію праці з постійним ростом її 

продуктивності; 

 передбачає ефективний спосіб організації землі з постійним ростом її 

продуктивності; 

 використовує новації, тут велике значення має прогноз і ризик; 

 ефективно використовує ресурси (трудові, матеріальні); 

 досягає поставленої мети використовуючи методи, які дають можливість 

організувати і зацікавити персонал, правильно спрямувати його активність, 

надання самостійності, що в кінцевому результаті дає найкращий ефект 

можливий в умовах свободи підприємництва, ринку засобів виробництва (в 

тому числі землі), ринкового стилю керівництва. 

Вирішальне значення для виявлення суті менеджменту в 

землевпорядкуванні має проблема власності. Реформування аграрних відносин 

на базі загальнолюдських цінностей, прав та інтересів особистості, свободі у 

виборі форм і видів діяльності – це перш за все зміна відносин власності в 

сільському господарстві та суміжним з ним галузях і сферах економіки. Якщо 

не має власника, то не буде зацікавленості, відповідальності та соціальної 

справедливості, не буде впевненості в завтрашньому дні. Тому суспільству, 

його державним інститутам, аграрній економічній науці перш за все необхідно 

принципіально визначитись у теоретичних підходах, шляхах, пріоритетних 

напрямках трансформації відносин власності. Саме в цьому загальна 

передумова ефективного розвитку всіх форм господарства, визначення часових 

границь змін соціально-економічної структури аграрного устрою на дійсно 

демократичних засадах, з врахуванням регіональних особливостей, всього 

комплексу конкретних умов господарювання, соціальних, національних, 

економічних та психологічних. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

У результаті паювання земель колишніх колективних господарств 

утворилася мережа запроектованих польових доріг. Проте вони не сформовані 

як окремі земельні ділянки і використовуються землевласниками чи 

землекористувачами як рілля. Також виникає питання щодо спорудження 

інженерної інфраструктури на полях, що не є цілісними масивами, а містять 

земельні ділянки інших власників. Відсутність власників полезахисних лісових 

насаджень в умовах суттєвого збільшення плати за комунальні платежі 

призвело до масової їх вирубки, що у свою чергу збільшує прояви ерозії, 

суховіїв та інших деградаційних процесів.  

В Україні набула масового характери практика самовільного зайняття 

земельних ділянок, юридично неоформлених договорів суборенди між 

орендарями та ін. У результаті недобросовісного користування земельними 

ділянками власники стикаються з проблемою пониження рівня гумусу та 

якостей ґрунту.  

Вирішення цих та інших проблем використання земель колективної 

власності покладено на Закон України за №2498 від 10.07.2018 року «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні», який був чинності 1 січня 2019 року. 

Але тільки його повна реалізація зможе допомогти вирішити проблеми, які 

існують в нашій державі не одне десятиріччя. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ 

 

Особливістю цільового використання земель у межах населених пунктів є 

забезпечення різноманітних потреб суб'єктів земельних відносин. 

Багатогранність використання цих земель вимагає і належного правового 

режиму регулювання земельних відносин, особливо в період їх реформування 

та введення різних форм власності на землю. Нині відсутня нормативна база 

щодо визначення оптимального співвідношення розвитку промислової та 

комунальної галузей, садибного і багатоповерхового типів забудови при 

максимальному збереженні цінних сільськогосподарських угідь. Адже курс на 

садибний тип забудови потребує великої кількості земель та коштів на 

впорядкування території і будівництво інженерних мереж. 

Землі в адміністративних межах селиш та міст були віддані раніше у 

розпорядження місцевих комунальних і містобудівних органів. Під забудову, 

особливо під промислові підприємства, використовувались цінні 

сільськогосподарські УГІДДЯ при наявності значної кількості малоцінних і 

порушених земель, але розмішених в не упорядкованих районах. 

У переважній більшості країн стратегія земельного господарства в 

населених пунктах віднесена до компетенції органів місцевого самоврядування, 

і вони відповідають за вибір відповідних заходів реалізації намічених цілей. У 

європейських країнах місцеві стратегії розвитку виходять, головним чином, із 

принципу збереження або покращення впорядкованості території, що 

реалізується за допомогою планів земельно-господарського устрою. 

Зарубіжний (шведський, норвезький) досвід свідчить, що важливе місце у 

взаємовідносинах органів місцевого самоврядування міст і приміських 

територій займає договірна практика. В основі договірної практики повинні 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH4O17LI.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH4O17LI.html
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лежати спільні інтереси місцевого самоврядування територіальних громад міст, 

селиш та сіл. Такі інтереси можуть стосуватися питань: 

 реалізації інвестиційних проектів: 

 створення у мов для торгівлі: 

 розвитку транспорту, зв'язку та інших комунікацій; 

 залучення робочої сили; 

 соціально - культурного співробітництва; 

 створення об’єктів комунальної власності під спільним 

управлінням; 

 координації спільної діяльності тощо. 

Для ефективного розвитку міст та приміських територій необхідний 

комплексний і системний підхід, вдосконалення планувальної організації, 

законодавче регулювання використання й управління приміськими 

територіями, широке проведення наукових досліджень. 

Реформування земельних відносин у містах справа складна, але вкрай 

необхідна. Штучне прискорення цього процесу, як і затягування його, шкодять 

економічній реформі України на шляху до ринку. Тут необхідні виваженість, 

повне правове забезпечення та всебічне соціальне роз’яснення і підготовка 

населення до реформ. 

Для розв'язання проблеми забудови населених місць, насамперед міст та 

селищ необхідно: 

 упорядкувати питання планування і забудови населених місць, 

розробки генеральних планів розвитку населених пунктів; 

 передбачили виділення резервних територій для міст і селищ 

міського типу; 

 упорядкування в законодавчому порядку питання економного 

використання земель з посиленням на значення містобудівного кадастру та 

внесення відповідних змін до Закону «Про плату на землю». 
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АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

 

Поняття ринку землі науковці доволі часто тлумачать надто вузько і 

асоціюють вузько  прив’язуючи до операцій з її продажем-купівлею. Насправді 

ж це поняття набагато багатогранніше, в засади якого покладено економічні та 

юридично-правові відносини, що утворюються між учасниками ринку землі під 

час проведення земельних дій. Ось чому, визначаючи термін «ринок земель», 

варто усвідомлювати, що земля є капіталом, а ринок земель – частина 

земельних відносин [2]. 

Розвиток ринкових відносин передбачає включення землі в економічний 

обіг, а в кінцевому підсумку - формування повноцінного ринку земель. 

Світовою практикою доведено, що без нього в сьогоднішніх ринкових умовах 
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важко створити ринкові перетворення в секторі аграрної економіки, а ще й 

загалом підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. 

Закономірність впровадження повноцінного ринку земель обумовлена 

реаліями сьогодення. Відповідно до глави 20 Земельного кодексу України [3] 

ринок дотичний до наступних видів цивільних угод, таких  як дарування 

земельних ділянок, купівля-продаж, міна, застава для одержання кредиту, 

надання їх в оренду, тощо. 

Обіг земель може бути ринковий і адміністративний (тобто поза 

ринковим). При останньому варіанті реалізується розподіл і перерозподіл 

земель шляхом адміністративної процедури. При цьому об'єктом виступають 

земельні ділянки, що не підлягають приватизації, які знаходяться в державній 

або комунальній власності. Ринковий обіг характеризується вільним 

розпорядженням власниками землею, без порушення прав та законних інтересів 

інших осіб та без заподіяння шкоди довкіллю. 

Цивілізований обіг земель повинен здійснюватись опираючись на ринкові 

механізми регулювання земельних відносин закріплених в земельному 

законодавстві. Проте, існуюча законодавчо-методична база має недостатній 

рівень методично-нормативних розробок для розбудови інфраструктури 

земельного ринку, районування регіональних ринків землі та їх типізації. 

Та все ж при наявності лише законів і правил для функціонування ринку 

землі замало. Необхідне врегулювання земельних угод, точне нормативно-

правове визначення права власності на землю, умов її оренди. Основними 

передумовами для становлення та функціонування земельного ринку є 

наявність відповідних інструментів, що широко розповсюджують інформацію 

про земельні ділянки, реєстрацію земель, проведення реєстрації угод і ведення 

земельного кадастру, оптимізації землекористування й контролю за розподілом 

земельних ресурсів, оскільки визначення прав власності на землю, їх 

гарантування та управління ними прямо стосується, безпосередньо обліку 

земель та земельного кадастру, а з іншого - оцінки земель [1, 3]. 

У випадку, якщо проблема впровадження цивілізованого ринку земель та 

його державного регулювання в Україні буде вирішена, то це дозволить 

забезпечити: 

o значне підвищення інвестиційної привабливості аграрної галузі; 

o створення сприятливого ринкового осередку, що гарантуватиме 

постійний перехід речових прав на нерухомого майна до найбільш ефективних 

власників; 

o повноцінну реалізацію усіма суб’єктами земельних відносин права 

приватної власності та інших прав; 

o оптимізацію використання земель сільськогосподарського 

призначення та раціональний їх перерозподіл; 

o беззаборонний доступ громадян України до землі, як надважливого 

ресурсу людського розвитку; 

o забезпечення стратегічної продовольчої безпеки країни та 

підвищення раціональності використання її природно-ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських земель; 
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o встановлення неупередженої ринкової ціни земель 

сільськогосподарського призначення під чвс їх економічного обороту; 

o збереження та створення у сільській місцевості робочих місць; 

o заохочення розвитку інститутів громадянського суспільства для 

оборони прав власників земельних ділянок; 

o покращити прозорість земельних відносин.  

Залучення землі до ринкового обороту  та формування ринку землі 

повинні стати основним каналом залучення інвестиційних ресурсів у сферу 

сільськогосподарського виробництва. 

 

Бібліографічний список 

1. Мартин А.Г. Регулювання ринку земель в Україні: наук.моногр. /         

А.Г. Мартин. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2011.–252с. 

2. Смолярчук М.В. Формування ринку земель сільськогосподарського 

призначення: / М.В. Смолярчук // Вісник ЛНАУ: «Економіка АПК». -  № 22 (2). 

– Львів: ЛНАУ 2015.   – С. 127-132. 

3. Ходаківська О.В. Розвиток земельних відносин в умовах формування 

ринкового обігу земель / О.В. Ходаківська, М.П. Мартинюк // Економіка і 

регіон. -2016. - №2. - С. 143-148. – Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua /UJRN/ 

econrig_2016_2_23. 

 

Залізко Р.Р. 

ст. викладач Опир М.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

THE NECESSITY OF LAND REFORM IN UKRAINE 

 

The greatest problem in the world today is the contrast between wealth and 

poverty. This contrast arises mainly from the mal-distribution of land ownership and 

the lack of access to land by majority. 

Now Ukrainian agriculture remains dominated by large collective structures, 

and the failure of large farms to adapt to new economic conditions has resulted in a 

distinct deterioration of their financial performance. 

Land reform in Ukraine is in danger of stagnation and there is a necessity to 

create new institutional and market conditions to invigorate reform. 

There is a big necessity to provide new land management in Ukraine for 

successful development of agriculture under the conditions of the economy in 

transition, using more appropriate methods, considering certain social-economic and 

national-historic specificities of the country. 

Land reform is the complex of legal, economic, technical and organizational 

measures which guarantee the transition to new land status which reflects socially 

oriented market economy of the country. It is the fundamental basis of transition to 

market economy. It includes the transition resulting in diversity of ownership forms 

and economy on land. 

http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/econrig_2016_2_23
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/econrig_2016_2_23
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The aim of the land reform in Ukraine is to create conditions for equal 

development of different forms of economy on land, free public choice of them, 

better stimulation of productive work, forming of structural economics, restrictions of 

monopoly, rights on land, development of economic competition between producers. 

It also includes optimization of the productive resource planning, rational land tenure 

and environmental control, resolving off food problems and general stabilization of 

the economy by gradual realization of organizational, economical and technical 

methods. 

In Ukraine a debate around the land reform has lasted for more than 20 years 

and it is still not over. The issues involved in a discussion are so numerous that 

sometimes it seems that it is just impossible to consider all the effects the potential 

regulations and laws would have on different segments of economy. Most of the 

analytical literature about land reform in Ukraine is devoted to the analysis of 

productivity and growth in agriculture, increasing competitiveness of Ukraine by 

making agriculture more efficient, property rights and moratorium on land. 

Nevertheless, little attention is paid to the effects of land reform and changes in 

agricultural sector on the rural population, its employment and welfare.  

Ukrainian government guarantees every citizen a right for work. However, 

rural employment in Ukraine suffered a constant decline throughout last 20 years. 

Moreover, the situation is such that this trend is not likely to change in the near 

future. New big agroholdings will hire fewer workers and use more capital-intensive 

production technologies. This was true about other transition countries and Ukraine is 

not an exception. If one looks at the experience of Ukrainian neighbors with the land 

reform (Slovakia, Czech Republic and Hungary in particular), s/he can definitely see 

a negative impact of the reform on rural population employment. But to mitigate this 

unfavorable effect of the reform, the governments of these countries produced 

comprehensive programs for regional development. The problem of today’s’ debate 

in Ukraine is that politicians do not estimate the consequences of their actions in the 

future: land reform will create the excess labor supply in rural areas which will bring 

to the agenda the problem of workers’ migration from villages to the urban regions, 

lack of good infrastructure and, finally, the issue of training today’s peasants to make 

them high-skilled workers tomorrow. Thus, before Ukrainian parliament adopts any 

crucial legislation on land reform, the government should elaborate an exhaustive 

strategy for rural regions development. Otherwise, the support of land reform will 

never be achieved among population. 

By 1996, the state had transferred most of the agricultural land in Ukraine to 

collective and private ownership, but 40% still remains in state ownership. The 

individual sector, including household plots and private farms, now cultivates 15% of 

land in the country and accounts for a substantial share of products sold in the 

marketplace. On December 1990, the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR adopted 

Resolution on Land Reform, according to which all lands in Ukraine were subject to 

reform. The objective of the reform was to redistribute land and to transfer it to 

people for hereditary life possession, to legal entities for permanent possession, as 

well as to transfer it for long-term use to various entities. 
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Under legislation adopted in 1992, Ukrainian law recognizes private ownership 

of agricultural land, as well as collective and state ownership. The transfer of land 

ownership and restructuring of traditional farms create opportunities for private 

farming to develop in the Ukraine after decades of collective management of 

agriculture.  

Further progress toward improved efficiency in Ukrainian agriculture requires 

continued restructuring of farm enterprises into smaller autonomous units based on 

private ownership of land and assets, clear formulation of procedures that allow exit 

of individuals and small groups with shares of land and assets, development of land 

markets, and establishment of functioning market infrastructure for competitive input 

supply, marketing services, and financial services. 

The government must make every possible effort to create the necessary 

institutional and market conditions for injecting the stagnating reforms with renewed 

vigor. 
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ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ 

 

Сталий розвиток населених пунктів - це соціально, економічно і 

екологічно збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований 

на створення їх економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища 

для сучасного та наступних поколінь. 

На сьогодні розвиток населених пунктів України характеризуються 

значними відмінами в рівнях їх соціально-економічного розвитку, 

неузгодженістю ряду законодавчих та нормативно-правових актів з 

містобудівним законодавством. 

Спостерігається тенденція збільшення загальної площі територій 

населених пунктів. При цьому землі використовуються нераціонально. Через 

недостатність коштів державного та місцевих бюджетів майже припинено 

розроблення і коригування генеральних планів населених пунктів, іншої 

містобудівної документації. 

Основними причинами, що перешкоджають забезпеченню 

збалансованому сталого розвитку населених пунктів, є нестабільність 

соціально-економічних умов у державі, відсутність науково обґрунтованої, 

чітко визначеної стратегії її сталого розвитку, ефективного реформування 

економіки та її державного регулювання. 

Основними напрямами державної політики щодо забезпечення сталого 

розвитку населених пунктів повинно бути: 

 узгодженість соціального, економічного, містобудівного і 

екологічного аспектів розвитку населених пунктів та оточуючих територій; 

 раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та 

інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення; 
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 удосконалення соціальної інфраструктури населених пунктів, 

збереження і раціональна експлуатація наявного житлового фонду, 

удосконалення виробничої та транспортної інфраструктури; 

 забезпечення державного регулювання процесу планування і 

забудови населених пунктів шляхом розроблення генеральних планів, іншої 

містобудівної документації та місцевих правил забудови, здійснення контролю 

за їх реалізацією, формування повноцінного життєвого середовища, 

збалансування соціально-економічного розвитку поселень і прилеглих до 

територій; 

 поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених 

пунктів; 

 здійснення міжнародного співробітництва щодо забезпечення 

сталого розвитку населених пунктів; 

 удосконалення чинного законодавства та розроблення нових 

нормативно-правових актів з питань регулювання планування і забудови 

населених пунктів, реформування соціальної, житлової, інвестиційної політики, 

землекористування, охорони довкілля. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

 

Більше десятиліття в Україні запроваджено мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення, проте за цей період так і не визначено 

єдиної моделі управління земельними ресурсами [3, 5]. Для подальшого 

регулювання даної сфери потрібно врахувати досвіт передових європейських 

країн.  

На законодавчому рівні у Польщі підтримується розвиток сімейних ферм, 

що врегульовано Конституцією країни. Землі сільськогосподарського 

призначення визнано цінним ресурсом, належне управління яким забезпечує 

держава. У результаті вступу Польщі до Європейського союзу у 2004 році було 

запроваджено мораторій на продаж земель сільськогосподарського 

призначення для іноземних громадян строком на 12 років. Після закінчення 

цього терміну прямої заборони немає, проте умови для отримання такої 

земельної ділянки є занадто обтяжливими [2]. 

Щодо Німеччини, то у цій країні діє порівняно проста модель дозвільного 

характеру на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Діє 

лише одна заборона, яка стосується осіб, що не займаються веденням 

сільського господарства. На державному рівні закріплена підтримка розвитку 

фермерства, яка підкріплюється переважним правом фермера на купівлю 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення [1]. 
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У Франції управління земельними ресурсами спрямовано також на 

підтримку та розвиток фермерства. Для реалізації цього було створено 

Агентство з управління земельними ресурсами та розвитку сільських територій 

(SAFER), яке виконує три основні завдання: підтримка фермерських 

господарств; захист навколишнього природного середовища та підтримка та 

розвиток сільської економіки [4].  

Вивчення досвіду трьох європейських країн дає можливість 

стверджувати, що при різних моделях управління, політика цих держав 

спрямована на захист національного сільськогосподарського виробника, який 

представлений фермерськими господарствами. 

Досвід Польщі, Німеччини та Франції щодо управління та регулювання 

земельних відносин може бути використаний для формування моделі 

управління землями сільськогосподарського призначення в Україні. 
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АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ІНДУСТРІАЛЬНИХ 

ПАРКІВ 

 

Проблема просторового розвитку територій є надзвичайно актуальною в 

сьогоднішніх умовах господарювання і потребує свого вирішення. З огляду на 

це, ми вирішили зупинитись на методологічних питаннях просторового 

розвитку на засадах системної орієнтації в процесі розв’язання проблемних 

задач, оскільки такий системний підхід обумовлює науковість аналізу і синтезу 

будь-якого явища. 

https://agropolit.com/spetsproekty/254-zemelna-reforma-novih-krayin-chleniv-yes-dosvid-polschi
https://agropolit.com/spetsproekty/254-zemelna-reforma-novih-krayin-chleniv-yes-dosvid-polschi
http://agroconf.org/content/yak-pracyuie-rinok-zemli-v-60-krayinah-svitu
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Завданням нашого дослідження полягало в  аналізі проблемних ситуацій 

пов’язаних з регулюванням земельних відносин при організації територій 

індустріальних парків. 

Індустріальні зони (парки) є одним з найбільш поширених типів 

спеціальних економічних зон, створених не тільки в економічно розвинутих 

країнах, але й  в країнах, які розвиваються. В нас в Україні вже є  позитивний 

досвід, коли вони стають суттєвим показником притягнення в регіони сильних 

інвесторів, сучасних передових технологій, а це те саме через що і  

організовуються нові робочі місця та зростають надходження до бюджетів [2]. 

Основна мета організації індустріального парку полягає в першу чергу, 

для залучення в економічну сферу міста інвестицій, створення 

благосприятливих умов для роботи та розвитку виробничих підприємств, 

покращення інвестиційного клімату міста, гарантування економічного розвитку 

та підняття конкурентоспроможності території, організація і облаштування 

нових робочих місць, зріст поступань в міський бюджет Держбюджету 

України, піднесення сучасної ринкової та виробничої інфраструктури [1, 4]. 

У великій мірі дієвість індустріальних парків як механізмів 

стимулювання промислової активності зумовлюється рядом регулятивних дій 

їх функціонування, з поміж яких найсутєвішими є питання власності. 

Важливе місце індустріальних парків зводиться до збільшення 

інвестиційної активності, економічного росту та розвитку виробництва на 

певних територіях, та постанові соціально-економічних питань зростання 

регіонів. На індустріальні парки покладено важливе завдання забезпечення 

структурних трансформацій і технологічного оновлення економіки нашої 

держави загалом. 

Для нинішніх умов організація  індустріальних парків в першу чергу 

повинна  змінити свою  організаційну структуру саме у сфері регулювання 

земельних відносин найбільше. Адже не завжди потенційні інвестори 

висловлюватимуть бажання набути у власність чи в оренду всю земельну 

ділянку для потенційного індустріального парку, позаяк їх інтереси можуть 

бути задоволені лишень за рахунок незначних земельних ділянок, які можна 

придбати у власність чи користувуватись на правах оренди в більшості 

випадків довгострокової [1, 3]..  

За таких умов суб´єктом реалізації прав на всю земельну територію 

індустріального об’єкту  земель державної чи комунальної власності може 

стати юридична особа, яка буде проводити інженерно-інфраструктурні 

поліпшення даної ділянки, готувати її для  потенційних інвесторів та 

реалізовувати девелоперську діяльність по залученню інвестиційних вкладів в 

освоєння окремих земельних ділянок на території проектного індустріального 

парку взявши такі зобов´язання щодо органів державної влади чи органів 

місцевого самоврядування. Такий регулятивний вплив у сфері земельних 

відносин є очевидним, щодо надання земельних ділянок у користування чи 

власність що не сприяє швидкому і ефективному притягненню інвесторів до 

розбудови індустріальних зон.  Тому й має бути трансформованим у договірний 

вид розпорядження такими земельними територіями, де б керуюча компанія 
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щодо організації індустріального парку мала  бути б наділеною правами щодо 

відчуження їх у власність чи надання в користування майбутнім інвесторам.  

Для організації і розвитку індустріальних парків необхідно суттєво 

посилити вплив і відповідальність органів місцевого самоврядування, 

насамперед зважаючи на реалізацію реформу децентралізації. 

Врегулювання нормативно законодавчого забезпечення сприятиме 

активації інвестиційної діяльності, стимулюванню промислового виробництва, 

росту обсягів входження прямих інвестицій в державі, створення 

високопродуктивних нових робочих місць, зростання обсягів випуску 

експортоорієнтованої продукції і, як результат, підвищення 

конкурентоздатності добробуту мешканців та  економічної ситуації в Україні. 

Сьогодні такі новоутворення як індустріальні парки є альтернативними 

засобами стимулювання інноваційного виробництва, джерелом залучення 

інвестицій, згладжування економічного клімату країни. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 

СПРИЧИНЕНИХ НЕ ПРОВЕДЕННЯМ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 

 

Україна – одна з найбагатших на мінеральні поклади країн світу: на її 

території, яка займає лише 0,4 % світової суші, зосереджено 5 % світових 

запасів корисних копалин, знайдено 20 тисяч родовищ з 97 видами мінеральних 

ресурсів, з них відкрито і оцінено понад 9 тисяч.  

Величезні площі порушених земель і відвалів гірничих порід, застарілі і 

екологічно небезпечні технології гірничовидобувних робіт суттєво погіршили 

своєрідні ландшафти, що негативно впливає на стан здоров’я і працездатність 

населення. Недосконалість законодавчої бази, політична нестабільність, перехід 

до ринкових відносин і нових форм власності загальмували роботи з 
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рекультивації, які зволікаються у часі або взагалі не виконуються. Усе це надає 

підстави на доцільність вирішення зазначеної проблеми  [1]. 

Рекультивація земель є одним з ефективних заходів у розв’язанні 

проблеми раціонального використання земельних ресурсів і проблеми охорони 

навколишнього природного середовищ загалом. Основне завдання 

рекультивації полягає в тому, щоб шляхом виконання комплексу спеціальних 

робіт і заходів привести порушені землі в стан, придатний для використання в 

сільському, лісовому й рибному господарстві, для промислового й цивільного 

будівництва, створення рекреаційних зон.  

Через несанкціонований характер діяльності з видобутку бурштину 

більша частина порушених ділянок не рекультивується. Використання 

помпового методу видобутку призводить до руйнування природних систем: 

зниження родючості ґрунту, ерозії, порушення дренажу підземних вод; змін 

мікроклімату; загибелі дерев та знищення трав’яного покриву; шкода, нанесена 

біорізноманіттю колосальна.  

В Україні найбільш відомі запаси бурштину у Рівненській області. Часто 

на території області землі при незаконному видобутку бурштину порушуються 

невстановленими особами. У зв’язку з цим законодавчі підстави для 

фінансування заходів щодо рекультивації цих земель з обласного та місцевих 

бюджетів відсутні. Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2016 року № 1063 „Деякі питання реалізації пілотного 

проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених 

внаслідок незаконного видобування бурштину” рекультивація порушених 

земель державної власності лісового фонду буде проводитись за рахунок 

коштів державних підприємств. Виконавцями пілотного проекту згідно даної 

постанови є: державне підприємство “Бурштин України” (код згідно з ЄДРПОУ 

34112754); дочірнє підприємство “Укрбурштин” публічного акціонерного 

товариства “Державна акціонерна компанія “Українські поліметали” (код 

згідно з ЄДРПОУ 13970836) [2]. 

Рекультивація земель після закінчення використання родовища є 

обов’язком користувача надр, тому кошти на рекультивацію мають 

розглядатися як завершальна частина виробничого процесу, а витрати на 

створення резервних фондів для рекультивації повинні зменшувати суму, що 

оподатковується, тобто мають належати до собівартості [3]. 

Згідно із законодавством України, збитки, які заподіяні внаслідок 

порушення законодавства про надра, підлягають компенсації юридичними та 

фізичними особами, у тому числі іноземними, у повному обсязі, без 

застосування норм зниження розміру стягнення і незалежно від сплати 

екологічного податку (ст. 69 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»).  

Згідно статті 54 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

від 07.12.1984 № 8073-X, непроведення рекультивації порушених земель тягне 

за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від десяти 

до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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В той же час, згідно статті 56 Закону України “Про охорону земель” від 

19.06.2003  

№ 962-ІV, юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства 

України про охорону земель, несуть відповідальність згідно із законом, а 

застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або 

кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування шкоди, 

заподіяної земельним ресурсам. Сама ж шкода, заподіяна внаслідок порушення 

законодавства України про охорону земель, підлягає відшкодуванню в повному 

обсязі [4]. 

Відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 

435-ІV, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, 

має право на їх відшкодування. 

Збитками визнаються: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 

речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення 

свого порушеного права (реальні збитки); 

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 

якби її право не було порушене (упущена вигода). 

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом 

не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. 

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, то 

розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, 

не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. 

Не проведення рекультивації порушених земель належать до 

правопорушень, що завдають збитків легальним власникам та користувачам 

земельних ділянок, територіальній громаді та державі. Порушник земельного 

законодавства, що не виконує комплекс організаційних, технічних і 

біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, 

поліпшення стану та продуктивності порушених земель відповідно до 

затвердженої документації із землеустрою, незаконно одержує дохід від 

використання на інші цілі коштів, які згідно кошторису у затвердженому 

робочому проекті землеустрою, мали б бути спрямовані на проведення 

рекультивації порушених земель. 

Таким чином, економічним виразом збитків, що завдані невиконанням 

робіт із рекультивації порушених земель власнику земельної ділянки або 

землекористувачу є упущена вигода, яка, відповідно до ст. 22 Цивільного 

кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV, не може бути менше (прирівнюється) 

до доходу, одержаного правопорушником. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРОСТОРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Реформа децентралізації, яка проходить в нашій державі сьогодні, 

насамперед спрямована на забезпечення розвитку об’єднаних територіальних 

громад, надання їм можливості власними силами вирішувати питання 

місцевого значення, а також самостійно визначати напрямок руху громади на 

перспективу. 

Вирішення питань по забезпеченню розвитку і процвітанню території у 

нових громадах повинно бути динамічним і впевній мірі комплексним з 

врахуванням просторового планування всієї території. 

Таким чином, загальне планування є необхідною умовою для 

правильного використання природних ресурсів новостворених громад, розміри 

яких дуже зростають. Це в першу чергу,  впливає на втілення територіального 

потенціалу новостворених громад,, включаючи при цьому розрішення питань 

щодо розвитку, будівництва і іншого застосування ділянок громади, що 

розташовані за межами відповідних населених пунктів. 

Об’єднання території новостворених громад не може бути створено в 

довільній формі, все повинно бути аргументовано і логічним. Віддаль від 

найдальше розташованого населеного пункту до центру громади повинна бути 

такою, яку б в терміновий час можна було подолати не довше ніж за 30 хвилин 

карета швидкої допомоги, поліція чи пожежний екіпаж. Допомога надана за 

довший період часу не являється ефективною, а отже необхідно шукати інші 

шляхи для її вирішення [2-3]. 

Одним із важливих  моментів  при створені об’єднаних територіальних 

громад має бути врахування наступних завдань: 

- землі сформованої територіальної громади мають поєднувати у собі 

землі нових громад, які до неї відносяться і існувати як суцільна територія; 

- нові громади мають бути розміщені в середині певної області і при 

змозі певного району, але існують виключення при таких формуваннях і 
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можливе об’єднання територій, що є розміщеними по різних проте сусідніх 

районах (в таких випадках позбавляти певних прав щодо діяльності на таких 

територіях не дозволяється). 

основних проблем у галузі земельних відносин, які виникають в процесі 

управління територіями новостворених утворень (ОТГ): 

невизначеність меж території ОТГ 

розпорядженн землями за межами населених пунктів; 

недоотримання надходжень від плати за землю до місцевого бюджету; 

інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами 

новостворених утворень (ОТГ): 

 ОТГ мають володіти інформацією про: генеральні плани населених 

пунктів, нормативну оцінку земель, Інформація про землі комунальної 

власності, які надані в оренду, інформацію про платників земельного податку, 

інформацію про підприємства, які є основними користувачами земель в межах 

ОТГ. 

Застосування ГІС технологій при управлінні земельними ресурсами 

об’єднаних територіальних громад дозволить більш оперативну і якісну 

обробку просторової інформації (графічної та семантичної), прив'язаної до 

певної частини земної поверхні (новоутворених формувань); 

Проблеми, які стосуються процвітання територій, а також регулювання 

діяльності новостворених громад можна вирішувати на підґрунті прийнятих 

законів в нашій державі.  

Роблячи виснновки, можемо сказати, що на  протязі 2015-2018 років в 

межах нашої країни було створено 705 добровільно утворених територіальних 

громад, з яких 35 у самій Львівській області, що становить 5% від усієї 

чисельності громад. Тому серед 24 міст, яка взяла участь у реформі органів 

місцевого самоврядування Львівська область посідає всього лиш 21–ше місце 

[1]. 

Сьогодні з точністю можна казати що успішними стануть ті регіони та 

громади, які вдало розвиватимуть власну внутрішню спроможність та будуть 

поліпшувати ті внутрішні умови, що впливають на інвестиції та підтримують 

їх. 

Сподіваємось, що й далі процес добровільного приєднання продовжить 

втілюватись у життя в нашій державі. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

 

Реєстрація земельних ділянок – це правова сторона 

земельного кадастру, що забезпечує дотримання 

принципів недоторканості земельного фонду країни й 

охорону прав власників та землекористувачів на надані їм 

в установленому порядку землі. 

Держава, проводячи 

реєстраційні роботи, з одного 

боку, виступає гарантом права власності на землю, з 

другого – здійснює контроль за використанням свого 

стратегічного потенціалу. Спираючись на реєстрацію 

земель, вона завжди використовувала її як правову 

підставу для стягнення земельного податку, через що 

земельний кадастр виконує свою найвідомішу з 

найдавніших часів фіскальну функцію.  

 

1 Етапи проведення державної реєстрації 

земельних ділянок та її правова база 

Перший етап розвитку державної реєстрації прав 

на землю пов'язаний з прийняттям Земельного кодексу 

(ЗК) України в редакції від 13 березня 1992 p.. Згідно 

цього Кодексу право власності або право постійного 

користування землею посвідчувались державними 

актами, які видавались та реєструвались відповідними 

радами. 

Другий етап пов'язаний з 

прийняттям Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 p. № 

280/97-ВР. До відання виконавчих органів відповідних 

рад стали належати повноваження щодо реєстрації права 

користування землею і договорів на 

оренду землі, видачі документів, що 

посвідчують право власності і право 

користування землею.  

Третій етап розпочався з прийняттям Указу 

Президента України «Про продаж земельних ділянок 
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несільськогосподарського призначення» від 19 січня 1999 р. № 32/99. Згідно 

цього Указу до суб’єктів реєстрації прав на землю поряд з органами місцевого 

самоврядування були віднесені державні органи земельних ресурсів. 

   Четвертий етап пов’язаний з введенням в дію нині чинного ЗК 

України від 25 жовтня 2001 р. Згідно цього Кодексу державна реєстрація була 

віднесена до складових частин державного земельного кадастру. Останній, у 

свою чергу, мав вестися уповноваженим органом виконавчої влади з питань 

земельних ресурсів. 

У цей період були започатковані заходи зі створення єдиної системи 

державної реєстрації прав на нерухоме майно. Зокрема, на виконання Указу 

Президента України «Про заходи щодо створення єдиної системи державної 

реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі 

державного земельного кадастру» від 17 лютого 2003 р. № 134/2003 Кабінет 

Міністрів України. 

П’ятий етап пов’язаний з прийняттям Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004 р. Було 

проголошено про формування та дію єдиного Державного 

реєстру прав, який базується на державному обліку 

земельних ділянок усіх форм власності та розташованого 

на них іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав 

на об’єкти нерухомого майна, їх обмежень та правочинів 

щодо нерухомого майна. Систему органів державної 

реєстрації прав склали центральний орган виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів, який мав забезпечувати реалізацію 

державної політики у сфері державної реєстрації прав, а також створена при 

ньому державна госпрозрахункова юридична особа з консолідованим балансом 

(центр державного земельного кадастру) та її відділення на місцях, які мали 

бути місцевими органами державної реєстрації прав. 

Шостий етап пов’язаний з внесенням 

змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обмежень» від 1 липня 2004 р. № 1952 - 

IV та до інших пов’язаних з цим законом 

законодавчих актів України. Згідно цих змін з 1 січня 2012р. систему органів 

державної реєстрації прав здійснює спеціально уповноважений центральний 

орган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав - Міністерство 

юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

державної реєстрації прав, та його територіальні органи, які є державними 

органами реєстрації прав. З 1 січня 2013 року набрали чинності два закони, 

якими запроваджено низку суттєвих змін у сфері земельних відносин: Закон 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» та Закон України «Про Державний земельний кадастр». Цими 

Законами змінився  порядок набуття прав на земельну ділянку. Зокрема, ними 
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передбачено створення Державного земельного кадастру та введено нові 

правила реєстрації ділянок та оформлення прав на них. 

 Метою даної роботи є висвітлення 

нововведень у правовому регулюванні 

оформлення прав на земельні ділянки. Відтепер 

відомості про земельні ділянки містяться у 

Державному земельному кадастрі, де 

фіксуватиметься формування земельних 

ділянок, та у Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень, до якого вноситимуть відомості щодо 

оформлення прав на ділянки. 

Головенчик А. В. 

д.е.н., професор Ломовських Л. О. 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Глобальною проблемою в організації землекористування є залучення у 

господарський обіг все більшої кількості земель, зростаюча тенденція 

забруднення довкілля, погіршення екологічного стану навколишнього 

середовища. Чим більше використовуються земельні ресурси, тим ощадливіше 

слід ставитися до їх використання. При цьому люди відчувають все більший 

дефіцит земельних ресурсів. Тому раціональне землекористування, відтворення 

природних ресурсів є актуальними і важливими завданнями сьогодення. 

Раціональне використання земельних ресурсів є основою стабільності в 

державі та розвитку суспільства. Земельний фонд України належить до 

найбагатших у Європі, що показує високий рівень сільськогосподарського 

виробництва. Протеряд економічних та екологічних проблем, які загострили 

ситуацію земельних відносин, призвели до зниження ефективності 

землекористування на селі.  

Механізм управління земельними ресурсами формується системою 

заходів економічного впливу, які скеровані на реалізацію земельної політики 

держави, забезпечення прав землевласників і землекористувачів, встановлення 

соціально справедливої плати за землю, економічне стимулювання 

раціонального та ефективного землекористування, введення економічних 

санкцій за нераціональне використання і погіршення екологічного стану 

земельних ділянок, на захист земельних угідь від псування, самовільного 

захоплення і безгосподарного ставлення до них. 

Екологічні проблеми в галузі пов’язані, в першу чергу, з надмірним 

антропогенним навантаженням на землю, яке характеризується високим рівнем 

розораності території і сільськогосподарських угідь, це приблизно 55 - 80%, що 

не має аналогів у Європі[1]. 

Однією з важливих умов забезпечення раціонального використання 

земель є відмова від високої розораності, яка в Україні є найвищою серед інших 



163 
 

держав Європи.З огляду на сучасний стан використання земель, питання 

охорони земель,оптимізації використання і відновлення земельних ресурсів 

повинні бути піднесені до рівня пріоритетів в державі і соціально-

економічному розвитку України. 

На нашу думку, для земельних ресурсів і забезпечення продовольчої 

безпеки в Україні необхідно вдосконалювати створену правову базу 

землекористування та управління земельними ресурсами.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. 

схвалено Концепцію розвитку сільських територій, якою визначено шляхи й 

способи розв’язання проблем сільських територій, серед яких передбачене 

сприяння розвитку державно-приватного партнерства для реалізації проектів 

розвитку сільських територій та залучення інвестицій, і створення реєстру 

непродуктивних земель, які можуть бути використані для вирощування 

енергетичних культур рослин[2]. 

Одним із найскладніших завдань землеустрою в сучасних умовах 

залишається розв’язання проблем охорони земель. Необхідно кардинально 

змінити ставлення держави до охорони земельного фонду. Землю треба 

охороняти не лише від самовільного захоплення, а й, передусім, від деградації, 

що призводить чорнозем до втрати свої родючості через втрату поживного 

шару, ерозії і забруднення. До ерозії схильна майже половина родючих земель 

країни. 

У статті 19 Закону України «Про охорону земель» чітко визначено, що 

державний контроль за дотриманням вимог законодавства про охорону земель 

здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 

державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів[3]. 

Отже, першочерговими заходами організації раціонального 

землекористування в сучасних умовах слідвважати: 

- встановлення оптимальної структури земельних угідь і посівних площ; 

- створення системи ґрунтоохоронних заходів як базису екологічно 

стійких земельних угідь; 

- застосування економічних важелів впливу на суб’єкти 

землекористування (екологічно небезпечне землекористування повинно бути 

економічно невигідним); 

- удосконалення системи моніторингу та управління використанням 

іохороною земель сільськогосподарського призначення. 

Також потрібно розробити й застосовувати дієві закони відповідальності 

за недотримання орендарями умов договорів оренди, передусім щодо 

раціонального використання і охорони земель. 
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ОСНОВНІ ЗЕМЕЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

 

Утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) є актуальною темою 

на даний час. З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» почався динамічний процес об’єднання по всій 

території України. Однак досі не встановлено на місцевості меж ні однієї 

об’єднаної територіальної громади та не внесено до Державного земельного 

кадастру. Відсутність в натурі меж громад не дозволяє територіальним 

громадам здійснювати управління земельними ресурсами в межах юрисдикції 

органів місцевого самоврядування. Тому, ці органи надалі залишаються 

відстороненими від вирішення питань у сфері земельних відносин [4]. 

В той же час при формуванні громад почала виникати низка проблем, 

серед них: 

 - невизначеність меж території ОТГ. Відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», територія об’єднаної 

територіальної громади має бути нерозривною, а межі ОТГ визначаються по 

зовнішніх межах «юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися». 

Виконати цю вимогу можна, лише якщо будуть об’єднані території як в межах, 

так і поза межами населених пунктів [2]. 

- ОТГ не розпоряджається землями за межами населених пунктів. 

Сьогодні, повноваження органу місцевого самоврядування, як 

представницького органу ОТГ щодо управління землями, обмежуються 

територією населених пунктів, а повноваження щодо розпорядження землями 

обмежуються землями, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади. Такі землі можуть розташовуватися як у межах 

населених пунктів, так і поза їх межами. Але, інтереси громади щодо її 

земельних ресурсів простягаються далеко за межі сіл, селищ і міст. 

Територіальна громада при цьому є суб’єктом права комунальної власності на 

землю відповідно до статті 83 Земельного Кодексу України, де розкривається 

повністю суть, в яких випадках саме територіальні громади набувають землю у 

комунальну власність: 

а) передачі їм земель державної власності; 

б) відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів 

суспільної необхідності відповідно до закону; 
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в) прийняття спадщини; 

г) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, 

іншими цивільно-правовими угодами; 

ґ) виникнення інших підстав, передбачених законом [3]. 

- недоотримання надходжень до місцевого бюджету від плати за землю. 

Право на частину земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, 

досі не оформлено – і вони не є об’єктами оподаткування чи сплати орендної 

плати. Крім того, держава не встановила механізми стимулювання громадян до 

оформлення їхнього права на землю чи внесення інформації про вже оформлені 

земельні ділянки у Державний земельний кадастр. Земельні ділянки поза 

межами населених пунктів, право власності на які не оформлено, нерозподілені 

земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) за рахунок земельних часток 

(паїв), районні державні адміністрації можуть надавати в оренду. Відповідна 

оренда плата надходить до бюджету громади. 

Основною проблемою, яка відбувається в межах територіальних громад є 

недовіра саме до процесу розпорядження земельними ділянками та проведення 

децентралізації. Тому виникає низка запитання, а саме на підставі якого закону 

відбувається передача земель від Держгеокадастру у власність громад. 

По-перше, передача земель від Держгеокадастру у власність громад 

здійснюється на основі трьох нормативних актів: 
 1. Земельний кодекс України, стаття 117 «Передача земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної 

власності у державну власність»; 

2. Постанова Кабінету Міністрів України, яка зобов'язує Держгеокадастр 

провести передачу в частині земель ОТГ;  

3. Закон України «Про місцеве самоврядування», стаття 26, яка 

регламентує обов'язкове узгодження дій Держгеокадастру з органом місцевого 

самоврядування в перехідний період передачі земель. 

Отже, передача земель за межами населених пунктів у розпорядження 

громад – це насамперед посилення їхньої спроможності й передумова для 

сталого місцевого розвитку [1]. 

Для ОТГ після отримання ними земель за межами населених пунктів у 

власність істотно розширюється ресурсна база, якою місцеві органи влади 

зможуть розпорядитися на користь громадян. Умовно кажучи, громада краще 

розуміє, що пріоритетно: передати певну ділянку в оренду фермеру або 

пристосувати її під громадське пасовище. Органи місцевого самоврядування 

ОТГ отримують можливості в частині наповнення місцевих бюджетів за 

рахунок використання земельних ресурсів. Рада громади сама визначає ставку 

земельного податку, 100 % якого залишається в місцевому бюджеті.  
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ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ЯК ГАРАНТІЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

 

Україна є однією із найбільших держав Європи, геополітичне положення 

якої обумовлюється високим земельно-ресурсним потенціалом, що виступає 

первинним фактором виробництва і своєрідним фундаментом економічного 

розвитку держави. 

На сьогоднішній день питання охорони та цільового використання 

земельних ресурсів набуло важливого значення, оскільки з року в рік мають все 

більше поширення факти незаконного вилучення земель державної власності 

різних категорій. 

Порушення встановленого законом порядку володіння, користування і 

розпорядження землями, що перебувають у державній власності, спричиняють 

шкоду державі і є підставою для втручання органів прокуратури шляхом 

звернення з позовами до суду в інтересах держави щодо визнання недійсними 

угод, укладених в порушення чинного законодавства. 

Численні публікації у засобах масової інформації щодо порушення 

органами місцевого самоврядування земельного законодавства при виділенні та 

передачі у приватну власність земель комунальної власності підкреслюють 

необхідність та ефективність представницької діяльності органів прокуратури у 

даній сфері. 

Згідно зі ст. 121 Конституції України представницька діяльність органів 

прокуратури в суді є однією з основних конституційних функцій прокуратури і, 

навіть більше, була і залишається найбільш затребуваною в умовах сьогодення. 

Захист інтересів держави у сфері використання земельних ресурсів є одним із 

пріоритетних напрямів прокурорської діяльності. 

Як свідчить практика,останнім часом реальне поновлення прав та 

інтересів держави у правовому полі насамперед забезпечується на підставі 

судових рішень здебільшого за позовами і заявами прокурорів. 

Представництво прокуратурою інтересів держави в суді полягає у 

здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zemvisnuk.com.ua/news/propozits-vchenikh-1/
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спрямованих на захист у суді інтересів  держави у випадках, передбачених 

Закону України «Про прокуратуру»  від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

(надалі Закон № 1697-VII). Безпосередньо організація діяльності прокурора з 

представництва інтересів держави у суді та її особливості у сфері земельних 

відносин регулюється відповідними наказами Генерального прокурора України. 

Відповідно до ч. ч. 3-5 ст. 53 ГПК України у визначених законом 

випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у 

розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у 

справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку 

розгляду справи по суті, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. 

Статтею 23 Закону № 1697-VII передбачено, що прокурор здійснює 

представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози 

порушення інтересів держави, у двох випадках:  

- якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт 

владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, 

- а також у разі відсутності такого органу. 

Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором. 

Верховний Суд у складі колегії суддів об’єднаної палати Касаційного 

господарського суду у постанові від 07.12.2018 року (справа № 924/1256/17) 

тзазначив, що за змістом ч. 3 ст. 23 Закону № 1697-VII перший виключний 

випадок передбачає наявність органу, який може здійснювати захист інтересів 

держави самостійно, а другий - відсутність такого органу. Однак, підстави 

представництва інтересів держави прокуратурою у цих двох випадках істотно 

відрізняються. У першому випадку прокурор набуває право на представництво, 

якщо відповідний суб’єкт владних повноважень не здійснює захисту або 

здійснює неналежно. Не здійснення захисту виявляється в усвідомленій 

пасивній поведінці уповноваженого суб'єкта владних повноважень - він 

усвідомлює порушення інтересів держави, має відповідні повноваження для їх 

захисту, але всупереч цим інтересам за захистом до суду не звертається, а 

здійснення захисту неналежним чином виявляється в активній поведінці 

(сукупності дій та рішень), спрямованій на захист інтересів держави, але яка є 

неналежною. 

Прокурор здійснює представництво інтересів держави в суді виключно 

після підтвердження судом підстав для представництва. У разі підтвердження 

судом наявності підстав для представництва прокурор користується 

процесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу.  

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи 

іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, 

необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду 

прокурора, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати 

відповідні функції у спірних правовідносинах.  

Під час здійснення представницької діяльності прокурором у земельній 

сфері особлива увага звертатися на захист інтересів держави і територіальних 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T141697.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T141697.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_432/ed_2018_07_03/pravo1/T_179800.html?pravo=1#432
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_198/ed_2018_07_03/pravo1/T141697.html?pravo=1#198
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_198/ed_2018_07_03/pravo1/T141697.html?pravo=1#198
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громад у сфері земельних відносин, в тому числі забезпечення дотримання 

цільового використання, збереження земель природно-заповідного, лісового, 

водного фонду, сільськогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, 

культурного  призначення, оборони та транспортної галузі, що перебувають у 

державній власності, тощо. До інтересів держави у галузі земельних відносин 

можна віднести: збереження землі, як основного національного багатства, 

гарантування права Українського народу на землю, забезпечення законності у 

галузі земельних правовідносин, тощо. 

Таким чином, захист інтересів держави у сфері земельних відносин 

полягає у тих випадках, коли із державної власності незаконно вилучено 

особливо-цінні землі сільськогосподарського призначення, які згідно вимог ст. 

ст. 149, 150 Земельного кодексу України мають особливий, захищений державою 

статус та порушено порядок їх використання, і так само у не здійсненні захисту 

інтересів держави органами, які згідно з чинним законодавством уповноважені 

на володіння, розпорядження та користування спірними земельними ділянками. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Економічна ефективність використання земельних ресурсів – досягнення 

максимального ефекту за мінімальних витрат земельних ресурсів. 

Визначаються економічну ефективність за допомогою загальних методологічних 

принципів, прийнятих в економіці[1]. 

Для досягнення високих результатів підприємству необхідно постійно 

аналізувати діяльність за попередні роки, давати оцінку ефективності 

використання ресурсів, розраховувати обсяг витрат та економічну ефективність 

виробництва. До основних показників, що характеризують економічну 

ефективність використання земельних ресурсів у підприємствах, відносять 

чистий дохід і прибуток на 100 га (1 га) сільськогосподарських територій [2]. 

Існують натуральні та вартісні показники економічної ефективності 

використання земель.   

У порівнянні ефективності використання землі в господарствах з різною 

структурою сільськогосподарських угідь, слід розраховувати показники валової 

продукції, валового чистого доходу, прибутку на одиницю умовної ріллі з 

застосуванням перевідних коефіцієнтів для інших угідь. Проте для порівняння 

економічної ефективності землі на підприємствах з різними за якістю ґрунтами 

потрібно розраховувати вихід валової продукції, валового та чистого доходу, 

прибутку на одиницю кадастрової площі сільськогосподарських угідь, де вагою 

є бал бонітету [3]. 

Розглядаючи ТОВ Агрофірма «ЗОРЯ», яка розташована на землях 

Великобабчанської селищної ради у 20 км від районного центра м. Чугуєва та в 
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45 км. від м. Харкова, слід відмітити вигідне економіко-географічне 

розташування підприємства. Територія Чугуївського району, де розташоване 

господарство, входить у склад центрального 

середньовологого агрокліматичного району Харківської області. Клімат цього 

району в цілому сприятливий для вирощування районованих тут культур. 

Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових (близько 60 % в 

структурі товарної продукції) і соняшнику (близько 30 %). 

Розміри загальної земельної площі, сільськогосподарських угідь, ріллі 

протягом досліджуваного періоду постійно зростали: з 2090 га у 2013 р. до 2398 

га у 2017 р. Це пов’язано з тим, що підприємство розширює свої земельні площі 

за рахунок земельних паїв, які власники передають в оренду досліджуваному 

підприємству. 

Щодо оцінки ефективності використання землі в ТОВ АФ «ЗОРЯ» 

можемо сказати, що натуральні показники ефективності використання землі за 

досліджуваний період у цілому маючи тенденцію до зростання, коливалися по 

всіх видах продукції. Щодо вартісних показників, відбулося зменшення 

виробництва валової продукції з 11864,9 тис. грн. у 2013 р. до 2583,0 тис. грн. у 

2017 р. Не зважаючи на зменшення виробництва валової продукції 

підприємство є прибутковим. У 2015 р. було отримано найвищий прибуток   за   

досліджуваний   період – 21,6 млн. грн, що в приблизно в 6 разів більше за 

показник 2013 р. Рентабельність  у 2016 р.  була найвищою за досліджувані 

п’ять років і становила 166,1  %. 

Розглядаючи показники валової продукції на 100 га с-г угідь можемо 

сказати, що їх динаміка майже незмінна у період з 2013 р. до 2017 р., а 

показники товарної продукції на 100 га с-г угідь, постійно підвищуються: з 

467,51 тис. грн. у 2013 р. до 1731,61 тис. грн. у 2017р., тобто підприємство 

раціонально використовує земельні ресурси. 

У 2017 р. відбулося зростання розмірів посівних площ по соняшнику і по 

зернових. Причому в структурі посівних площ значно зросли посівні площі під 

соняшником (з 13,4 % у 2014 р., що відповідало науково обґрунтованим 

сівозмінам до 31,3 %, що суперечить принципам науково обґрунтованого 

землеробства). Динаміка структури посівних площ свідчить про негативну 

тенденцію щодо питомої ваги соняшника. Якщо розглянути класичну 

восьмипільну сівозміну, то під кожною культурою має бути зайнято 12,5 % ріллі 

(100% ріллі 8 ланів). За нормативними даними, соняшник має повернутися на 

поле, на якому він вже вирощувався, не раніше, ніж через 7 років [4]. Що, на 

жаль не відбувається у досліджуваному підприємстві. 

Таким чином, проведене дослідження показало, що агрофірмі «ЗОРЯ» 

Чугуївського району Харківської області необхідно дотримуватися науково 

обґрунтованої сівозміни. В поєднанні з економічною складовою – підвищення 

ефективності виробництва – ми пропонуємо підприємству дотримуватися 

науковообгрунтованої сівозміни. Крім того, застосовуючи один з методів 

реінжинірингу – бенчмаркінг, але з поправкою на те, що ми будемо 

орієнтуватися на власні досягнення, ми пропонує підприємству повернутися до 

вирощування гібрида соняшника НК Бріо, який в умовах даного господарства у 
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2014 р. дав урожайність 47,7 ц/ га, при максимально можливій – 53,7 ц/га. Тоді 

на площі у 2,5 рази меншій за площу посіву соняшника у 2017 р. було отримано 

валовий збір лише на 30 %; менший, ніж у 2017 р. Щодо впровадження науково 

обґрунтованої сівозміни, то, як показали розрахунки, додатковий прибуток від 

агротехнологічних заходів може становити приблизно 2,5 млн грн. Крім того, 

підприємство збереже свої ґрунти. 
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ДЕРЖАВНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 

 

Державна  система  моніторингу  довкілля  (далі  - система моніторингу) -  

це  система  спостережень,  збирання,  оброблення, передавання,  збереження  

та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування  його  змін   і   

розроблення  науково-обгрунтованих рекомендацій  для  прийняття  рішень  

про  запобігання  негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог 

екологічної безпеки. 

Постановою Кабінету Міністрів затверджене "Положення про державну 

систему моніторингу довкілля". 

  Система моніторингу   є   складовою   частиною   національної 

інформаційної інфраструктури,  сумісної з  аналогічними  системами інших 

країн.  
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Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою 

своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків 

негативних процесів. 

Об'єктом моніторингу є всі землі незалежно від форми власності на них. 

Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів. 

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення 

проводиться Мінагрополітики відповідно до затвердженого ним положення. 

Залежно від мети спостережень та ступеня охоплення територій 

проводиться такий моніторинг земель: 

національний - на всіх землях у межах території України; 

регіональний - на територіях, що характеризуються єдністю фізико-

географічних, екологічних та економічних умов; 

локальний - на окремих земельних ділянках та в окремих частинах 

(елементарних структурах) ландшафтно-екологічних комплексів. 

Система  моніторингу  -  це відкрита інформаційна система, пріоритетами  

функціонування  якої  є  захист   життєво   важливих екологічних  інтересів 

людини і суспільства;  збереження природних екосистем; відвернення кризових 

змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним 

ситуаціям.  

Основна мета і система моніторингу довкілля:  

 - підвищення рівня   вивчення  і  знань  про  екологічний  стан довкілля;  

 - підвищення оперативності     та     якості     інформаційного 

обслуговування користувачів на всіх рівнях;  

 - підвищення якості  обгрунтування  природоохоронних заходів та 

ефективності їх здійснення;  

 - сприяння розвитку   міжнародного   співробітництва  у  галузі охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної 

безпеки.  

Основними завданнями суб'єктів системи моніторингу є: 

- довгострокові систематичні спостереження за станом довкілля;  

- аналіз екологічного  стану  довкілля  та  прогнозування  його змін;  

- інформаційно-аналітична підтримка  прийняття  рішень у галузі 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки;  

- інформаційне  обслуговування органів державної влади, органів 

місцевого  самоврядування,  а  також  забезпечення інформацією про стан   

довкілля   (екологічною  інформацією)  населення  країни  і міжнародних 

організацій. 

Передбачається функціонування системи моніторингу на 

загальнодержавному, регіональному та локальному рівні (відповідно у межах 

країни, адміністративних одиниць та їх окремих територій). 

Проведення моніторингу покладено на дев’ятьох суб’єктів системи 

моніторингу: Мінприроди, МНС, МОЗ, Мінагрополітики, 

Держкомприродресурсів, Держкомлісгосп, Держводгосп, Держгеокадастр і 

Держжитлокомунгосп. 
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Координацію діяльності суб’єктів системи моніторингу здійснює 

міжвідомча комісія, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Забезпечення функціонування єдиної системи моніторингу є достатньо 

складним завданням, яке потребує вирішення цілого ряду як організаційних, 

так і технічних питань. 

Екологічна ситуація в Україні залишається вкрай складною, 

навантаження на навколишнє природне середовище зростає. Забруднення і 

виснаження природних ресурсів продовжує загрожувати здоров’ю населення, 

екологічній безпеці та економічній стабільності держави. 

Недостатньо уваги приділяється охороні земельних ресурсів, 

скорочуються площі зелених насаджень у населених пунктах, не здійснюються 

належні заходи щодо забезпечення науково обґрунтованого відтворення і 

невиснажливого використання тваринного світу, нераціонально 

використовуються водні ресурси, триває їх забруднення та виснаження. Стан 

атмосферного повітря в більшості міст за окремими показниками не відповідає 

встановленим нормативам. Залишається нерозв’язаною проблема збирання, 

оброблення, знешкодження та видалення відходів. 

Із джерел інтернету, нами було зроблено такий висновок, що  для 

поліпшення державної системи моніторингу довкілля потрібно удосконалити 

програму, яка спрямована на поліпшення стану навколишнього природного 

середовища, підтримання екологічної рівноваги на території України, 

забезпечення конституційного права людина на безпечне довкілля шляхом 

підвищення ефективності функціонування системи моніторингу довкілля та 

забезпечення збирання, збереження, оброблення та аналізу даних і підготовки 

необхідної інформації для нормального функціонування цієї системи. 
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ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

Проблеми розвитку національної економіки істотно відрізняються від 

проблем економічного і соціального розвитку окремого регіону.  

По-перше, основним завданням розвитку регіону є використання його 

різноманітних умов і можливостей для досягнення найбільшого інтегрального 

ефекту. Тобто економічний простір України повинен бути організований таким 

чином, щоб забезпечити найбільш доцільну спеціалізацію регіонів і формувати 

дієву їх економічну інтеграцію, дотримуючись при цьому узгодження 

державних, регіональних і національних інтересів.  

По-друге, завданням розвитку національної економіки є вибудова 

економічної політики таким чином, щоб забезпечувався стабільний розвиток на 

основі якнайповнішого використання економічного потенціалу регіону і 

міжрегіональних зв’язків при дотриманні узгоджених з регіоном державних 

інтересів.  
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Розвиток завжди вимагає різнопланових структурних змін, найбільш 

типовими серед яких є: модифікація факторів виробництва та зрушення в 

структурі економіки; більш ефективне використання існуючих ресурсів; зміна 

структури і функцій наявних інститутів, ціннісні орієнтири і відносин між 

членами спільноти тощо. Розвиток, як прогноз, означає такі структурні зміни, 

які призводять до: технологічного прогресу, підвищення якості продукції та 

поліпшення розподілу товарів і послуг. Розвиток, як поліпшення, означає такі 

соціальні зміни, які забезпечують рівні можливості для широкого кола людей у 

користуванні загальними громадськими благами: освітою, охороною здоров’я 

тощо. Ось чому у найбільш загальному вигляді метою прогнозного розвитку 

регіону є добробут його населення. 

Розвиток, як соціальна зміна, не відбувається самостійно, він пов’язаний 

з розробкою певної світоглядної політики. Категорія «добробут», в свою чергу, 

включає такі основні елементи: - добробут населення – головний «продукт» 

розвитку регіону, який матеріалізується в конкретних видах продукції та 

послуг, що задовольняють потреби місцевого населення і приносять зиск в 

результаті виробництва; - створення робочих місць є однією з найважливіших 

завдань розвитку регіону. Нові робочі місця забезпечують збільшення 

показника «доходи населення», при цьому важливе значення має показник 

співвідношення між робочими місцями і запитами щодо необхідних робочих 

місць для регіону; - «зовнішні ефекти», як правило, не відображаються в 

ринкових цінах на товари і послуги та вплив третіх осіб, що безпосередньо не 

беруть участь у ринкових угодах. Прикладом такого позитивного ефекту є 

впровадження нових технологій, утилізація різного роду відходів, що 

призводить до отримання вигоди не тільки продавцями, але й покупцями 

послуги; - благоустрій – це необхідна умова як матеріального, так і духовного 

добробуту людини; - культура, відпочинок, «зовнішній вигляд» території 

регіону є найважливішими складовими духовного добробуту; - благоустрій – це 

одночасно поняття і соціальне, і економічне, тому його не можна зводити до 

вузького трактування житлового та вуличного благоустрою 

В той же час прогнозні рішення щодо соціально-економічного розвитку 

регіону може досягатися і за рахунок економічної активності. Економічний 

розвиток регіону характеризують його показники, які умовно можна поділити 

на три групи: 

 I група – показники, що характеризують фактори розвитку: наявні 

ресурси, джерела розвитку економіки; умови соціально-економічного розвитку;  

II група – показники, що характеризують результати розвитку: 

економічні, соціальні, демографічні, екологічні; 

 III група – показники, що характеризують оцінку ступеня реалізації цілей 

розвитку економіки регіону. До теперішнього часу сформувалося кілька 

десятків концепцій, які розкривають сутність економічного розвитку регіону з 

позиції соціальних наук. 
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ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

Загострення екологічних проблем, пов’язаних із забрудненням 

навколишнього природного середовища, його безпосередній вплив на здоров’я 

людей спонукали необхідність пошуків шляхів вирішення проблеми оцінки 

екологічного стану територій.  

Одним із важливих чинників оцінки існуючого використання земель є 

показник екологічної стабільності території. Рівень екологічної стабільності 

конкретної території зумовлює прийняття управлінських і проектних рішень 

щодо раціонального використання та охорони земель, впливає на розробку 

стратегії розвитку сільських територій. 

Екологічна стабільність території обумовлюється такими чинниками, як 

потенційна родючість ґрунтів, рівень їх забрудненості та еродованості, ступінь 

деградованості земель, сільськогоспо- дарська освоєність та розораність угідь, 

співвідношення земельних угідь. Структура і співвідношення земельних угідь 

на території місцевих рад значною мірою визначає рівень екологічної 

стабільності їх території. 

Сьогодні пріоритет повинен надаватися охороні земель, збереженню й 

відтворенню родючості ґрунтів. Багатоаспектний характер цієї природничо-

наукової і соціально-економічної проблеми потребує системної орієнтації у 

дослідженні та вирішенні практичних завдань щодо раціонального 

використання і охорони земель. Критичний агроекологічний стан, в якому 

перебуває нині значна частина агроландшафтів України, спричинений не тільки 

різким зменшенням обсягу заходів щодо підвищення родючості грунтів, але 

значною мірою є наслідком надмірної сільськогосподарської освоєності та 

розораності території, що, в свою чергу, негативно позначилося на екологічній 

стійкості ландшафтів. Аналіз сучасного стану використання земельних ресурсів 

не відповідає вимогам раціонального землекористування, оскільки 

сільськогосподарські угіддя в Україні характеризуються великим ступенем 

розораності. У цілому по Україні сільськогосподарські угіддя становлять 69,2% 

від загальної площі земель, а рівень розораності – майже 54%. Вирішення 

екологічних проблем раціонального використання повинно забезпечуватись на 

основі комплексного ландшафтно-екологічного підходу організації 

сільськогосподарського землекористування при максимальному використанні 

потенційних можливостей навколишнього середовища, без порушення при 

цьому гармонії суспільства і природи. 

Раціональне використання має бути, перш за все, розумним та 

обґрунтованим. Раціональним повинно вважатись тільки таке використання 

земель, при якому поряд із виробництвом економічно доцільної кількості 

продукції зберігається екологічна рівновага всіх природних факторів. 
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Раціональне землекористування означає максимальне залучення до 

господарського обігу всіх земель та їхнє ефективне використання за основним 

цільовим призначенням, створення найсприятливіших умов для високої 

продуктивності сільськогосподарських угідь і одержання з одиниці площі 

максимальної кількості продукції за найменших затрат праці та коштів . 

Раціональне використання земельних ресурсів містить в собі дві складових: 

екологічну і економічну. Екологічна складова полягає в необхідності охорони і 

розумному використанню земель та виробництві екологічно чистої 

сільгосппродукції. Економічна складова ґрунтується на інтересах 

сільгоспвиробників, тобто зменшенні витрат на виробництво продукції. 

Виготовлення екологічно чистої продукції веде до збільшення витрат.  

Таким чином, екологічна стабільність є основою раціонального 

використання земельних ресурсів, що означає дотримання необхідного рівня 

вмісту поживних речовин у ґрунті, запобігання різних видів ерозії, дотримання 

сівозмін, вирощування екологічно чистої продукції, зменшення розораності, 

використання земель за цільовим призначенням. 

 

Куца В. І., Бандура Т. В. 

 к.е.н., доцент  Богіра М. С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

МОНІТОРИНГ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Згідно із Земельним кодексом України «моніторинг земель являє собою 

систему спостереження за станом земельного фонду, в тому числі земель, 

розташованих у зонах радіоактивного забруднення, з метою своєчасного 

виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних 

процесів». Ця система є складовою державної системи моніторингу довкілля 

(далі – система моніторингу), яка Постановою КМ України від 30.03.1998р. № 

391 «Положення про державну систему моніторингу довкілля» визначена як 

система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та 

аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення 

науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання 

негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Система моніторингу є складовою частиною національної інформаційної 

інфраструктури, сумісною з аналогічними системами інших країн. 

Пріоритетами її функціонування є: захист життєво важливих екологічних 

інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відвернення 

кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним 

екологічним ситуаціям. 

Основні завдання суб’єктів системи моніторингу полягають у реалізації 

таких завдань: 

-довгострокові систематичні спостереження за станом довкілля; 

-аналіз екологічного стану довкілля та прогнозування його змін; 
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-інформаційно-аналітичне підтримання прийняття рішень у галузі охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної 

безпеки; 

-інформаційне обслуговування органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також забезпечення екологічною інформацією населення 

країни і міжнародних організацій. 

Аналіз цих завдань свідчить, що тільки перше з них забезпечує можливість 

реалізації всіх інших. З цього випливає актуальність розробки і впровадження 

сучасних методів спостережень кількісних і якісних характеристик земель, які 

використовують при бонітуванні ґрунтів, економічних і грошових оцінках 

земель. Саме до таких методів слід віднести технології ДЗЗ, головні достоїнства 

яких полягають у: 

-високій оглядовості, можливості отримання миттєвої інформації про 

великі території; 

-можливості переходу від дискретної картини значень показників стану 

навколишнього середовища в окремих пунктах території до безперервної 

картини просторового розподілу показників; 

-можливості отримання інформації у важкодоступних місцях; 

-високому рівні генералізації інформації. 

Техногенно забруднені землі  - це землі, забруднені 

внаслідок господарської діяльності людини, що призвела до деградації 

земель та її негативного впливу на довкілля і здоров'я людей. 

До техногенно забруднених земель відносяться землі радіаційно 

небезпечні та радіоактивно забруднені, землі, забруднені важкими металами, 

іншими хімічними елементами тощо. При використанні техногенно 

забруднених земель враховуються особливості режиму їх використання. 

Особливості режиму і порядку використання техногенно забруднених 

земель встановлюються законодавством України. 

Техногенно забруднені землі сільськогосподарського призначення, на яких 

не забезпечується одержання продукції, що відповідає встановленим вимогам 

(нормам, правилам, нормативам), підлягають вилученню із 

сільськогосподарського обігу та консервації. 

Найбільш істотним фактором зниження продуктивності земель і зростання 

деградації агроландшафтів є водна ерозія ґрунтів. Інтенсивно розвиваються 

процеси лінійного розмиву та яроутворення. У боротьбі з водною ерозією 

застосовують організаційно-господарські, агротехнічні і лісомеліоративні 

заходи. Організаційно-господарськими заходами є протиерозійна організація 

території і впровадження ґрунтозахисних сівозмін. 

Вітрова ерозія, або дефляція, виникає за умови сильних вітрів, які 

видувають ґрунт. Інтенсивність видування ґрунту значною мірою залежать від 

його гранулометричного складу і вмісту в ньому гумусу.  

Важливими факторами у боротьбі з вітровою ерозією залишаються роботи 

із створення системи полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
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Існують також проблеми в земельних відносинах, не досягнуто основної 

мети земельної реформи - передачі землі ефективному власнику та 

запровадження еколого-економічної моделі господарювання.  

Тому, розглянувши інтернет джерела ми прийшли до такого висновку,що 

соціально справедливим був процес приватизації колективних 

сільськогосподарських підприємств з передачею сільськогосподарських земель 

у приватну власність. 

 

Поліщук Л. В. 

к.пед.н., викладач Турчин І. М. 

Львівський національний аграрний університет 

 

LAND TENURE IN LVIV REGION 

First of all, one can define land tenure as ownership of land on the rights of 

ownership or lease. Land tenure is based on the availability of land and a certain form 

of ownership. The citizens of Ukraine perform the role of the supreme subject of land 

tenure. Considering the state-owned land ownership, every citizen of Ukraine must 

take an active part in solving land issues due to self-government bodies and public 

organizations. One can differentiate private, communal, open access and state land 

tenure.  

One can define land tenure as “the relationship, whether legally or customarily 

defined, among people, as individuals or groups, with respect to land. (For 

convenience, “land” is used here to include other natural resources such as water and 

trees.) Land tenure is an institution, i.e., rules invented by societies to regulate 

behaviour. Rules of tenure define how property rights to land are to be allocated 

within societies. They define how access is granted to rights to use, control, and 

transfer land, as well as associated responsibilities and restraints. In simple terms, 

land tenure systems determine who can use what resources for how long, and under 

what conditions” [4]. 

Markedly, land tenure has many forms. They are: legal ownership without 

actual use of the land; legal ownership with use of the land in a specified way; legal 

ownership by a physical person or an institutional body; state land with national parks 

or nature reserves; state land with the  ownership of a defined area of land; state lands 

to extract biotic or mineral resources; land with cultural or archaeological heritage 

value; communal lands such as hunters or gatherers of products of non-allocated 

lands; communal lands; and lands with a degree of freedom in subdividing the land 

rights among sons and daughters, such as to first-born only or to all children”[3, p. 

15-16]. 

Z. Ryzhok stated that “Lviv region as a region is characterized by potentially 

effective land resources. The total land area of the region is 2183197.4 hectares, of 

which agricultural land is 1292655.3 hectares, which is 59.2%”. She adds that one 

should use land as capital in order to perceive the main economic effect in the land 

market [2]. 

Furthermore, Ukrainian scientists O. Hnatkovych and S. Smolinska wrote that 

great land tenure is more cost-effective than smaller. One should emphasize that Lviv 
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belongs to the region where there are few lands. That is why we have small size land 

enterprises in the region. Lviv region is one of the regions where farmers have not 

achieved such development in comparison with other regions. Firstly farms began to 

grow rapidly. On January 1, 1991, there were 36 in Lviv region, considering 82 farms 

in Ukraine (44% of the total number in Ukraine). However, in subsequent years their 

number in the region grew not so fast, and as of January 1, 2008, it reached 1277 

units [1]. 

All in all, the current economic activity of the people of Ukraine is done by its 

representative bodies – the Supreme Council of Ukraine, and local councils of 

people’s deputies. They own land within their territories and their competence, which 

is determined by the national and local referendums.  

Thus, in Ukraine one should apply with the information, provided in decrees 

“On Approval of the Instruction on Conducting Business Accounting in Rural, Town 

and City Councils”.  
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5. Розвиток туризму сільських територій. 

 

Польнюк Х. М. 

к.е.н., доцент  Дудяк Р. П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО  

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Основою ресторанного господарства є підприємства, які 

характеризуються єдністю форм організації виробництва й обслуговування 

споживачів, їх розрізняють за типами та спеціалізацією. Поряд з традиційними 

повносервісними ресторанами, з'явилися спеціалізовані підприємства зі 

скороченим набором пропонованих послуг і страв. Ресторани такого типу, як 

правило, спеціалізуються на приготуванні національних страв, вечерь, 

сніданків. 

Почали активно розвиватися заміські ресторани, з появою традиції 

повноцінного сімейного відпочинку. Місце розташування заміських ресторанів 

переважно обирають поблизу автомобільних трас. Ресторан містить: готель на 

15-25 номерів (одна будівля або будиночки), ресторан, мангал, дитячий 

майданчик, звіринець, басейн, автостоянка.  

Також формуються демократичні ресторани, які поєднують "швидкі" 

технології фаст-фуду з якістю національної (або змішаної) кухні. Такий формат 

закладів називається Quick&Casual і відзначається високою якістю і 

традиційністю у приготуванні страв та високим рівнем обслуговування, що 

характерне для класичних ресторанів. Вплив фаст-фуду проявляється у 

скороченні кількості позицій в меню, демократичних цінах та обстановці. 

Близько 55% серед усіх брендів, які розвивають франчайзинг в Україні, 

займає ресторанний бізнес. Франчайзинг - це форма підприємництва, при якій 

компанія (франчайзер) надає право іншій компанії або підприємцю діяти від 

свого імені, тобто відкривати кафе чи ресторан під своїм брендом. Найбільш 

прибутковими і активними є компанії, які розвивають іноземні франшизи, тому 

деякі українські оператори ресторанного бізнесу розглядають можливості 

купівлі іноземних франшиз для посилення власного портфеля бізнесу та 

збільшення капіталізації. 

Побудова мережі ресторанів є гарантією розвитку в майбутньому. 

Поодиноким незалежним закладам важко конкурувати з маркетинговими 

стратегіями крупних операторів ринку, оскільки вони не мають переговорної 

сили з постачальниками сировини, продуктів і напоїв, а тому змушені купувати 

дорожче, що відображається на рентабельності їхнього бізнесу.  

Протягом останніх років в Україні з'явилися так звані креативні простори, 

які ще називають «коворкінгами» або «некафе». Загалом коворкінг (англ. co-

working) - це свого роду колективний офісний простір, де працюють люди з 

різними професіями, інтересами, які належать чи мають різні компанії. Тут 

можна влаштовувати ділові зустрічі, семінари, майстер-класи, перегляди 
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кінофільмів і концертів та просто спілкуватися або відпочивати. Тобто, вони 

поєднують в собі кафе, офісні та освітні центри, магазини, велопрокати, 

кінозали, конференц-зали, дизайн-бутіки, шоу-руми, лекторії та місця для 

відпочинку. 

Найбільш затребуваними в Україні є заклади у середньому та низькому 

ціновому сегменті, які пропонують страви української кухні. Активно 

розвиваються заклади з італійською та японською кухнею (є особливо 

популярними серед молоді); кав'ярні (зернова кава практично витіснила 

розчинну);  кондитерські, булочні; паби (з власними міні-пивоварнями);  фаст-

фуди і стріт-фуди (ресторани вуличної їжі).  

Вже не перше десятиліття в Україні розвивається культура їжі на 

вулицях, цей ринок щороку зростає в середньому на 20-30%. Так званий стріт-

фуд в Україні представляють близько 20 крупних мережевих і сотні дрібних 

локальних компаній. Сьогодні цей сектор ринку демонструє різноманітність 

закладів (кіоски, мобільні кав'ярні та піцерії тощо), нові тематичні концепції, 

кулінарне різноманіття, різні цінові рівні.  

Проте ринок ресторанів швидкого обслуговування далекий від насичення. 

Практично відсутні заклади рибного та курячого фаст-фудів, слабо поширені 

снек-бари, гриль-бари і китайські ресторани. 

Останнім часом намітилася стійка тенденція переміщення послуг з 

організації споживання продукції та обслуговування споживачів із залів 

закладів ресторанного господарства до робочих місць (офіси, установи); місць 

відпочинку; місць святкування ювілеїв та інших офіційних та неофіційних 

святкових подій; або ж додому. Ця послуга має назву у міжнародній індустрії 

гостинності "catering". Послугу з "кейтерингу" здійснюють не тільки заклади 

ресторанного бізнесу (ресторани, кафе, бари), а також і фірми, створені на базах 

ресторанів. 

Для утримання постійних відвідувачів та залучення нових в умовах 

жорсткої конкуренції використовуються інноваційні підходи як в організації 

обслуговування клієнтів, приготуванні їжі, так і в маркетингу. Саме сервіс, 

оперативний зв'язок, оптимізація відвідуваності, on-line замовлення, доставка 

додому, бізнес-інструменти лояльності, розвиток у соціальних мережах та 

адаптація мобільних гаджетів являються сьогодні основним фактором 

успішних концепцій.  

Позитивними наслідками розвитку ресторанного господарства в Україні є 

те, що завдяки раціональному використанню матеріалів, сировини та техніки 

відбувається істотна економія суспільної праці; надання гарячої та свіжої їжі 

відвідувачам протягом усього робочого дня; можливість організації 

збалансованого харчування в дитячих та навчальних закладах. Підприємства 

ресторанного господарства є комерційними (піцерії, ресторани, бістро і т. д.), 

але поряд із цим розвивається також громадське харчування (студентські та 

шкільні їдальні тощо).  

Сьогодні в Україні на заваді ефективному впровадженню інновацій на 

підприємствах ресторанного господарства, передусім стоять: низькі фінансові 

можливості підприємств, відсутність матеріальної мотивації, неналежна для 
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реалізації інновацій кваліфікація персоналу та опір інноваціям з боку колективу 

підприємства. Ресторанний бізнес найбільш активно розвивається у великих 

містах, причому правила розвитку диктує економічний стан міста, традиції та 

менталітет, воля окремих рестораторів та мереж. 

 

Корецька І. Р. 

к.с-г.н., в.о. доцента Хомич Н. П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКАРПАТТЯ  ТА 

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ  ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Закарпаття традиційно є областю Карпатського регіону,  де стан і 

перспективи туристично-рекреаційної індустрії були і залишаються одними з 

найкращих в Україні. Рекреаційний потенціал – це сукупність природних, 

природно-технічних, соціально-економічних комплексів та їхніх елементів, що 

сприяють відновленню та розвитку фізичних і духовних сил людини, її 

працездатності.  

Цей потенціал у поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі 

Європи та існуючий багаторічний досвід і напрацювання у сфері рекреації є 

достатньо вагомою передумовою пріоритетного розвитку системи туризму, 

санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку, орієнтованих як 

на внутрішнього споживача, так і на обслуговування іноземного контингенту. 

Разом з тим, аналіз сучасного стану інвестиційного процесу в регіонах та 

областях свідчить про його неефективність, ігнорування соціально-економічних 

потреб регіонів, областей та їх населення, крайній ступінь монополізації цього 

процесу при формуванні та особливо при його здійсненні.  

Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття розглядається через 

можливість ефективного використання наступної сукупності ресурсів та 

напрямів:  

- бальнеологічні ресурси (мінеральні води, лікувальні грязі, озокерит);  

- лісові ресурси (міські ліси, лісопарки, ліси зелених зон);  

- водні рекреаційні ресурси (ріки, озера, ставки, водосховища, водоспади);  

(печери);  

- природно-заповідні території та об’єкти; 

 - пам’ятки історії та культури, архітектури (монастирі, замки тощо);  

- санаторно-курортні комплекси («Лумшори», «Поляна», «Синяк», «Шаян» та 

ін.); 

 - зимові види туризму та спорту (гірськолижний слалом, сноуборд). 

Лікувальна дія мінеральних джерел Карпат була відома місцевому 

населенню і використовувалася з лікувальною метою з давніх-давен. Ще й зараз 

у Закарпатті збереглися сліди давніх "купалень". У 1600 р. поблизу с. Лумшори 

Перечинського району на Закарпатті в гірських районах Закарпаття сьогодні 

функціонують такі відомі бальнеологічні та бальнеокліматичні курорти: 
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Поляна, Сойми, Кваси, Синяк, Голубине, Шаян, Чинадієве, Верховина, Плоске 

тощо.    

Синяцьке родовище торфових грязей у Закарпатті за своїми фізико-

хімічними показниками відноситься до низько мінералізованих 

слабосульфідних і низькозольних торфових грязей низинного підтипу. Одним із 

стародавніх і широко розповсюджених в багатьох країнах в наші часи методів 

лікування є використання для лікування цілого ряду захворювань 

спелеоресурсів (мікроклімату печер, шахт).  

На Закарпатті функціонують багато оздоровниць. Профілем оздоровниці 

було лікування хворих на бронхіальну астму, інфекційно-алергічної форми за 

спеціально розробленою методикою. На даний момент шахта закрита, тому-що 

через застарілу систему водовідведення - грунтові води затопили більшість 

шахт.  

         Лісові ресурси є одними із важливих видів рекреаційних ресурсів 

Закарпаття. Всі ліси, за винятком лісів заповідних зон, можуть 

використовуватися для рекреаційно-туристичних потреб. Проте основне 

навантаження припадає на ліси рекреаційного призначення (міські ліси і 

лісопарки; ліси зелених зон, в тому числі лісопаркові зони відпочинку; ліси 

округів санітарної охорони курортів; смуги вздовж постійних трас туристичних 

маршрутів міжнародного та загальнодержавного призначення).  

Закарпаття належить до регіонів України з найбільш розвинутою 

мережею природно-заповідних територій та об'єктів. На даний час в області 

функціонує Карпатський біосферний заповідник, а також створено 3 

національні природні парки: "Карпатський", "Синевир", "Ужанський". Крім них 

існують заказники, пам'ятки природи та природні парки регіонального і 

місцевого значення.   

           Найбільші площі зелених насаджень припадають на Ужгород і Мукачеве. 

Курортні ліси виконують важливі захисні, санітарно-гігієнічні та рекреаційні 

функції. Вони створюють сприятливі умови для лікування, оздоровлення та 

відпочинку населення.  

В регіоні курортні ліси виділені навколо всіх санаторіїв та санаторно-

курортних комплексів. Забезпеченість курортними лісами досить висока. 

Найбільші площі курортних лісів виділені навколо курортів "Поляна", 

"Сонячне Закарпаття" та "Квітка Полонини" (загальна площа 2,6 тис. га).  

Водні рекреаційні ресурси Закарпаття представлені ріками, озерами, 

ставками, водосховищами, які є придатними для рекреаційного використання, а 

також водоспадами, що цікаві як туристичні об'єкти. Найбільшими ріками 

регіону є Тиса, Уж, Латориця. Ріки Карпат мають гірський характер, вони 

відрізняються значними нахилами русел, швидкими течіями, незначною 

глибиною.  В зв'язку з гірським характером території, розташуванням регіону 

на Головному Європейському вододілу лише незначна частина рік придатна 

для рекреаційно-туристичної діяльності. До таких рік відносяться в першу 

чергу Латориця, Уж, Теребля. В основному вони придатні для плавання на 

байдарках і каноє, купання, любительського рибальства.  
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Закарпаття багате і на озера. За способом виникнення вони поділяються 

на льодовикові (Бребенескул, Драгобратське, Нижнє), вулканічні (Липовецьке, 

Синє) та завальні (Синевир, Озірце).  Більшість з гірських озер для 

рекреаційних потреб не придатні переважно через низьку температуру води. 

Проте завдяки своїй мальовничості вони цікаві як туристичні об'єкти.  

В історико-культурному плані Закарпаття належить до найсвоєрідніших 

територій не лише України, але й Європи в цілому. Тут збереглися пам'ятки 

історії та культури, створені українським, австрійським, румунським, 

угорським та іншими народами. Деякі з них мають міжнародне значення.  

Аналізуючи умови та стан освоєння рекреаційних ресурсів області, 

необхідно зупинитися на значенні і ролі туризму. Природні, кліматичні та 

ландшафтні умови Закарпаття сприятливі для організації різноманітних за 

видами, формами і способами проведення активних форм відпочинку. 

Найбільш популярними і поширеними на сьогодні в Карпатах є гірськолижний 

та пішохідний туризм. Не дістали ще достатнього розвитку такі перспективні і 

цікаві його види як екотуризм, велотуризм, водний та кінний туризм, сільський 

зелений туризм тощо.  

Карпатські гори ідеальні для розвитку зимових видів туризму і спорту, 

причому як для любителів, так і для професіоналів: гірськолижного спорту, 

стрибків з трампліну, сноуборду. Це практично єдине місце в Україні, придатне 

для облаштування гірськолижних трас і спусків за найвищими світовими 

вимогами і стандартами. Гірськолижний туризм набуває дедалі більшого 

розвитку практично у всіх областях з гірськими територіями. У Закарпатській 

області найбільш відомими зимовими курортами є: Воловець, Драгобрат, 

Міжгір'я, Подобовець, Рахів, Ясіня, на яких функціонує понад 40 витягів.  

Сільський зелений туризм, як альтернативна форма організованим видам 

відпочинку, починає набувати все більшої популярності, зокрема, у 

традиційних туристичних зонах Закарпаття.  Отже, сільський зелений туризм - 

це проведення вільного часу в сільському середовищі, якому притаманна 

відповідна забудова, сільський побут, мальовничий ландшафт і вод. Це 

діяльність, поєднана із сільськогосподарськими роботами, знайомством із 

життям невеликих поселень, пішими екскурсіями, вивченням флори і фауни, 

заняттям річковим спортом. 

Незважаючи на широкий туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття, 

процес його становлення й інтенсивність освоєння перебуває на початковій 

стадії. Причинами такого стану є відсутність дієвої інвестиційної стратегії і 

неефективне реформування туристично-рекреаційного комплексу загалом. 

До числа пріоритетних напрямків іноземного інвестування слід віднести 

й створення сучасної інфраструктури, включаючи транспорт, технічно 

оснащене складське господарство, телекомунікації, ділову інфраструктуру 

(офіси, ділові центри, банки даних та інші об’єкти) та побутовий сервіс. Без 

цього практично неможливий перехід до повноцінного ринку та широкий 

розвиток міжнародної інвестиційної діяльності. Розвиток цієї сфери не тільки 

актуальний, але й досить привабливий для зарубіжних інвесторів, оскільки в 

ній, як правило, у відносно короткі строки окупаються початкові затрати й 
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одночасно створюється сприятлива матеріальна основа для подальшої ділової 

активності іноземного капіталу. 

 

Ільків Х. М. 

викладач Яцуляк М. С. 

Екологічний коледж ЛНАУ 

 

КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

 

Зміни, що відбуваються у функціонуванні економічної системи України, 

впливають на ефективність підприємницької діяльності усіх галузей народного 

господарства, зокрема, підприємництва сільського зеленого туризму. 

Виробництво агротурпродукту належить до стратегічних галузей, 

оскільки відіграє важливу соціально-економічну роль, що набуває все більшої 

актуальності з урахуванням проблем забезпечення рекреацією населення. 

Як відомо високих результатів підприємства сільського зеленого 

туризму можуть досягти лише за умов систематичного і цілеспрямованого 

новаторства, націленого на пошук можливостей, які б відкривали середовище 

господарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів 

агротурпродукту. Тут слід зазначити, що започаткувати власну справу не так 

просто, як здається на перший погляд. Окрім пошуків потенційних клієнтів, 

господарям «зелених» садиб треба вирішити проблеми з ремонтом будинку, 

облаштувати двір, проводити постійні закупки продуктів харчування – усе це 

вимагає значних витрат. 

Найгострішою проблемою тих, хто займається підприємницькою 

діяльністю у сфері зеленого туризму – відсутність спеціальних кредитів. Наразі 

жодна фінансова установа України не має системи кредитування, що була б 

спрямована на сільський туризм. Тому багато господарів «зелених» садиб 

намагаються скористатися іншими спеціалізованими програмами, одна з них – 

«Сільський дім» (фінансується з державного бюджету), а також значними 

зрушеннями у розвитку підприємств сільського зеленого туризму стали гранди 

рвзних фондів. 

У той же час, безпосередні учасники ринку сільського відпочинку 

переконані: без допомоги держави справа з мертвої точки не зрушить. Хоча б 

тому, що окрім законів потрібні капіталовкладення. 

Дослідження функціонування рівня якості обслуговування у приватних 

садибах Карпатського регіону, зокрема, у Старосамбірському районі застарілі, 

вибагливий туристи, поряд із невимушеною обстановкою повинен мати 

можливість скористатися новітніми технологіями. З метою вирішення цих 

проблем, необхідно приділити належну увагу формуванню фінансових 

можливостей підприємств сільського зеленого туризму. Фінансові можливості 

підприємств знаходяться на низькому рівні, оскільки ціни не дають можливості 

покривати витрати на їх виробництво і здійснювати навіть просте відтворення. 

Проте, розвиток підприємств не можливий без фінансування. 
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Згідно із законодавством України, інноваційний розвиток забезпечується 

за рахунок фінансування різних джерел, а саме: 

- кошти державного бюджету України; 

- власні кошти спеціалізованих державних і комунальних фінансово-

кредитних установ; 

- власні чи запозичені кошти суб’єктів підприємницької діяльності; 

- інвестиції фізичних чи юридичних осіб; 

- інші джерела не заборонені законом. 

Підприємці-господарі мають об’єктивну потребу в кредитних ресурсах, 

сезонність реалізації агротурпродукту є однією з головних причин. 

Отже, пріоритетним напрямом підвищення конкурентоспроможності 

підприємств сільського зеленого туризму є вдосконалення фінансово-

економічних умов господарювання, впровадження інноваційних технологій, 

формування доступу до фінансових ресурсів державної підтримки та 

удосконалення умов оподаткування. 

 

                                                                                       Ільків Х. М. 

к.е.н., доцент  Перетятко Л. А.  

Екологічний коледж Львівського Національного аграрного університету 

 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В  УКРАЇНІ 

 

На сьогодні вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу 

України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика 

доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку країни 

здатні не тільки забезпечити високі показники економічного росту, але й 

вирішити певні екологічні, соціальні проблеми, забезпечити 

конкурентоспроможність національної економіки, підвищити економічний 

потенціал України.  

 Туризм на початку XXI століття характеризується як один з видів 

економічної діяльності, що швидко і динамічно розвивається, випереджаючи за 

темпами зростання доходів таких галузей промисловості, як нафтовидобування 

та автомобілебудування. Доходи від міжнародного туризму складають близько 

500 млрд. дол. Щорічно кількість подорожуючих збільшується на 5-7% і 

досягає 700 млн. чоловік на рік. По прогнозам, до 2020 року доходи від туризму 

досягнуть 3 трлн. дол. В туристичній індустрії зайнято близько 10% світових 

трудових ресурсів, виробляється близько 10% світового валового продукту, 7% 

світових інвестицій і 5% усіх податкових надходжень. Усе це сприяло тому, що 

туристична сфера забезпечує не лише вагомий відсоток світового валового 

продукту, а й понад 30% обсягів послуг світової торгівлі і 11% світових 

споживчих витрат, 7% загального обсягу інвестицій. 

    На сьогодні туризм для України є важливим чинником соціально-

економічного розвитку як у середині держави, так і в зовнішньоекономічній 

діяльності. Вже зараз туристична галузь виробляє 8% валового внутрішнього 

продукту та 20% зовнішньоторговельного обороту України.            
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        Проте, ситуація, що склалась в туристичному господарстві 

України практично неконкурентоспроможна на світовому ринку: слабка 

матеріально-технічна база, яка потребує реконструкції або нового будівництва 

привабливих для туристів об’єктів, низький рівень сервісу, відсутність 

необхідної індустрії розваг, поганий стан пам’яток історії та культури, 

екологічні проблеми і т.п.  

Пожвавлення розвитку туризму України та подолання негативних 

тенденції можливе шляхом впровадження нововведень. Активізація 

використання інноваційного чинника призведе до створення 

конкурентоспроможної туристичної індустрії країни.  

           Інноваційний процес можна розглядати з різних позицій та з 

різним рівнем деталізації: як паралельно-послідовне виконання науково-

дослідної, науково-технічної, інноваційної, виробничої і маркетингової 

діяльності; у вигляді етапів життєвого циклу інновацій від виникнення ідеї до її 

розробки і впровадження; як процес фінансування та інвестування розробки, 

впровадження і розповсюдження нового виду продукту чи послуги. Тобто 

інноваційний процес передбачає створення і впровадження різного роду 

новацій: технологій, товарів і послуг, виробничих, організаційних, фінансових 

рішень. Важливим в розумінні інноваційного процесу є те, що він включає в 

себе реалізацію інвестицій, у ході яких поєднуються наука, техніка, економіка, 

підприємництво та управління.  

Великий вплив на інноваційні процеси в туризмі здійснюють 

різноманітні фактори, такі як:  

- нові напрямки розвитку науки і техніки, поява нових технологій;  

- економічна і політична ситуація в країнах світу;  

- нововведення міжнародних організацій, правила економічних 

взаємовідносин, нові форми співпраці, рішення, прийняті міжнародними та 

регіональними туристичними організаціями, нові знання про туристичні 

ресурси в різних куточках світу;  

- державні закони та правові акти, які визначають економічні і 

політичні принципи функціонування туристичних підприємств, розробка 

державних концепцій розвитку туризму, прийняття нових нормативно - 

правових актів по соціально - економічним питанням;  

- зміна ситуації на ринку туристичних послуг: поява нових 

туристичних маршрутів, невідповідність запропонованих послуг потребам 

туристів, зміна структури попиту, поява нових вимог до якості туристичного 

продукту зі сторони споживача;  

- впровадження інновацій в діяльність виробничих підприємств, які 

тісно пов’язані з туристичним бізнесом (транспортні компанії, готелі, оздоровчі 

заклади, засоби зв’язку та ін);  

- прагнення туристичних компаній закріпитись на ринку, боротьба за 

виживання;  

- неочікувані події: екологічні та техногенні катастрофи, терористичні 

акти та ін.  
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Отже, на впровадження інновацій в туризмі має значний вплив 

економічна ситуація в країні, соціальне положення суспільства, національне 

законодавство, а також міжурядові та міжнародні угоди. Тому передумови та 

причини появи інновацій в туристичній діяльності в кожній країні 

відрізняються та мають свою специфіку.  

В туристичній індустрії інноваційна діяльність розвивається по 

трьом основним напрямкам:  

1. Впровадження інновацій (організаційні інновації), які пов’язані з 

розвитком підприємництва і туристичного бізнесу в системі та структурі 

управління , в тому числі реорганізацією, поглинанням конкуруючих суб’єктів 

на основі нової техніки та передових технологій, кадрової політики (оновлення 

та заміна кадрового складу, система підвищення кваліфікації, перепідготовка та 

стимулювання працівників), раціональної економічної та фінансової діяльності 

(впровадження нових форм обліку та звітності);  

2. Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби 

цільових споживачів, або привабити нових клієнтів;  

3. Періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну 

споживчих якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку.  

На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, 

яка сприяє:  

- розширенню кола потенційних споживачів (туристів);  

- зміні потреб споживача та розширенню функціональності 

турпродукту (спрямування не лише на туристів, а й на місцеве населення).  

До інновацій в туризмі слід відносити перш за все ті нововведення, які 

супроводжуються:  

- відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів;  

- якісно новими змінами турпродукту;  

- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури 

туризму;  

- підвищенням ефективності управління стійким функціонуванням і 

розвитком туристичної сфери в країні;  

- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та 

споживання туристичних послуг;  

- прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, 

скорочення терміну транспортування за рахунок впровадження нових 

швидкісних видів транспорту, покращення умов праці працівників туріндустрії, 

впровадження нових прогресивних методів (механізмів) перетворення факторів 

виробництва в послуги і т.п.);  

- підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств 

туріндустрії.  

       Отже, інноваційна діяльність в сфері туризму спрямована на 

створення нового або зміну існуючого продукту, на вдосконалення 

транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, 

впровадження передових інформаційних та телекомунікаційних технологій і 

сучасних форм організаційно-управлінської діяльності.   
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«МІСЦЯ СИЛИ» ПРИРОДИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ  

ЯК ОБ’ЄКТИ МІСТИЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

Місця сили - це географічні зони, що володіють значимими для людини 

енергетичними полями, чинять специфічну дію на організм і енерго-

інформаційне поле людини. Перебуваючи у таких місцях, людина розуміє, як 

влаштований Всесвіт, в чому його сенс, в чому сенс життя зараз, що їй треба 

зробити для того, щоб стати кращою, пізнати себе тощо. Тобто людина стає 

просвітленою.  

«Місця сили» є об’єктами туристичного інтересу любителів містичного 

туризму, і там часто проводяться різні розвиваючі заходи: медитативні 

практики, програми по оздоровленню, виїзні заняття та інше. Більшість таких 

локацій дуже красиві і вартують відвідин самі по собі. 

Карпати, як і всі великі гірські масиви, здавна вважалися місцем великої 

енергетичної сили, що дає заряд бадьорості, мудрості та довголіття. У всі часи, 

щоб набратися сил, саме в гори йшли всі маги, цілителі, чаклуни. Мальовничі 

ландшафти Карпатських гір, чисте повітря, екологічна їжа, лісові ягоди і трави, 

цілюща вода мають чарівний вплив на людину – відбувається 

перезавантаження свідомості і тіла, а помірні навантаження сприяють 

оздоровленню. 

Одним з найбільш потужних природних місць сили в Карпатах є Говерла 

- найвища гора і найвища точка на території України(2061м). Гора розташована 

на хребті Чорногора, на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, у 

17-ти кілометрах від кордону з Румунією. Біля підніжжя гори знаходиться один 

з витоків річки Прут, а недалеко від нього - мальовничий Прутський каскад 

водоспадів, загальна висота якого становить близько 80 метрів. Про кохання 

Говерли та Прута існує кілька легенд. 

Вершина Говерли є дуже зручною для туристів, тому що з неї прекрасно 

видно увесь чорногорський хребет, а в ясну погоду - міста Івано-Франківськ та 

Коломию, а також обсерваторію «Білий слон» на горі Піп Іван.  

Цікаво, що коло підніжжя Говерли розташоване селище Ворохта, яке 

прославилося тим, що назва його походить від слова «ворохтіти», тобто 

«ворожити», «гадати». Навіть герб міста свідчить про його містичний і 

чаклунський характер - на Ворохтинському гербі зображено едельвейс - квітку 

чарівників, цілителів та магів. 

На Говерлі має побувати кожен українець, адже ця гора вже давно 

перетворилась на символ, який охоче використовують не тільки організатори 

туристичних походів, але й політики та патріотично налаштовані громадяни. 

Попри негоду і сніг українці йдуть на гору, щоб відчути справжній характер 

українських Карпат, неповторну красу своєї землі. 

http://karpaty-ua.org.ua/gornyj-edelvejs.htm
http://karpaty-ua.org.ua/gornyj-edelvejs.htm
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Чорногорський хребет має ще багато «місць сили», які оповиті містикою. 

На горі Піп-Іван (2022 м), де зараз є руїни колишньої польської астрономічної 

обсерваторії, знаходяться кола сили – незаростаючі круги в траві, посеред яких 

розташований камінь або дерев’яний стовп. Це улюблені місця езотериків та 

екстрасенсів, які часто проводять там магічні ритуали.   

Карпати славляться хвойними та буковими пралісами, полонинами, а 

також дивовижними озерами, які ще називають «очима Карпат». Оповиті 

легендами, вони ваблять туристів своєю мальовничою красою.  

Гуцули стверджують, що озеро Несамовите, розташоване на висоті 1750 

метрів над рівнем моря на схилі гори Туркул на Івано-Франківщині, очищує від 

негативу і навіть заживляє енергетичні пробоїни. За переказами, тут 

народжується град, а ще - в глибині озера нібито знаходиться глибинний вирій, 

сполучений з доісторичним підземним морем. Глибина озера сягає півтора 

метри, але взимку воно не замерзає, а влітку не прогрівається. Існує 

старовинний ритуал, який допомагає мріям здійснюватися – з чистими думками 

і добрими намірами бажане потрібно «нашепотіти» на воду озера, яку 

тривожити не можна, бо відразу зіпсується погода. 

До гірського масиву Чорногора належить ще одне високогірне 

мальовниче озеро Марічейка. Озеро розташоване на висоті 1510м на схилі гори 

Шурин в Верховинському районі Івано-Франківської області поблизу села 

Явірник. Легенда про назву озера згадує вродливу дівчину Марічку, яка 

пожертвувала життям, щоб врятувати односельчан від наступу ворогів. Озеро 

утворилось зі сліз коханого Марічки – чабана Іванка. А ліс довкола назвали 

Дівочим. Видніє він у дзеркалі прозорої чистої води, крізь яку, якщо підійти 

ближче, можна побачити дно. 

Одним з наймістичніших куточків Українських Карпат є озеро Синевир, 

яке знаходиться в околицях села Синевирська Поляна Закарпатської області. 

Містичність озеру додає його глибина – 22 метри, тому місцеві мешканці 

вважають, що озеро взагалі не має дна. А ще тут є острів, який час від часу 

зникає. Синевир мало вивчене науковцями, тому оповите легендами та 

переказами. Попри це, сьогодні озеро – це позитивна зона, яка своєю 

енергетикою лікує душу і тіло. 

Сакральним місцем Українських Карпат є Буковецький перевал - точка 

перетину багатьох туристичних маршрутів. Знаходиться в Покутсько-

Буковинських Карпатах, в районі села Буковець, від якого і отримав назву. 

Перевал овіяний різними легендами. Згідно однієї з них, саме тут жили 

пращури мешканців Карпат – коропи. Підтвердженням цього служать залишки 

наскельного живопису. Також місцеві мешканці стверджують, що на перевалі 

живуть міфічні істоти, які виконують бажання добрих і чесних людей.  

Перевал є відправною точкою пішохідного маршруту до скелі Писаний 

Камінь – пам’ятці природи місцевого значення, де знаходиться скеля з 

написами і малюнками. Величезний камінь висотою під 20 метрів і шириною в 

80м - це вже враження і маса емоцій. Місцеві мешканці щовесни після першої 

грози приходять на Писаний камінь, щоб отримати накопичену за зиму енергію 

і позбутися від усього негативу. Подібні надприродні властивості давно стали 
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інтересом містиків і дослідників. Є свідчення того, що це жертовник 

(язичницьке капище), про що натякають виїмки і сліди вогню в них. Століттями 

до цього місця ходять паломники, а сьогодні і цікаві туристи в пошуках 

надприродної сили, натхнення, припливу сил і бадьорості. Торкнувшись 

Писаного каменю руками і головою, треба подумати про свої справжні бажання 

і про те, що дійсно є найважливішим. 

Сильну енергетику мають у собі карпатські ліси. Гуцули з давніх-давен 

вірили, що кожне дерево і кожна квітка має душу, а в лісових хащах живуть 

магічні істоти. В Українських Карпатах зараз збережено найбільші в Європі 

ділянки букових та буково-ялицево-смерекових пралісів. Тут зростають 

едельвейс та "червона рута", охороняються великі популяції карпатського 

бурого ведмедя, рисі, лісового кота, беркута та багатьох інших рідкісних і 

зникаючих видів.  

Карпати – аномальна зона доброї енергії, на території якої «місця сили» 

Землі зціляють людей, виконують бажання, розкривають таємниці гармонії. 

Однак розвиток містичного туризму в Карпатах сьогодні обмежується лише 

екскурсіями з містичним нахилом, про існування яких не усі потенційні 

туристи здогадуються. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЯК НОВОЇ ФОРМИ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

            Сучасний стан економічного розвитку України потребує пошуку нових 

форм господарювання в сільській місцевості. Однією з таких форм може 

виступати мале підприємництво, оскільки воно максимально поєднує інтереси 

як виробників так і споживачів продукції. Крім того у розвитку даного сектора 

економіки зацікавлені всі верстви населення, а особливо сільське. Оскільки, 

забезпечуючи зайнятість значної частини населення, цим самим формуючи 

“середній” клас, вони стають фундаментом формування сучасної економічної 

http://karpaty-ua.org.ua/miscya-syly-karpat-karpatska-energetyka.html
http://karpaty-ua.org.ua/miscya-syly-karpat-karpatska-energetyka.html
https://www.tviysvit.com.ua/miscya-sulu-karpat-top-5/
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піраміди. Перспективним проявом підприємницької ініціативи в сільській 

місцевості є сільський зелений туризм.  

           Для українського села це ще один спосіб залучення надлишкової робочої 

сили, яка вивільнилася з сільськогосподарського виробництва. Оскільки, 

відомо, що малі підприємницькі структури в аграрному секторі економіки 

України функціонують на принципах самоокупності, самозабезпечення, 

самостійності у виборі напрямів діяльності і повної відповідальності за 

результати діяльності. Тому сільський туризм можна вважати одним з 

перспективних напрямків розвитку підприємництва в сільській місцевості.  

Розвиток сільського туризму як нової форми підприємницької діяльності 

потребує обґрунтування багатьох аспектів, які мають сприяти подальшому 

розвитку і забезпечити належний рівень конкуренції, що в ринкових умовах є 

особливо важливим. Тому основним завданням статті є дослідити і узагальнити 

основні види сільського туризму, які набули поширення в Україні, та подати 

пропозиції щодо подальшого їх розвитку.  

          Люди через зміни умов життя у великих містах-мегаполісах усе далі 

відходять від природи. Проживання в таких містах призводить до ізольованості 

людини, почуття самітності, надмірних навантажень на нервову систему, 

спричинених постійним психологічним напруженням і стресами. Усе частіше 

мешканці великих міст потерпають від нервових розладів та різних 

захворювань нервової системи. Тому у них з’являється природне і цілком 

зрозуміле бажання виїхати на природу, щоб у спілкуванні з нею розвантажити 

свою нервову систему від негативного впливу, який накопичився в умовах 

міського проживання.  

            Сьогодні найбільш динамічно зростаючим сектором світового 

туристичного господарства є сфера сільського зеленого туризму [2]. 

Відпочинок на селі приваблює туристів, які прагнуть хоча б короткий час 

пожити в екологічно чистій сільській місцевості,. 

                Сільський зелений туризму є новою формою підприємницької 

діяльності, його можна віднести до сфери малого підприємництва. яке формує 

ринкове середовище у вітчизняному агропромисловому комплексі. Їх розвиток 

сприяє створенню нових робочих місць в селі, впровадженню досягнень 

науково-технічного прогресу у малі форми сільськогосподарського 

виробництва, є важливим джерелом формування місцевих бюджетів й 

бюджетів селянських родин. Вони стають буферною зоною, яка знижує ризики 

руйнування потенціалу великотоварного аграрного виробництва.  

            Сільський туризм можна вважати підприємництвом, оскільки власники 

садиб створюють додаткові робочі місця, цим самим зменшуючи безробіття на 

селі. Надають послуги, пов’язані з проживанням і харчуванням, а також 

атракції пов’язані зі звичайним побутом сільського жителя (випіканням хліба, 

рибальством, вечері при вогнищі, участю у польових роботах та святкуванні) за 

певну плату, що і є прибутком для власників даної садиби.  

            Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в 

приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна та 

трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського 
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господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, 

історичної та етнографічної спадщини регіону [1, с.138-143]. Даний вид 

туризму, передбачає перебування туристів у власному житловому будинку 

сільського господаря, окремому (гостьовому) будинку або на території 

особистого господарства.  

            Основні центри сільського зеленого туризму в Україні тяжіють до 

рекреаційних центрів: чистих річок, лісових масивів, морського узбережжя, 

озер та водоймищ, а чистих річок, лісових масивів, морського узбережжя, озер 

та водоймищ, а також до архітектурних комплексів міст та сіл. На сьогоднішній 

день в Україні умовно можна виділити один центр розвитку сільського 

зеленого туризму – Карпати (Івано-Франківська, Закарпатська і Львівська обл.). 

Проте за останні роки збільшується кількість таких садиб у Чернівецькій, 

Волинській, Київській, Черкаській, Вінницькій. Набуває популярності в Східній 

частині Україні. 

          Для розвитку сільського туризму необхідно забезпечити три важливі 

умовами, серед яких є: наявність житла для розміщення приїжджих, створення 

місць (“ліжко і сніданок”), забезпечення дозвілля.  

          Позитивний плив на розвиток сільського зеленого туризму в Україні 

мають наступні чинники:  

- ріст попиту на відпочинок у сільській місцевості;  

- унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл; 

- багаті рекреаційні ресурси;  

- екологічна чистота сільської місцевості;  

- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;  

- традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок;  

- можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, риболовлі, 

збирання ягід і грибів, катання на конях тощо [1, с.138-143].  

       Основні проблеми, що стоять на шляху розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні є:  

- відсутність дієвого правового забезпечення розвитку сільського зеленого 

туризму;  

-відсутність механізму раціонального та екологічно-збалансованого 

використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб 

туризму;  

- відсутність маркетингової політики в сфері сільського туризму;  

- низький рівень кадрового забезпечення щодо діяльності в сільському туризмі.  

Стратегічною ж метою розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

повинно стати:  

- створення конкурентоспроможного національного продукту не тільки для 

внутрішнього рину, а і світового, який здатний задовольнити вибагливого 

споживача;  

- розширити ринок послуг внутрішнього ринку;  

- забезпечення комплексного розвитку рекреаційних територій та туристичних 

центрів з врахуванням соціально-економічних інтересів їх населення.  
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         Отже, сільський зелений туризм здійснює позитивний вплив на 

відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, 

пам’яток історико-культурної спадщини, а також розширює канали реалізації 

продукції підсобного господарства селянина.  

        Сільський зелений туризм є корисний як для відпочиваючих, так і для 

господарів – селян,  сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей 

економіки, також збереженню української духовності, популяризації 

української культури, поширенню знань та інформації про історичні, природні, 

етнографічні особливості України, що заслуговує на всіляку підтримку з боку 

держави.  

         В подальшому для забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні вбачається доцільним:  

- постійно проводити моніторинг показників щодо розвитку сільського 

зеленого туризму та вивчення потреб ринку послуг сільського зеленого 

туризму;  

- створити інфраструктури державної фінансово-кредитної підтримки розвитку 

сільського зеленого туризму.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

 

Різноплановість і специфічність сільських територій вимагає дослідження 

особливостей системи регулювання ними. Слід  зазначити, що термін 

регулювання економіки в основному використовується в країнах СНД, а в 

західних – поняття регламентування. Управління розвитком сільських 

територій значною мірою залежить від того, які будуть створені в країні умови і 

яка роль держави в регулюванні розвитку сільських територій на 

національному рівні. Вважаємо за необхідне виділити два види регулювання 

розвитку сільських територій:  

1. державне – систему заходів законодавчого і контролюючого 

характеру, покликаних забезпечувати ефективний розвиток сільських територій 

в інтересах національної економіки;  

http://www2.unwto.org/
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2. недержавне – діяльність недержавних органів, яка базується на їх 

статутних документах, здійснює опосередкований вплив на розвиток сільських 

територій. 

Регулювання розвитку сільських територій в Україні здійснюється з 

метою забезпечення життєздатності сільського господарства, його 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, гарантування 

продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української 

ідентичності, культури і духовності. Процес регулювання забезпечується 

відповідними суб'єктами, які систематизують за п'ятьма рівнями:   

 мікрорівень – фізичні та юридичні особи; 

 мезорівень – органи, які безпосередньо здійснюють регулювання 

розвитку сільських територій у державі загалом та на місцях відповідно. Це 

передусім Міністерство аграрної політики і продовольства України, обласні та 

районні адміністрації, обласні та районні, міські й сільські ради. Сюди слід 

віднести державні і регіональні представництва органів недержавного 

регулювання розвитку сільських територій;   

 макрорівень – рівень держави, основними суб'єктами якого є 

безперечно, президент, уряд країни та парламент;   

 метарівень – становлення пріоритетів у процесі міжнародної 

регіональної інтеграції. Особливо це стосується співпраці органів управління на 

стадії створення і розвитку інтеграційних об'єднань;   

 мегарівень – рівень міжнародних об'єднань, організацій. Це 

передусім Продовольча й сільськогосподарська організація (ФАО), Світова 

продовольча програма (СПП), Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (МФСР). Світова продовольча рада (СПР), Європейський фонд 

організації і гарантування сільського господарства (ФЕОГА), Світова 

організація торгівлі (СОТ) тощо. 

На державному рівні більшість питань соціально-економічного розвитку 

сільських територій перебувають зараз у компетенції Міністерства аграрної 

політики і продовольства України, безпосередньо в його структурному 

підрозділі – Департаменті розвитку сільських територій, основними завданнями 

якого є:   

 участь у формуванні та забезпечені розвитку сільських територій, 

соціальної сфери села і подальшого реформування відносин власності на селі;  

 розроблення і здійснення заходів, спрямованих на комплексний 

розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, виконання програм 

підтримки сільського індивідуального житлового будівництва, реформування і 

розвиток комунального господарства на селі;   

 участь у врегулюванні земельних і майнових відносин, прав селян 

на майно і землю у процесі реформування та реструктуризації 

сільськогосподарських підприємств;   

 формування та реалізація державної політики щодо підтримки і 

розвитку особистих селянських і фермерських господарств, кооперації та 

підприємництва, надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам 

господарювання та сільському населенню;  
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  розробка і реалізація комплексу робіт, спрямованих на формування 

і впровадження державної політики у сфері зайнятості сільського населення, 

сприяння розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, гендерної 

політики сільського зеленого туризму, оздоровлення дітей працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села;   

 підготовка проектів законодавчих і нормативно-правових актів, 

державних цільових і галузевих програм комплексного розвитку сільських 

територій, соціальної сфери сільських населених пунктів, земельних і майнових 

відносин, розвитку особистих селянських господарств, фермерства, 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та підприємництва;   

 участь у формуванні інвестиційної політики в аграрному секторі, 

підготовка у межах своїх повноважень і узагальнення пропозицій щодо 

визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності, розробка 

організаційних механізмів їх реалізації;   

Суб'єкти у процесі регулювання розвитку сільських територій 

користуються відповідними методами та інструментами.  

Метод управління – це спосіб здійснення управлінської діяльності, при 

якому досягаються цілі управління розвитком сільських територій. Методи 

управління тісно пов’язані з 57 принципами управління, тобто вони відіграють 

роль способів їх реалізації. Методам властивий більш альтернативний характер. 

Головні інструменти регулювання розвитку сільських територій можна 

умовно розділити на три групи: 

 Акти, в яких закріплені основні засади функціонування сільських 

територій; 

 Документи стратегічного характеру, які складаються з відповідних 

програм, концепцій, в яких визначені основні засади організації і напрями 

розвитку сільських територій; 

 Акти щодо поточних операцій. 

Отже, загальною передумовою забезпечення стратегії ефективного 

розвитку економічного потенціалу є переорієнтація державної аграрної 

політики. Відповідні аспекти треба враховувати й у комплексних програмах 

розвитку сільських територій на 64 регіональних рівнях, метою яких є 

максимізація повноважень органів місцевого самоврядування. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО (ЗЕЛЕНОГО) 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

З початку XXI ст. сільський зелений туризм, за визнанням експертів 

Всесвітньої туристської організації (далі - ВТО), є одним із секторів 

туристичної індустрії, що динамічно зростає. Розвиток сільського зеленого 

туризму може розширити сферу зайнятості сільського населення і дати селянам 

додатковий заробіток; створити можливості зайнятості сільського господаря не 

тільки у виробничій сфері але й в сфері обслуговування.  Сьогодні важливим є 

питання просування в Україні самої ідеї сільського туризму в цілому. Метою 

розробки цієї широкомасштабної програми повинно стати підвищення 

поінформованості населення і створення позитивного ставлення до цього виду 

відпочинку. Обмежує розвиток сільського зеленого туризму в Україні низький 

рівень облаштування сільських садиб. Хоча загальний житловий фонд 

українського села величезний – 6,5 млн. будинків, централізоване 

водопостачання мають лише 12 % осель, опалення природним газом – 18, а 

каналізацію – 7%. 

У цілому із загального житлового фонду сіл приватного сектору уже нині 

можна використати з метою розселення туристів і відпочиваючих до 32% 

будинків належного санітарного стану. Ще 10-12% – за мінімального ремонту 

та облаштування як самими жильцями, так і туристичними фірмами. Загальну 

кількість агроосель, які приймають туристів, визначити дуже важко, оскільки 

основна їх частина (за різними оцінками, до 82-92%) перебуває «у тіні», тобто є 

незареєстрованою.  

Також проблема статистики  садиб, які пропонують сільський зелений 

туризм, ускладнена тим, що поняття «сільського зеленого туризм» і «агрооселі» 

не визначено остаточно в українському зако¬нодавстві, і надто часто 

агрооселями називають туристичні комплекси, які за суттю ними не є 

(наприклад, невеликі приватні готелі у сільській місцевості або навіть і у 

містах). Тому фактично, облік і статистика сільського (зеленого) туризму зараз 

не проводиться повною мірою, що і заважає повноцінно визначити масштаб 

розвитку цього виду туризму. 

 Вплив сільського (зеленого) туризму на вирішення соціально-

економічних проблем села полягає в розвитку сфери обслуговування, оскільки 

при зростанні відпочиваючих виникає потреба в задоволенні їх різноманітних 

запитів, що стимулює розвиток сфери послуг: транспортних, зв'язку, торгівлі, 

служби побуту, відпочинково-розважальних та інших.  

На сьогоднішній час невідомо, чи стане цей вид відпочинку 

повноправним учасником національного туристичного ринку, чи можливе 

збільшення кількості відпочиваючих у сільських оселях до 15-20 % від 

загальної чисельності туристів. Міжнародний імідж сільського відпочинку 
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також неоднозначний. З одного боку, Україна традиційно сприймається як 

аграрна країна, одна з європейських житниць із збереженим сільським укладом 

життя, багатою культурною спадщиною, із незнищеною природою та 

гостинними господарями. 

 З іншого боку, не приваблює іноземних туристів відносно низький 

стандарт житла і його недостатня технічна забезпеченість, а також 

необлаштованість сіл та досить обмежений вибір дозвілля й можливостей 

активного відпочинку. Проведені дослідження виявили, що кожний регіон 

України характеризується своїм напрямком розвитку сільського туризму. В той 

же час, в Україні «приймаюча» сторона сільського туризму зосереджена в 

традиційних для даного виду туризму регіонах: Карпати та Приазов’я, де й 

сконцентровані приблизно 88-90% сільських туристичних садиб. 

На сучасному етапі не існує однозначного підходу щодо визначення 

сутності сільського туризму не тільки в Україні, але і в інших країнах Європи. 

Це пов’язано, насамперед, з диференційованими підходами у різних країнах (і 

навіть в окремих регіонах в межах однієї країни) до туризму як виду 

підприємницької діяльності у сільській місцевості. . Основна орієнтація для 

українського сектору повинна бути спрямованою на внутрішній туризм, що не 

виключає розробки окремих унікальних та неодмінно високоякісних 

турпродуктів спеціально для зовнішнього ринку. Міжнародний досвід 

говорить, що в багатьох країнах Європи, де сільський (зелений) туризм одержав 

досить великий розвиток, це є переважно сектор внутрішнього туризму, хоча 

частка закордонних туристів поступово зростає . 

 

Шкварка Я. В. 

к.е.н., доцент Дудяк Р. П. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АКТИВНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

В даний час до активних видів туризму відносять пішохідний, лижний, 

водний, велосипедний, гірський, кінний, авто- і мототуризм і спелеотуризм. 

Особливістю активного туризму є те, що досягнення спортивних 

результатів тут не є головною метою, і тому він може бути більш масовим, 

доступним для широких верств населення. 

Дана галузь туризму полягає в: – оздоровленні, відновленні сил, 

поліпшенні медико-фізіологічних даних за допомогою зміни форм діяльності, 

дозованого руху, раціонального харчування, нервового розвантаження, 

підвищення адаптації до незвичних умов; – вдосконаленні загальної і 

спеціальної фізичної підготовки, виробленні витривалості, спритності, сили, 

рівноваги; – наданні практичних навичок у доланні перешкод, оволодінні 

технікою пересування пішки, на лижах, їзди на велосипеді, греблі; – 

психічному вдосконаленні та емоційному збагаченні внутрішнього світу 

людини, вихованні рішучості, сміливості, впевненості в собі, відповідальності; 
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– розширенні краєзнавчого кругозору, вдосконаленні навчально-методичної 

підготовки, поповненні знань з географії, біології, історії, етнографії і культури; 

– засвоєнні теоретичних основ організації і проведення походів, розробки 

маршрутів, планування роботи туристських гуртків; – набутті спортивного 

досвіду участі в походах. 

Попри швидкі темпи розвитку туризму та його масовість призвели до 

негативних змін природного середовища в окремих регіонах. Стали 

непридатними для відпочинку і рекреації забруднені пляжі, території з 

надмірним шумом, розвиненою ерозією, збіднілим ландшафтом, тобто туризм 

почав нищити основи свого існування. З'явилася створення нової системи 

поглядів на розвиток цієї галузі, яка б змінила власне спосіб мислення людини. 

Важливим у дослідженні даної проблеми є вплив туристичних занять на 

природу. Одними з найпоширеніших туристичних занять є відпочинок, ігри, 

товариські зустрічі на природі. Це призводить до: 

• витоптування, пошкодження рослин, ґрунту від вогнищ, відлякування 

звірів; 

• зменшення кількості грибів, ягід, квітів; 

• внесення органічних і неорганічних матеріалів (харчових відходів, 

паперу, металу, скла тощо), нових органічних видів (насіння, тварин). 

 Серед перелічених найгірший вплив має витоптування. 

Присутність навіть однієї людини не минає для довкілля безслідно. 

Ущільнюється ґрунт, спресовується підстилка, гинуть сходи; збір грибів, ягід, 

квітів зменшує можливість самовідновлення рослин; зламана гілка, зарубка чи 

насічка на стовбурі спричинюють зараження дерев хворобами і шкідниками. 

Звичайно, вплив однієї людини чи групи людей ззовні малопомітний, оскільки 

раніше чи пізніше все відновлюється до попереднього стану. Проте при 

масовому напливі людей процеси відновлення відбуваються повільніше, аніж 

процеси руйнування. 

Різні туристичні заняття спричинюють різний вплив на довкілля. Він 

може бути нульовим або ж найвищий ступінь знищення та забруднення 

природи, до якого призводять різні масові відпочинкові заходи, ігри й зустрічі 

на природі, авто- та мототуризм. 

Саме ті форми туристичного відпочинку, які мають мінімальний чи 

нульовий вплив на довкілля, використовуватиме активний туризм, без шкоди 

довкіллю. 

Отже, активний туризм в Україні розвивається під впливом низки 

політичних та економічних чинників, які обумовлені трансформаційними 

процесами, які протікають в країні. З одного боку, вони сприяли активному 

розвитку українського туристського ринку й швидкому зростанню частки 

виїзного туризму, з іншого — економічна криза негативно вплинула на 

формування туристської галузі та її інфраструктури, відсутня впевненість у 

повноцінній реалізації стратегічних планів в туристській сфері. Розвиток 

активного туризму має важливе значення для розвитку економіки України.  
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Біленька О. П. 

викладач Мельничук Г. В. 

Екологічний коледж Львівського НАУ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ ВИДІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО 

ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

УКРАЇНИ 

 

Повітряний туризм - один з різновидів екстремального туризму, в основі 

якого є подолання маршруту в повітрі. До повітряних видів екстремального 

туризму належать парашутизм, польоти на повітряних кулях, дельтапланеризм.  

Стрибки з парашутом – дуже захоплюючий вид не тільки авіаційного 

спорту, але останнім часом і екстремального туризму. Для туриста-екстремала, 

який не займається парашутизмом професійно, - це вільне падіння з подальшим 

польотом із випущеним парашутом самостійно або у зв’язці з інструктором. 

Парашутизм поділяється на підвиди: класика, групова акробатика, купольна 

акробатика, свуп, скайсерфінг, фріфлай тощо. Такі види, як повітряна 

акробатика, свуп, фріфлай і скайсерфинг більше належать до професійного 

спорту. 

В Україні існує до 15 аеродромів, на основі яких існують авіаційні та 

парашутні клуби, та на яких здійснюються парашутні стрибки: індивідуальні та 

групові. Аеродроми знаходяться в сільській місцевості з географічно 

сприятливими умовами для організації польотів. Наприклад, у селі Заверешиця 

Городоцького району знаходиться аеродром «Цунів» Львівського авіаційно-

спортивного клубу Товариства сприяння обороні України, який є центром з 

авіаційних видів спорту у Львівській області. Тут можна виконати різні види 

стрибків з різними типами парашутів, різні види польотів на різних типах 

літаків, здобути фах пілота. Такі ж послуги надають в с.Воронів Рівненської 

області, на аеродромі «Чайка» в с. Петропавлівська Борщагівка Київської 

області, в селищі Майське на Дніпропетровщині, в селищі Прогрес 

Чернігівської області, в селищі Сутиски на Вінничині та інших.  

Одним із видів екстремального туризму є польоти на повітряних кулях. 

Цей вид відпочинку вважається надзвичайно романтичним і видовищним і 

одночасно не пов'язаний з серйозним ризиком для життя та здоров'я людей. 

Дальність польоту на повітряній кулі залежить від сили вітру, при середній силі 

вітру – це 20- 30 км. Місце приземлення повністю залежить від метеоумов. 

Перспективними для таких польотів вважаються території Карпатських гір, 

Києва та Львова, які є красивими історичними містами, Асканії-Нової, 

Кам'янця-Подільського тощо.  

Завдяки унікальності своїх ландшафтів, Кам’янеччина – єдине місце в 

Україні, де повітроплавці мають можливість політати у глибокому скелястому 

каньйоні. Оскільки Кам’янець-Подільський посідає третє місце в Україні після 

Києва та Львова за кількістю історико-культурних та архітектурних пам’яток, 

польоти повітряних куль у цій місцевості додають особливої казкової 

романтики і колориту події. Саме у Кам’янці-Подільському є можливість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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здійснити політ у каньйоні під мостом «Лань, що біжить» над рікою Смотрич. 

Висота цього моста – 57 м, довжина прольоту – 70 м. Це єдине місце в Європі, 

де теплові аеростати можуть здійснити проліт під мостом.  

Практика західних країн свідчить, що необхідно мати більші аеростати 

місткістю не менше 6-8 осіб, що дає можливість знизити вартість екскурсії. 

Парапланеризм і дельтапланеризм – це види спорту, які в Україні 

розвиваються роками через сприятливі географічні умови для польотів. 

Перший ще всерадянський з’їзд дельтапланеристів відбувся в Україні у 

травневі дні 1976-го року. Тоді в селищі Славське Львівської області зібралося 

трохи більше двох десятків фанатів вільного польоту.  

Парапланеризм — екстремальний вид спорту, коли пілот керує 

парапланом, щоб досягти висоти і пролетіти визначену дистанцію. Параплан не 

має двигуна, але польоти на ньому можуть тривати годинами і охоплювати 

сотні кілометрів. В Україні виробником парапланів є фірма «АЕРОС», що має 

свій одноіменний сайт (www.aeros.com.ua). 

Дельтаплан - літальний апарат, виконаний за схемою бесхвостовика із 

стрілоподібним крилом, управління польотом якого здійснюється зміщенням 

центру мас за рахунок переміщення пілота щодо точки підвіски. Назву 

«дельтаплан» було дано за схожість крила перших зразків з грецької буквою 

Дельта. 

В Україні дельтапланеризм практикується в Карпатах та Криму, що 

спричинено наявністю полонин та великими висхідними потоками повітря. На 

Івано-Франківщині біля сіл Одаїв та Ісаків Тлумацького району, які є 

своєрідними столицями повітряного спорту,  щороку відбуваються чемпіонати 

України з дельта- та парапланеризму. На крутому березі Дністра, що робить тут 

петлю, збираються десятки спортсменів-професіоналів. Тут традиційно 

проводять «Свято неба», маючи на меті привернути більшу увагу до 

екстремальних видів відпочинку. 

В Українських Карпатах для польотів найкраще підходить гірський 

хребет Боржава. Хребет має протяжність 25 км і висоти від 1300 до 1700 м. 

Безліса вершина хребта дозволяє стартувати з будь-якої точки, але 

оптимальним місцем є вершина Високий Верх.  Крім того, є можливість 

польотів на гірськолижних курортах (в Славському, на Драгобраті, в 

Подобовці) та з гори Говерли – найвищої точки України. 

У Закарпатській області також є сприятливі географічні передумови для 

розвитку дельта-парапланеризму, а саме на території Рахівського, 

Перечинського, Великоберезнянського та частково інших районів області, а 

зокрема в селі Ждинієве Воловецького району. Ідеальним місцем для 

парапланеризму є територія поблизу села Пилипець Міжгірського району, 

щороку влітку тут проходять Всеукраїнські змагання за Кубок Карпат. 

У рівнинній частині України найкращі умови для дельта-парапланеризму 

має Вінницька область. Високі круті береги Дністра дають широкий вибір 

стартових майданчиків, а кліматичні умови регіону забезпечують постійні 

широкі термічні потоки, необхідні для польотів. Села Нагоряни, Кремінне, 

містечко Ямпіль знаходяться на кручах Дністра і є відомими на Вінниччині 

http://www.aeros.com.ua/
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центрами повітряних видів активного відпочинку. В селищі Сутиски на 

місцевому аеродромі за прийнятну плату можна політати на планері, 

«кукурузнику», навчитися стрибати з парашутом. 

Для розвитку вільного туристичного повітроплавання в Україні є всі 

необхідні передумови, насамперед природні. Але на даний час турист 

недостатньо проінформований про те, де можна отримати такі послуги. Це 

питання не лише Федерації повітроплавання та її філій, але й турфірм, тому що 

саме вони мають працювати з клієнтами й продавати послуги в пакеті. Також 

території вищезгаданих сіл, де організовуються повітряні види екстремального 

туризму, потребують фінансування розвитку туристської інфраструктури, щоб 

зробити екстремальний туризм максимально безпечним для учасників і не 

допускати безконтрольного використання і знищення природних туристських 

ресурсів. Все це сприятиме залученню сюди не лише українських туристів-

екстремалів, але й з інших країн Європи та світу. 
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Зінько Х. В.  

викладач Мельничук Г. В. 

Екологічний коледж Львівського НАУ, м. Львів 

  

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВЕСІЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

Весільний туризм — це різновид туризму, метою якого є відвідання 

місцевості для проведення весільних церемоній, вінчання, медового місяця, 

відзначення річниці одруження. Сьогодні споживачі весільного туризму 

опиняються і на гірських вершинах, і під водою, і в пустелях, і на полярних 

льодах.  

Україна має всі шанси стати центром весільного туризму, адже має для 

цього багаті національні традиції, природну красу території, європейський 

сервіс, позитивний настрій, створений для кожного гостя. Молодята з усієї 

країни все частіше завертають увагу на «українську екзотику», розуміють, що у 

нас є чимало таємничих місць, які зачаровують і допомагають за0259+ти 

урочистості на довгі роки.  

https://vidviday.ua/blog/polit_kuli/
http://freesky.com.ua/articles/5
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У передмісті Полтави існує музей, присвячений українському весіллю. 

Музей заснували у 2008 році при місцевому Будинку культури. Крім 

традиційно екскурсії та знайомства з історією, співробітники музею можуть 

організувати традиційне українське весілля. Експозиція постійно оновлюється: 

сукні, віночки, глечики та скрині постійно приносять жителі Великих Будищ та 

оточуючих сіл Диканського району. З кожним роком все більше молодят 

приходять до музею на символічну весільну церемонію відсвяткувати власне 

одруження за стародавніми звичаями. Музей весілля у Великих Будищах у 2010 

році отримав звання народного. 

Селище Петриківка на Дніпропетровщині вже не раз дивувало своїм 

творчим потенціалом – петриківський розпис, козацькі хутори, етнографічні 

експозиції – адже воно включено до світових цінностей ЮНЕСКО. А ще в 

Петриківці відкрився музей українського весілля, де поряд з унікальними 

експонатами можна перенестися у минуле, зіграти українське весілля чи 

інсценувати його, адже у світлиці відтворена обстановка побуту столітньої 

давнини.  

Село Волока на Буковині – світова столиця весільної індустрії. Тут 

шиють весільні сукні, які продаються на 5-ти континентах. Весіл                                               

ьною модою у Волоці почали займатися століття тому, і зараз у весільному 

бізнесі задіяні всі мешканці села. Тут і досі шиють унікальні національні 

костюми на будь-який смак. 

Весільна церемонія в Карпатах - тренд, який з кожним роком набуває все 

більшої популярності. З різних куточків країни закохані пари їдуть сюди, аби 

зробити для себе цей день незабутнім, красивим та оригінальним. Карпатські 

гори завжди готові до такої важливої події. Якщо весілля чи медовий місяць 

взимку, то відмінна ідея – покататися на лижах на найпопулярнішому 

гірськолижному курорті України в Буковелі. В інші пори року можна годинами 

ходити по гірських стежках, насолоджуючись своїм коханням і чарівністю 

природи, влаштувати фотосесію в національних костюмах, кататися на конях, 

куштувати смачні страви карпатської кухні. Яремче, Славське, Коломия, Косів, 

Ворохта – далеко не повний список місць, куди можна вирушити молодятам. 

Важливо відвідати водоспад Шипіт, пошепотіти біля нього про свою любов, 

щоб вона була вічною. 

На Яремчанщині в Івано-Франківській області щорічно відбувається 

Міжнародний гуцульський фестиваль. На гостей свята традиційно чекають 

виходи на полонини, різноманітні змагання та конкурси, конференції, показ 

гуцульського одягу, фестиваль пива, виступи фольклорних колективів та 

концерт зірок української естради. Але особливим дійством у  програмі 

фестивалю є показ етнічного гуцульського весілля.  

Вперше гуцульське весілля задокументував етнограф Володимир 

Шухевич. Науковець вивчав Гуцульщину впродовж сорока років. У 1902 році 

вийшов друком третій том його праці «Гуцульщина», в якому було докладно 

описане це дійство. Відтоді церемонія не дуже змінилася. Гуцульське весілля 

— це карнавал, тривале свято радості й любові, яку особливий карпатський 

народ гуцули щедро дарує усім. 
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Чудовим місцем для весілля в Карпатах є сучасний курорт Воєводино 

у Перечинському районі Закарпатської області. Один з найкрасивіших парків 

Закарпаття був відкритий у 2013 році за 30 кілометрів від Ужгорода в урочищі 

Воєводино. Це нова унікальна туристична атракція, що є ретельно 

відтвореною копією відомого парку замку Берегвар, зведеного у 1890 -1895 

роках графом Шенборном. Церемонія вінчання відбувається в православному 

храмі Святої Катерини – берегині жіночого щастя.  

Закоханих з усіх куточків України приваблює карпатське таємниче 

«морське око» – озеро Синевир . Глибина озера сягає 22 м, і вода в ньому 

надзвичайно чиста, звідси і вражаюча синява. Але своєю назвою озеро 

зобов'язане не їй, а дивній легенді про велике кохання графської доньки на ім'я 

Синь і пастуха на ім'я Вир. У ландшафт вдало вписані оглядові майданчики, 

скульптура з дерева «Синь і Вир». Молодятам можна влаштувати тут 

приголомшливу фотосесію. Вважається, що озеро зміцнює любов, тому тут 

часто влаштовують весілля.  

Гучне весілля в козацькому стилі найкраще святкувати в Запорізькій 

області. Саме тут, на острові Хортиця, знаходиться відтворене козацьке 

поселення "Запорізька Січ". Заздалегідь домовившись із 

національним заповідником "Хортиця", тут можна відзняти дивовижну 

весільну фотосесію на фоні могутнього Дніпра і старовинних козацьких споруд. 

У невеликому селищі Клевань, що на Рівненщині, є дивовижна природна 

пам'ятка – Тунель кохання. Природа – найкращий у світі дизайнер, і чудо в 

Клевані повністю це підтверджує. Гілки дерев загадково переплелися, 

утворюючи звід, і виник справжній тунель довжиною 1 км на відрізку закинутої 

залізниці, що веде до деревообробного комбінату. Зараз це неповторне місце 

для фотосесій, але краще вирушати сюди у весільну подорож в травні або 

червні, коли зелень свіжа і яскрава.  

Унікальне містечко Вилкове Одеської області називають українською 

Венецією. Правда, тут немає архітектурних шедеврів, зате стоїть воно на воді. 

Історична частина села розташована на островах, з'єднаних вузькими каналами. 

Місцеві жителі користуються невеликими човнами, щоб потрапити в гості один 

до одного. Містечко знаходиться в біосферному заповіднику «Дунайські 

плавні». Якщо молодята налаштовані на робінзонаду, то можна пожити на 

острові, усамітнившись удвох в міні-готелі. 

Деякі українські турфірми пропонують випробування водою -  рафтинг 

для молодят. Найкращими вважаються гірська річка Черемош у Карпатах і 

Мігейські пороги на річці Південний Буг в Миколаївській області. Кращий час 

для медового місяця з екстримом на Черемоші – кінець квітня і початок травня, 

коли річка найбільш повноводна після танення снігів. Сплавитися допоможуть 

досвідчені інструктори. На Південний Буг теж варто їхати, починаючи з квітня, 

і сплавлятися можна фактично все літо. Річка тече через заповідник «Бузький 

гард» серед мальовничих стрімких скель. Недарма цю місцевість називають 

українською Швейцарією.  

Весільний туризм займає значний сегмент світового туристичного ринку. 

За умови розумного маркетингового підходу, Україна зможе стати весільною 

http://www.discoverukraine.com.ua/avstrijska-kazka-v-ukra%D1%97nskix-karpatax/
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=153b2009-10a9-7578-448c-5861555b3aa3
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=153b2009-10a9-7578-448c-5861555b3aa3
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Меккою для молодят, що згенерує значні фінансові надходження у місцевий та 

державний бюджети. 

 

Бібліографічний список 

1. Куди поїхати у весільну подорож в Україні: топ-ідеї для молодят 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://ua.igotoworld.com/ua/article/676_kuda-poehat-v-svadebnoe-puteshestvie-v-

ukraine.htm 

2. Музей українського весілля в Петриківці. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://school-tur.com/school/region/dneproregion/musei-

svadby/ 

3. Сутність поняття «весільний туризм» [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://infotour.in.ua/svadebnyj-turizm.htm 

 

Осипчук С. П. 

викладачі Боруцька Ю. З., Лемко-Мельник О. М. 

Екологічний коледж Львівського НАУ 

 

АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ У РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

 

Український сільський туризм може стати візитівкою нашої держави на 

міжнародному туристичному ринку, про що свідчить бажання іноземців 

познайомитись з історично-культурним потенціалом і природними 

ландшафтами України. Водночас, гострою проблемою для багатьох сіл на 

сьогоднішній день є брак робочих місць, зростаючий надлишок робочої сили, 

вивільнюваної з сільськогосподарського виробництва. Відродження і майбутній 

економічний та соціальний розвиток сільських громад нашої держави начасі 

пов'язують з туристичною індустрією, зокрема, сільського зеленого туризму. 

Сьогодні розвитком цієї галузі займається «Спілка сприяння розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні», осередки та відділення якої діють у 

багатьох областях нашої держави. Тому й таким актуальним є аналіз стану 

розвитку даного виду туризму, зокрема на теренах і Західної України. 

Послуга сільського зеленого туризму – це діяльність сільського господаря 

(власника гостинної садиби), спрямована на задоволення потреб споживачів – 

відпочиваючих у відповідності до реальних ресурсів господарства та сільської 

громади. Надаючи їх, сільські господарі використовують житлові будинки, 

господарські будівлі, сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, 

свійських тварин і птицю, бджолосім’ї, багаторічні насадження, вироблену 

аграрну продукцію, продукти її переробки та інше власне й орендоване майно. 

[1] 

Проаналізувавши дані Державної статистичної служби щодо туристичної 

діяльності, ми поставили за мету з'ясувати передумови та причинно-наслідкові 

зв’язки щодо розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Отож, для такого 

виду відпочинку українська туристична індустрія може запропонувати гостинні 

http://infotour.in.ua/svadebnyj-turizm.htm
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садиби – земельну ділянку разом з розташованими на ній житловим будинком, 

господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, 

багаторічними насадженнями. Офіційно, з кожним роком їхня кількість 

збільшується, і за даними Державної служби статистики України, станом на 

2016 рік було зареєстровано більше 1/3 всіх садиб. Найпопулярнішою для 

сільського зеленого туризму є Західна Україна.  

Найбільша їхня кількість зареєстрована в Івано-Франківській області – 305 

(2016 рік), а ще у 2015 році їх налічувалося 179. Враховуючи потенціал 

територій Західної України з їхньою придатністю до сільського туризму 

(ландшафтне різноманіття, чергування рівнинної та гірської місцевостей, 

значний бальнеологічно-рекреаційний потенціал), ця кількість значно нижча 

від можливого занесення до реєстру. 

Одним з найвагоміших факторів є площа садиб та кількість людей, котрих 

вони можуть умістити. Площа виділеної землі залежить від власне місцевості та 

попиту. До прикладу, садиби на Івано-Франківщині займають 59828 м2, 

натомість коли у Вінницькій області – тільки 80 м2. Щодо економічного 

чинника, то для відпочинку у садибах туристи витрачають від 46 до 

390 грн/добу, середні витрати становлять 180 грн/добу – це значно дешевше від 

відпочинку у містах та готелях, не кажучи вже про незабутні емоції відпочинку 

на лоні природи. Щодо власне відпочинку, то на нього туристи виділяють в 

середньому 2,5 дні. Так, до прикладу, у Хмельницькій та Чернігівській областях 

середнє перебування становить 1 день, а у Львівській області – 6 днів. Від 

спілкування з природою люди отримують певний фізичний, психологічний, 

інтелектуальний та емоційний запаси міцності та здоров'я, а природа натомість 

не зазнає незворотних впливів і втрат. 

Варто зазначити, що у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, 

Луганській, Вінницькій, Сумській, Харківській областях та у м. Києві садиби у 

власності фізичних осіб не зареєстровані (станом на 2016 рік). Також, 

інформацію проаналізовано без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Станом на 2016 рік, 

усереднено, дохід від наданих послуг фізичних осіб-підприємців складає майже 

42 млн. грн. (з них, у Івано-Франківській області – 30,5 млн. грн.). До того ж 

місцеві мешканці отримують соціальні та економічні стимули щодо збереження 

природи та збалансованого природокористування. [2] 

Основними проблемами забезпечення відповідних умов для розвитку у 

селах сільського зеленого туризму є: низький рівень якості та комфорту, які 

необхідні для задоволення потреб як вітчизняних, так і іноземних туристів; 

погане сполучення (дороги в сільській місцевості знаходяться у надзвичайно 

занедбаному стані); низький рівень надання послуг; нестача цілісних 

туристичних пропозицій, що містять продукти, орієнтовані на новий тип 

туриста; низький рівень маркетингу, недостатнє методичне забезпечення та 

відсутність цілеспрямованої діяльності; існує сильна конкуренція з боку 

сусідніх країн, які пропонують кращу інфраструктуру та сполучення, менш 

суворі візові вимоги та більш прогресивну систему оподаткування, яка сприяє 

розвитку даного туризму. Беручи до уваги усе вищесказане, можна зробити 
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висновок, що як і звичайні мешканці сільських територій, так і фізичні особи-

підприємці починають усвідомлювати потребу людини абстрагуватися від 

щоденного побуту, відпочити у інших умовах, поліпшити свій психоемоційний 

стан поза урбанізованим середовищем. Тому, завдяки своїм величезним 

рекреаційним і пізнавальним можливостям, й екотуризм, і сільський зелений 

туризм, окрім відпочинку, мають за мету ще й сформувати суспільну свідомість 

щодо охорони та раціонального використання природних багатств, донести до 

людей нагальність і важливість питань захисту навколишнього середовища.  
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ КАМ’ЯНКА-БУЗЬКОГО 

РАЙОНУ 

 

Для організування туристичних подорожей у ту чи іншу територію 

вирішальне значення має наявність тут природніх та історико-культурних 

ресурсів, атрактивних (цікавих, привабливих) для туристів чи рекреантів. Для 

кожного виду туристичних подорожей будуть необхідними «свої» туристичні 

ресурси. Сільські території, представником яких виступає Кам’янка-Бузький 

район, виділяються туристично-рекреаційними особливостями, відмінними від 

урбанізованих територій. 

Кам’янка-Бузький район знаходиться на північ від обласного центру. 

Його площа становить 867 кв. км. Населення – 57 тис. осіб, із переважанням 

сільських жителів. Район утворено у 1940 р. Зараз адміністративно-

територіально район поділяється на 1 міську раду, 3 селищні ради (Добротвір, 

Сапіжанка, Новий Яричів) та 20 ОТГ і сільських рад, – разом 79 поселень. 

Згідно нашого дослідження у Кам’янко-Бузькому районі можливі такі 

види туристично-рекреаційної діяльності: зокрема – екскурсійні подорожі, 

одноденні рекреаційні поїздки. А також рекреація місцевого населення. Для 

цього даний район має всі види туристично-рекреаційних ресурсів: природні, 

історико-культурні, соціально-економічні. 

Серед природних ресурсів особливе місце займає р. Західний Буг, де 

можна проводити водні види рекреації, зокрема займатись риболовлею та 

купанням. Що є важливим для, перш за все, місцевої рекреації. Для 

туристичних подорожей з екологічною метою можна використовувати парки. 

Це зокрема парки у Неслухові, Новому Яричеві та Кам’янці-Бузькій. 

Найвідомішим парком є пам’ятка садово-паркового мистецтва у с. Неслухів, – 
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оскільки це частина збереженого палацового комплексу колишнього маєтку 

відомої родини Дідушицьких. 

Вищеназваний палац, а також костел й кладовище у Кам’янці-Бузькій 

може бути основою для формування у районі етнічних турів, зокрема для 

поляків. Релігійні тури та паломницькі подорожі також можна організовувати 

до численних храмів краю. Зокрема, у м. Кам’янка-Бузька, крім костелу 

Успіння Богородиці, знаходяться мальовничі греко-католицькі та православні 

храми. 

Досліджуваний регіон славиться своїми біографічно-соціальними 

ресурсами. Зокрема край славиться такими іменами як родина Цегельських, 

Станіслав Лемпіцький, Якуб Гаватович, Роман Кравчук та ін. 

До даних історико-культурних ресурсів можна організовувати історико-

краєзнавчі та інші екскурсії. Тут також функціонує Музей Кам’янеччини у 

районному центрі. Експозиція музею налічує понад тисячу одиниць експонатів 

та складається із розділів: «Історія Кам’янеччини від стародавніх часів», 

«Меморіальна кімната родини Цегельських», «Побут і етнографія краю», 

«Історія театру Кам’янеччини», «Національно-визвольні змагання 

Кам’янеччини». У музеї започатковано культурно-мистецькі вечори, під час 

яких відбуваються зустрічі з відомими акторами, поетами, художниками; 

проводяться тематичні виставки. 

Головною проблемою розвитку туризму у Камянка-Бузькому районі є те 

що тут слабо розвинена туристична інфраструктура. Так в районі відсутні 

готелі, що є основою туризму, тому сюди доцільно проводити одноденні 

поїздки. Натомість у районі налічується близько 10 закладів харчування. 

Найбільш відомими з них є ресторани «Корона» та «Леокс» у районному 

центрі. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ НА 

ПІВДНІ УКРАЇНИ 

 

Туризм та готельно-ресторанний бізнес як новітні галузі можуть сприяти 

виведенню економіки України на більш вищий рівень, особливо, враховуючи 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://www.zbbuvr.lutsk.ua/
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сучасні тенденції їх динамічного розвитку в світі. Враховуючи  великі 

можливості наявності природних та соціально-економічних ресурсів України, є 

хороші перспективи розвитку гастрономічного туризму як складової 

туристичної індустрії.  

 Гастрономічний туризм – це подорож з дегустацією оригінальних, 

вишуканих блюд і напоїв як вид тематичного відпочинку для справжніх естетів. 

Можливість розпізнати щонайтонші особливості їжі, споглядати унікальний 

інтер’єр і атмосферу кожного закладу, сервірування столу, оформлення страв і 

обслуговування – це справжній відпочинок для гурманів. З кожним роком 

кулінарні подорожі стають усе більш популярними. 

Наша країна багата на унікальні природні ресурси та туристичні пам'ятки. 

Одним з найважливіших аспектів туристичної екскурсії в будь-який куточок 

України є знайомство з місцевою кухнею.  

Одещина – південний винний центр України. Доволі активно 

туроператори пропонують дегустаційні винні тури на завод шампанських вин, 

завод ТМ «Французський бульвар», до музею коньячної справи Н.Л. Шустова, 

центру культури вина Шабо, Українського національного науково-дослідного 

інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова. Подорожі по 

заснованому в Бессарабії російськими старовірами й українськими козаками 

історичному місту Вилкове з метою рибної ловлі та збору суниці тощо. На 

Одещині гастрономічний туризм тільки зароджується – відсутні тури в чистому 

вигляді, але елементи його доволі яскраві. В Одеській області пропонують тури 

«Гастрономічна Бессарабія», «Фрумушіка-Нова», що дозволяють ознайомитися 

з гастрономічними особливостями болгарського, гагаузького та молдавського 

народів, наблизитися до їх культури. «Фрумушіка-Нова» - це музей народної 

архітектури та побуту під відкритим небом, туристичний комплекс знаходиться 

при величезній (напевно, найбільшій в Україні) вівцефермі, де можна побачити 

не тільки породистих каракульських овець, а й інших домашніх тварин. 

Етнографічне село- це подвір’я з семи найбільш  численних народів, які 

населяють Бессарабію – українського, російського, молдавського, болгарського, 

гагаузького, німецького та єврейського, а маленький музей – сільське начиння 

19 століття.  

Крім зазначених, туроператори регіону пропонують міські тури, які 

передбачають можливість побачити процес виробництва будь-яких продуктів 

на фабриках і заводах, скуштувати делікатеси в місцевих ресторанах.  

До гастрономічних турів, які пропонують на Одещині належать:  

— Meat & Wine Classic – класичне поєднання м’яса, молодого вина, 

спецій і традиційного одеського колориту;  

— Meat & Wine Premium – вища проба в їжі та напоях, майстер-класи 

кухарів відомих одеських ресторанів та індивідуальний сомельє;  

—Odesa & Taste, Odesa & Flavor – літні тури на відкритому повітрі на 

історично відомому Французькому бульварі.  

Південь Одещини, а саме Бессарабія, має величезний потенціал як об’єкт 

гастрономічного туризму. Сприятливими факторами є мультинаціональність 

регіону, наявність ресурсної бази, розвинена інфраструктура, розвиток 
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сільського господарства. Болгарські смачні страви, солодощі турецького 

походження, українські солонощі, гострота гагаузьких страв, запечені страви 

російської кухні, молдавські мамалига та різноманіття фруктів і овочів, чудова 

їжа та прекрасна природа – основні переваги Одещини.  

Миколаївська область, маючи  такі водні артерії як Південний Буг і 

Дніпро, славиться рибними стравами. Тут консервують рибу по-домашньому, 

додаючи томат, і варять юшку з томатним соком або томатною пастою і зі 

сметаною. А для гостроти – соус: подрібнений часник, змішаний із сіллю і 

перцем. З них подають картоплю і рибу. В селі Чорноморка розташувалася 

приватна виноробня Бейкуш. Власники цього невеликого сімейного бізнесу  

209 розвивають господарство, націлене не на кількість, а на якість. Збирання 

врожаю та відбір ягід тут проводиться вручну, вино виготовляється як за 

класичними рецептами, так і шляхом сміливих експериментів. 

На жаль, у Миколаївській області гастрономічний туризм мало 

розвинений.  

Херсонщина має неймовірно гарну природу та історичні пам’ятки, про 

які багато цікавого знають тільки місцеві гіди, колоритну південну кухню і 

п’янке українське вино. 

Саме тут перетнулися стихії, шляхи представників різних 

національностей, змішалися культури та рецепти страв Заходу та Сходу. Тут 

надзвичайно строката місцевість: є гори і водоспади, велика пустеля, штучні 

ліси, безліч озер, річок та морів. 

З цього багатоликого природного міксу з’явилися неповторні смаки Південної 

кухні. На кінець 19 століття тут одночасно проживало більше 100 

національностей: греки, румуни, араби, татари, німці, італійці та інші. 

Представники різних народів привозили сюди свої звичаї, костюми, кулінарію. 

Але не завжди могли знайти на місці потрібні інгредієнти. Тому національні 

кухні змішались. І тепер це є Південна кухня. У затишних містах та селах 

півдня багато колоритних кафе та ресторанів. І у кожному можна скуштувати 

щось особливе. 

Серед усіх продуктів яскраво виділяється річкова та морська риба. У 

Херсон ще до заснування Одеси возили всю чорноморську рибу та 

морепродукти. Зараз у Дніпровському лимані ловлять осетра та білугу. Колись 

виловлювали до 70 тисяч пудів риби, і осетри були завдовжки до 1,7 метри. В 

області і нині працює осетровий завод, де вирощують мальків, запускають їх у 

водойми та, звісно ж, продають дорослих особин. Тож тут віртуозно вміють 

готувати осетра, фаршировану щуку та судака. За авторськими стравами 

сучасної української кухні доведеться їхати у м. Олешки в ресторацію Пан 

Атаман. Наразі актуальні устриці, равлики та молюски. Їх як раз вирощують на 

фермах у Херсонській та Миколаївській областях. Виловлюють багато мідій та 

креветок, тож вони є в меню практично всіх ресторацій Херсона. 

В чому особливість Чорноморських устриць? Вони не такі солоні, як 

середземноморські, і мають приємний солодкуватий горіховий присмак. 

У регіоні 19 річок, тому риба є всюди і уху готують у кожному селі, а рецепти 

різняться. У селищі Велика Лепетиха уху варять на м’ясному бульйоні, до риби 
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додають півня, диких голубів, і така страва теж називається уха. А в Херсоні ще 

готують уху по-чабанськи, в неї додають баранину. В різних селах області 

господині варять юшку по-різному. Але справжню уху завжди можна 

відрізнити: під час варіння в неї неодмінно наливають 100 грамів алкоголю для 

аромату чи просто за звичаєм, а до рибного супу – не додають. І до юшки 

пригощають чарочкою горілки, а до рибного супу – ні. 

Ще обов’язково готують льок – це дуже-дуже солоний, перчений, 

часниковий соус, яким заливають рибу та додають до юшки. Рибу витягають з 

юшки і льохують, тобто поливають отим гострим соусом – льоком. Страва 

набуває неповторного часниково-перцево-солоного смаку та аромату. Щоб 

спробувати уху, завітайте до будь-якого села на березі річки чи озера – 

Дніпровське, Васюки – не помилитесь. Серед міських локацій популярні 

ресторани Тераса та Пан Атаман. Також, у херсонській області можна 

спробувати й вишукану дичину: Рецепти м’ясних страв базуються на традиціях 

польської кухні. Туристам пропонують запечених зайців, фазанів, м’ясо 

кабанів. Сорбет чи щербет – найпоширеніший вид солодощів влітку і дуже 

смачний десерт. З соку кавунів у Херсоні також готують бекмес – страва на 

кшталт варення чи повидла. Дехто називає його кавуновим медом, який чудово 

смакує до сирників та рогаликів. 

Херсон також славиться своїми винами й коньяком. Смакові якості 

місцевих вин не поступаються французьким та новозеландським. Особливо 

популярні напої з виноробного господарства князя Петра Миколайовича 

Трубецького. У замку-шато в с. Козацьке виготовляють вина за класичними 

технологіями. А от за коньяком високої якості доведеться вирушити в алко-тур 

на коньячний завод Таврія, що знаходиться у Новій Каховці. 

На Запоріжжі, ще з часів козацтва, які демонстративно протиставляли 

свою кухню кухні «бусурманів», готують наваристий, ні з чим незрівнянний 

капусняк та всім відомий куліш. Запорізька кухня проста, ситна, смачна. Вона  

відображає  багатство запорізької землі, і непросте життя її синів - запорізьких 

козаків. Борщ – загальновизнана «візитівка» української кухні. Його готують 

вдома «на кожен день» і подають у ресторанах. Ним обов'язково частують 

іноземних гостей на всій території України. Але справжній «класичний» борщ 

ви знайдете саме на запорізькій землі. Є версія, що слово «борщ» походить від 

старовинної назви буряка, який наші предки нібито так і називали - «борщ». 

Однак особливість цієї страви не в буряках. І не в капусті, як стверджують 

часто. Особливість борщу – це наявність в ньому помідора. Саме цей 

компонент надає йому той неповторний смак і аромат, який виділяє борщ з 

безлічі інших українських перших страв і відводить йому своє – абсолютно 

особливе місце в нашій національній кухні. Тому батьківщина справжнього і 

найсмачнішого українського борщу – не Слобожанщина і не Полісся, де в силу 

природних і кліматичних особливостей помідор особливо не росте, а  багатий 

чорноземом і сонцем край. Край, де ростуть найсмачніші помідори, і де 

господині з покоління в покоління вдосконалювали свої навички поводження з 

цим головним інгредієнтом борщу.  
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Борщ на запорізькій землі традиційно готувався дуже різний: на 

м'ясному бульйоні та пісний з квасолею чи без, з доданням сала, зі шкварками, 

смаженою рибою, з підсмаженим борошном і обов'язково – з зеленню, на яку 

так багатий південний український степ. А також із заправкою з попередньо 

обсмаженої перед доданням у борщ суміші цибулі, моркви і буряка. 

Комбінування вареного з смаженим у запорізькій кухні – ще одна особливість, 

обумовлена кліматичними характеристиками цього краю. В умовах високих 

температур, властивих регіону, обсмажування продуктів було просто необхідно 

для їх максимально тривалого збереження. Тому на запорізькій землі смаження 

стало такою ж частиною кулінарної культури, як і традиційне для слов'ян 

приготування за допомогою варіння.  

Одна з основних страв у раціоні запорізького козака – куліш. Якщо вам 

доведеться побувати на Хортиці, ви обов'язково побачите його і в меню 

респектабельних ресторанів, і на майданчиках літніх кав'ярень, які працюють 

на батьківщині запорозького козацтва. В одних вам запропонують його у 

вигляді негустої каші, в інших – у вигляді густої першої страви. І не дивно: 

справжній козацький куліш – це одночасно і перше, і друге». 

Причина появи такої страви прихована в способі життя, який вели запорожці. 

Значну частину життя козаки – воїни і захисники нашої землі, як відомо, 

проводили в походах. І такий спосіб життя накладав свій відбиток на їх 

кулінарні уподобання. Їжа мала бути ситною, швидкою та простою у 

приготуванні в будь-яких умовах. А необхідне для неї не мало обтяжувати 

воїна зайвою вагою. Так з'явився куліш - одночасно перше і друге блюдо, яке 

було в особливій пошані у козаків. готували його козаки, зазвичай, з пшона, яке 

вирушаючи в похід, перетирали з салом – щоб крупа не мокла і не псувалась у 

негоду. 

Отже, із розвитком гастрономічного туризму ми не тільки досягнемо 

економічного розвитку регіону внаслідок залучення туристів, але й забезпечимо 

збереження автентичних традицій та культурних особливостей Південних 

областей, а також залучення місцевих пам’яток в туристичну діяльність та 

розроблення анімаційних гастрономічних програм, які будуть проведені 

всередині історичних монументів задля збільшення їхньої атракційності та 

власне формування туристичного іміджу регіону. 
 

Жеребецька Х. Р. 

к.е.н., в.о. доцент Березівська О. Й. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

 

Туризм має важливе значення в розвитку національних господарських 

систем, тому особливо актуальною постає проблема розробки та реалізації 

регіональної політики у сфері туризму. Саме, у масштабах держави туризм 

може стати тим важелем, що може подолати нерівномірний економічний 
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розвиток окремих територій. Розвиток туризму стимулює зростання рівня 

розвитку в економічно погано розвинених, несприятливих для промислового та 

сільськогосподарського виробництва регіонах; сприяє закріпленню в них 

населення, зменшенню його міграції до великих міст і промислових центрів і 

навіть приводить до зворотного процесу — приїзду до них населення з інших 

регіонів. 

Регіональна політика держави повинна бути  спрямована на 

забезпечення комплексного економічного, політичного, соціального та 

культурного розвитку окремих територій країни. Тактичним завданням 

регіональної політики має бути забезпечення збалансованого комплексно-

пропорційного розвитку окремих регіонів, створення сприятливих умов для 

успішного функціонування господарських об'єктів та проживання населення, 

для розвитку ринкових відносин. Стратегічним завданням регіональної 

політики- це насамперед  макросоціоекономічне обґрунтування та розробка 

оптимальної перспективної територіальної структури життя населення. 

  Важливою передумовою ефективності регіональної політики є 

динамічний розвиток національної економіки, що дає змогу перерозподіляти 

розміщення виробництва на користь менш розвинутих районів та областей, а її 

найважливішими аспектами —  наукове і кадрове забезпечення. 

Вагомою складовою комплексного розвитку території є поєднання 

регіональних чинників рекреаційно-туристичної діяльності в одну систему — 

галузь туризму. До основних регіональних чинників  належать: 

— засоби виробництва, тобто основні виробничі фонди й оборотні 

засоби підприємств; 

— люди, що проживають на території регіону, — виробники послуг і 

продукції та їх споживачі; 

— соціальна сфера, що спрямована на розширене відтворення населення 

регіону; 

— виробнича інфраструктура, що забезпечує безперебійне 

функціонування виробництва; 

— балансові запаси природних ресурсів, включених у виробництво. 

У сфері туризму регіональна політика повинна вирішувати наступні 

завдання. 

1. Збір достовірної статистичної інформації щодо обсягів внутрішнього 

та міжнародного туризму в тому чи іншому регіоні для зарахування його до 

розвинутого чи депресивного, а також щодо розподілу туристів за цілями, віком 

та засобами транспорту, що використовується. 

2. Кількісна та якісна оцінка інтегрального ресурсного потенціалу — 

природного, трудового, фінансового, рекреаційного, науково-технічного, 

транспортно-географічного, а також можливостей розвитку внутрішньо- та 

зовнішньоекономічних зв'язків. 

3. Аналіз і оцінка забезпеченості території об'єктами інфраструктури, її 

стану і необхідності залучення інвестицій для її розширення/реконструкції. 
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4. Визначення структури зайнятості, рівня кваліфікації трудових 

ресурсів і кількості робочих місць; вивчення міграційних процесів, їх причин, 

структури, інтенсивності і напрямів, у т. ч. рекреаційних потоків.  

5. Обґрунтування територіальних пропорцій розвитку сфери туризму за 

допомогою рекреаційно-туристичного районування на основі даних аналізу 

функціональної структури людської діяльності і просторової локалізації 

основних зв'язків. 

6. Аналіз і ефективне використання рекреаційного та туристичного 

потенціалу геополітичного положення території, які враховують наступні 

фактори: 

— географічний (розташування території чи акваторії відносно 

материків, частин світу, морів та океанів, сторін горизонту та ін.); 

— економічний (наявність джерел сировини, енергії, трудових ресурсів, 

транспортних комунікацій та ін.); 

— політичний (внутрішньо- та зовнішньополітична ситуація, близькість 

чи віддаленість країн-партнерів, "ворогів", "гарячих точок", конфліктних сторін 

та ін.); 

— історичний (історія розвитку території, наявність традицій та ін.); 

— державно-правовий (інституційно-правова система, ступінь її 

адекватності міжнародно-правовим канонам та ін.). 

7. Аналіз можливостей формування вільних рекреаційно-туристичних 

економічних зон, районів прикордонної (безмитної) торгівлі, зон і об'єктів 

спільного підприємництва. 

8. Комплексний підхід до впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу в сфері туризму і готельного господарства. 

9. Кадрове забезпечення виконання конкретної регіональної роботи на 

всіх рівнях їх впровадження. 

Органом, який займається впровадженням регіональної політики у сфері 

туризму в Україні є Національна туристична організація України (НТОУ). 

НТОУ це сучасна форма державного маркетингу і менеджменту в 

індустрії туризму, діяльність якої в першу чергу визначається необхідністю 

забезпечення координації діяльності економічних агентів на туристичному 

ринку країни відповідно до державної політики у сфері туризму. 

Зважаючи на реалізацію політики будь-якої держави в галузі туризму, 

яку можна узагальнити як "збільшення кількості клієнтів", завдання НОТУ 

можна поділити на групи: 

1) збирання і забезпечення інформацією широких верств населення; 

2) популяризація регіонів країни серед туристів; 

3) кооперація з місцевими туроператорами; 

4) інструктаж туристичних агенцій з метою просування країни чи 

регіону серед своїх клієнтів. 

Отже, туризм – найгучніший рупор у плані міжнародного просування 

країни. За правильного підходу до регіональної політики у сфері  туризму 

країна привертає до себе увагу всього світу, формує позитивний імідж і 

репутацію країни, сприятливої для подорожей, інвестицій, бізнесу і життя. 
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Вкладаючи відносно невеликі кошти в ідеологію гостинності та маркетинг 

дестинацій, країна отримує повернення, що багаторазово перевищує інвестиції. 
 

Дяковський В. М.  

викладач Куцин О. Т. 

Львівський національний аграрний університет 

 

RURAL TOURISM 

 

A striking feature characterizing rural areas across the world has been the pace 

and rate of change. The countryside was traditionally a place of production, 

dominated by farming, but changes in farming practices, mechanization and the 

influences of globalization have profoundly affected the fabric of rural communities, 

which have increasingly shifted from being production spaces to consumption spaces, 

in which tourism plays an important role. Rural restructuring, as a result of these 

changes in agriculture, has had significant effects on the social and cultural make-up 

of rural communities. Outmigration, especially of young people, has been a common 

practice as people seek work in urban areas to replace now-lost land-based 

occupations. 

Some rural regions in western countries have seen an influx of new wealthy 

residents from urban and semi-urban areas who seek leisure and relaxation in the 

countryside, a form of rural gentrification. These changes have affected the cohesion 

and vitality of many rural communities. 

The post-productionist countryside is characterized by mutlifunctionality. Still 

spaces of (often limited) production through drastically changed agricultural 

practices, many rural areas are now also ‘places to play’ for relatively wealthy, often 

urban, citizens. Rural regions have seen increases in the number of tourists visiting, 

in the variety of recreational activities on offer for tourists, and in the nature of those 

activities, shifting from passiveenjoyment of rural environments to also include more 

active, technological and resource-intensive activities, such as adventure sports. 

These changes in the characteristics of rural tourism require rural communities 

to provide high levels of service and often specialist skills and support. Such 

expertise is not always available within rural communities without significant 

investment in training and education, which is often not forthcoming, especially in 

poor rural communities. This limits the ability of these communities to get involved 

in and benefit from rural tourism opportunities. 

Tourism has been seen as a key mechanism for revitalising rural communities 

and has been supported by local and national governments across the world, 

including in western countries, such as Portugal and France, throughout the former 

Soviet nations of Eastern Europe and in many developing countries throughout sub-

Saharan Africa, Asia and South America, with varying degrees of success. 

There are examples of cases where rural tourism development has directly 

benefited local communities economically and socially, such as through helping to 

preserve regional identity and local traditions and keeping young people in rural 

regions. But rural tourism development has often been limited by poor planning, lack 
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of infrastructure and inward investment. While tourism development can bring 

positive social and economic benefits to rural communities careful planning, 

community involvement and transparency are essential at all stages. 

Rural tourism is not a magic solution to the problems faced by many rural 

areas, but it does offer opportunities for economic growth, social and cultural 

development and enhancing community cohesion. There is a wide range of 

stakeholders involved, including tourists, tour operators,businesses, local 

communities and a variety of organizations and agencies(including governments), but 

the interests of these groups often differmarkedly. There is often little 

commonground between different rural stakeholders, leading to conflict anduneven 

development. Powerful stakeholders – such aslarge private companies – have more 

resources (economic, social andcultural) to invest in rural tourism development, and 

so their interests oftentake precedence over less powerful groups, such as poor 

localcommunities. Indeed, focusing primarily on tourism development, overother 

forms of development, has in some cases increased divisions andhierarchies in rural 

communities and reinforced inequalities, with transnational corporations and non-

local business elites benefiting disproportionately in relation to local communities. As 

mentioned above, rural tourism development is often characterized by poor planning, 

inadequate infrastructure and limited connectedness between different stakeholders, 

and this limits progress and the equitable spread of any associated benefits. Rural 

tourism development, then, is strongly influenced by the negotiation of power 

relationships between different stakeholders, and this makes it somewhat problematic 

as a tool of regional development and poverty alleviation. An important element in 

rural tourism development is ensuring community involvement and support at all 

stages of the process, but this too is difficult to ensure. There is a tendency in some 

rural tourism research to view ‘the local community’ as a homogenous group with 

similar stakes in tourism development, but this is rarely the case. Communities are 

diverse social groupings, and the interests of young people, women and poorer 

families and individuals are often sidelined and not adequately taken into account in 

development processes, leading to feelings of exclusion, isolation and even 

resentment. A community approach to tourism development can begin to overcome 

some of these issues when the opinions and needs of a broad section of the local 

community are sought and attended to, and when local communities are supported 

through the provision of adequate resources from local government and funders, good 

leadership, access to information and networks, and training and technical assistance. 

There are examples that demonstrate that it is possible to share the benefits of rural 

tourism development relatively equitably amongst local community members as the 

examples of Peru and Japan illustrate within this volume. 

Rural tourism is a growing phenomenon, popular with domestic and 

international tourists around the world. Communities and regions in countries as 

diverse as Cyprus and Argentina are developing rural tourism initiatives based around 

distinctive physical, social and cultural attributes of the local area. Drawing on local 

resources, such as film locations and local food specialties, rural regions are trying to 

carve out a tourism niche within a crowded and dynamic global tourism market. 

These initiatives are experiencing varying degrees of success, and encountering many 
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problems and issues along the way. The chapters in this volume illustrate the 

complexity of rural tourism from the perspectives of a variety of stakeholders, 

including tourists, local communities, and regional authorities. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF GREEN 

RURAL TOURISM IN UKRAINE 

 

The concept of rural areas multifunctional development is more prevailing 

concept in Ukraine, and it makes possible the simultaneous development of several 

economic activities. At the same time special attention is given to non-agrarian ways. 

It becomes apparent in time of information technologies that rapid development of 

scientific and technological progress, priority role of service sector, the agrarian 

production only as such can’t provide the necessary wealth to rural inhabitants. 

There are different possible combinations of types and forms of tourism. It may 

be cultural, educational, industrial, sports and health tourism, which develops on the 

basis of rural settlements. This can vary greatly in range of services. Separate 

homestead (farmstead; in Ukrainian – sadyba) can specialize in hunting, fishing, 

horseback riding, organizing holidays. Significant spread of rural tourism gained in 

Europe, which operates in two admissions: first – based on farms that specialize in 

various kinds of agricultural production and provide additional travel services, the 

second – only focuses on serving tourists. Green tourism provides employment for 

0.5 to 0.9 million in EU. A profit from green tourism reaches 10–20 % of the total 

income of tourism industry. In Latin America ecological tourism has become an 

alternative to timber industry and was competitive. Foreign exchange receipts from 

tourism exceed the environmental benefits from the export of bananas, coffee, 

textiles. The alternative version of development of eco-tourism and rural tourism 

activities are becoming popular in the African continent.  

Tourism became a protected segment model of national parks instead of the old 

colonial scheme as unique natural areas intended, primarily, as an exclusive 
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possession for ‘white’ tourists, scientists and hunters. Local residents could visit the 

holy places, historical monuments. Now the situation has changed. The basis of 

environmental models is the principle, the essence of which is: unique species of 

flora and fauna, fragile ecosystems can be saved if the population that lives near the 

area to be financially interested in the development of protected areas, conservation 

of nature. Through eco-tourism the local inhabitants have to be compensated for the 

loss of other income (hunting, logging). The development of green tourism in 

Ukraine began much later than in the Europe and completely on other principles. 

First (by Ganin, 2011), consumers of services in the eco-tourism are usually the poor 

Ukrainians and foreign (especially Russians), and secondly, rural tourism is 

developing as an alternative activity that provides employment for agriculture which 

suffered decline. Unfortunately, for our fellow citizens (basically) green tourism is 

not yet to become an important type of recreation and continues to be some 

‘unexplained exotic’. According to opinion polls only 15 % of Ukrainian tourists 

prefer green tourism over other types of recreation. In 2010, the country offers nearly 

1,000 different farms with a total capacity of 10 thousand places each year for 

800,000 visitors. For comparison, known locally as agritourism in Poland are 

functioning about 12 thousand households, in France, United Kingdom and Germany 

– at least 20 thousand in each country. In Ukraine, hosts are mainly concentrated in 

the traditional tourist regions: in Crimea, close to Azov Sea, and the Carpathian 

Mountains, where about 90 % of rural tourism estates are concentrated. It should be 

noted that the supply of domestic agritourism products, services and products covers 

a rather narrow range. First of all, rural villages offer tours, traditional cuisine, 

wellness and active forms of tourism activities. Investigation of the main types of 

agritourism activities in the Carpathian region showed that a high share offers in 

promotional publications account for a variety of recreation classes, trips to area 

attractions, hiking and gathering mushrooms and berries. Such tourist activities 

associated with the traditional known locally as agri-tourism, agri-therapy, 

agrientertainments, here are not sufficiently developed. World experience of agri-

tourism products and services using indicates that a wide range of proposals in 

various spheres of activity are proposed. In particular, the innovative nature of them 

have the products and services in a special zoo corner in farmsteads, field games of 

the new generation, hypnotherapy, different types of agri-entertainments. In Ukraine, 

these innovative classes are not enough popular and little used in practice of the green 

rural tourism and agri-tourism. Therefore, it is important to study these new forms of 

tourism activities in rural areas. Along with the development of Ukrainian agriculture 

tourism in organizational terms is different from European ones. Unlike the practice 

of European countries Ukrainian began to develop this sphere conducted “from 

above”. However, every year more and more local authorities and governments, civil 

society organizations involved in rural tourism development, approved policies and 

programs. The media has special role in this process that promotes the possibility of 

rest in the village, pays attention to existing unused resources. For example, through 

the activities of the Union to promote rural tourism, in Ukraine actively implemented 

in tourist market agri-tourism product, known as the “green tourism”. Twenty-two 

regions of the country representing the properties of homestead that provides 
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accommodation, meals, attraction to the work of local residents and foreign tourists. 

At the same time, given the approaching tourist season 2012, the soccer 

championship Euro-2012 and the International Congress Apimondia in 2013 to 

almost new version is being prepared for the Ukrainian information and tourist guide 

to api-tourism environment that will order the selected services and clarify the issue 

of location: 1) owners of farmsteads (sadybas) of rural tourism with an apiary and bee 

offered for medical purposes; 2) beekeepers offering bee products in medicinal 

purposes and services of accommodation and meals in their own sadybas; 3) 

information materials with invitation about the possibilities of recreation and api-

therapy; 4) contacts of sadybas owners of rural tourism and beekeepers; 5) 

commentaries with experts on api-therapy.  

There is a need of funds in addition to the organization of rural tourism. The 

modern village has no better times. For proper execution of homesteads, procurement 

of necessary equipment and transport the help from the state is necessary. It would be 

needed to establish a public fund for the development of rural tourism, to introduce 

the provision of targeted loans at low interest rates. The problem is also how to create 

competitive regional tourism products: it is important to improve bad roads, 

inadequate development of rural infrastructure, low information basis for potential 

tourists, reducing the attractiveness of recreational resources of natural and 

anthropogenic origin due to irrational use and lack of effective measures for their 

protection. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

 

У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення  є 

найвищою соціальною цінністю. А тому за останні кілька десятків років у світі 
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поступово зростає значення оздоровчого лікування, туризму і рекреації. 

Здебільшого така тенденція пов’язана насамперед із значним зростанням 

прибутків населення економічно розвинутих країн, зростанням 

загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення. 

Індустріальний розвиток цивілізації, забруднення екологічних систем навколо 

великих промислових міст змушує все більшу кількість людей шукати 

відпочинок та оздоровлення в поки що екологічно благополучних регіонах. 

Таким чином, в Україні обслуговування рекреантів стало не лише самостійною 

галуззю науки, а й життєво--необхідною формою задоволення потреб людини. 

Володіючи величезним природнім потенціалом,  Україні необхідно розвивати 

рекреаційно-туристичну інфраструктуру.  

Рекреаційно-оздоровчий комплекс  включає в себе наступні функцій:  

- території з цінними оздоровчими властивостями;  

- рекреаційно-туристичні центри;  

- природні і культурні комплекси;  

- регенерація робочої сили, сфера господарчої діяльності;  

- транспортне сполучення;  

- рекреанти.  

Значну частину природного потенціалу України   складають: 

рекреаційні ландшафти (лісові, приморські, гірські), оздоровчі ресурси 

(мінеральні води та лікувальні грязі), природно-заповідні об’єкти (національні 

природні та регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва тощо), території історико-куль-турного 

призначення (пам’ятки архітектури та містобудування, історико-архітектурні 

заповідники та ін.). 

Площа освоєних та потенційних рекреаційних територій в Україні (без 

радіаційної забрудненості) становить 12,8% території країни і розподіляється 

відповідно до природних особливостей таких рекреаційних регіонів як: 

Карпатський, Придністровський, Дніпровський, Поліський, 

Причорноморський.  

При визначенні цих регіонів враховувались такі фактори:  

- геополітичне положення (розташування території, наявність трудових ресурсів, 

транспортних комунікацій, джерел сировини, енергії, історія розвитку 

території, традиції та ін.);  

- наявність рекреаційних ресурсів;  

- стан туристичної інфраструктури;  

- попит на рекреацію та туризм;  

- туристично-рекреаційна політика регіону.  

Потенційний фонд природоохоронних, оздоровчих та рекреаційних 

територій становить 12,1 млн. га, тобто 20% площі території України, що 

відповідає міжнародним показникам раціонального збереження природно-

рекреаційних ресурсів. Одноразова місткість ландшафтів України, враховуючи 

допустимі природоохоронні норми, становить понад 40 млн. осіб. Практично у 

всіх областях України виявлено мінеральні лікувальні води різного складу. 

Найбільша кількість джерел зосереджена в Карпатському регіоні, зокрема у 



220 
 

Закарпатській та Львівській областях. Багато джерел у Дніпропетровській, 

Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Київській, та інших областях. 

 Важливе місце також у розвитку рекреації в Україні займає друга група 

рекреаційних ресурсів: історики-культурні, які включають культурні об'єкти, 

пам'ятки історії, архітектури, археології, етнографічні особливості території, що 

є важливим засобом задоволення потреб пізнавально-культурної рекреації. 

Загальна кількість архітектурно-історичних пам'яток в Україні становить 48 690 

об'єктів. Їх цінність та чисельність (насичення, щільність) у межах областей 

істотно різняться. Найбільше архітектурно-історичних пам'яток, що 

охороняються державою і церквою, у Львівській (3934), Київській (2886) та 

Чернігівській (2859) областях. Найцінніші культурно-історичні ресурси - у 

Київській, Львівській, Тернопільській, Полтавській, Чернігівській областях 

Третя група рекреаційних ресурсів-соціально-економічні, яка 

представлена сучасними здобутками світового рівня в промисловості, 

сільському господарстві, будівництві, медицині, спорті, науці та культурі, тобто 

вони охоплюють матеріальнотехнічну базу, що забезпечують виробництво, 

продаж і надання рекреаційних послуг, транспортну інфраструктуру, трудові 

ресурси.  

Насьогодні попит на рекреацію і туризм в Україні щороку зростає. 

Розвиток туристично-оздоровчого комплексу сприяє розвиткові суспільного 

підприємства, покращанню його структури, зростанню продуктивності праці в 

основних галузях економіки, зокрема:  

- розвиток будівельної галузі (будівництво, реконструкція, модернізація 

аеропортів, доріг, крамниць, готелів, стадіонів, благоустрій населених пунктів 

тощо);  

- розвиток автомобільної промисловості;  

- розвиток харчової промисловості;  

- розвиток легкої промисловості (текстиль, взуття тощо);  

-розвиток ресурсного потенціалу;  

- розвиток транспортних комунікацій.  

У більшості країн світу державна туристична політика проводиться у 

рамках регіональних програм економічного розвитку і спрямована на розвиток 

депресивних регіонів. Вона сприяє економічному розвитку тих територій, де 

немає жодних перспектив розвитку індустрії, цим забезпечує зростання доходів 

населення і збереження історичного та культурного середовища. На 

міжнародному ринку наша країна недостатньо відома як країна з розвинутою 

рекреаційною індустрією. Маркетинг туристичного потенціалу України на 

міжнародному ринку є недостатній. Не має належної кількості туристичних 

представництв за кордоном, недостатньо здійснює рекламні акції. Також немає 

належно запланованих на національному рівні рекламних кампаній для 

зарубіжного ринку.  

Внаслідок цього спеціалізація на виробництві послуг міжнародного 

туризму забезпечує надходження значних капіталовкладень та суттєво 

розширює сферу зайнятості населення. Індустрія туризму сприяє загальному 

розширенню сфери обслуговування (комунального, побутового, культурного), а 
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також підвищення доходів населення в районах розвинутої туристичної 

промисловості. Враховуючи геополітичне розташування країни, її історичну та 

культурну спадщину, наявність оздоровчих, природнокліматичних ресурсів, 

Україна, як усі інші країни, повинна вести конкурентну боротьбу як за 

внутрішній, так за міжнародний ринок. 

Рекреаційно-оздоровчий комплекс України повинен виступати одним із 

чинників економічного оздоровлення держави, забезпечувати 

працевлаштування населення, покращувати інфраструктуру, розвивати 

рекламно-інформаційну сферу.  

Геополітичнє розташування України поєднує її із європейськими 

державами. З огляду на географічне положення, прикордонні регіони є 

транзитним мостом між Україною та європейськими країнами. Ця стратегічна 

перевага відкриває нові можливості для розвитку держави. Втім, порушує 

проблеми, пов’язані із розвитком транскордонного співробітництва, 

розширення соціальних, економічних та політичних зв’язків між ЄС та 

країнами-сусідами.  

Таким чином, основні напрями вдосконалення даної сфери наступні:  

- розширення співпраці з прикордонними регіонами єврокраїн в 

економічній та культурній сфері; підвищення ефективності використання 

транзитного потенціалу;  

- розбудову прикордонної та митної інфраструктури і транспортних 

коридорів задля покращення умов перетину кордону;  

- розбудову транспортно-логістичних центрів.  

Україна володіє багатими природнокліматичними, культурно-

історичними та національно-етнографічними ресурсами, які створюють 

передумови для розвитку багатьох видів туризму. Країна має рекреаційні та 

туристичні ресурси, які відносяться до всіх вищенаведених груп, що дає шанс 

виходу держави на міжнародний туристичний ринок із приваблюючими 

туристичними пропозиціями. Як правило, наявність туристичних ресурсів 

визначає формування туристичного бізнесу в тому чи іншому регіоні. 

Наприклад, Карпатські гори, які є унікальним місцем для зимового відпочинку.  

Туристично-рекреаційна діяльність є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку економіки держави. Мережа санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів щороку розширюється. У результаті поступового розвитку 

міжнародного співробітництва щороку зростає кількість іноземних туристів. 

Збільшення обсягів міжнародного туризму позитивно впливає на розвиток 

туристично-рекреаційної інфраструктури та сприяє підвищенню економіки 

держави.  

Однак,  є і негативні фактори, які впливають на перспективу 

комплексного розвитку туризму та санаторно-курортної галузі:  

- слабка комунікаційна доступність перспективних для освоєння територій в 

туристично-рекреаційних цілях (логістична система);  

- здебільшого невідповідність рівня комфортності та організаційно-

економічного механізму функціонування рекреаційної інфраструктури 

міжнародним нормам та стандартам;  
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- відсутність законодавчого забезпечення розвитку сільського (зеленого) 

туризму; 

- територіальна диференціація у господарському використанні 

рекреаційного потенціалу.  

Таким чином, для покращання стану туристично-рекреаційного 

комплексу необхідна розробка заходів щодо створення мережі спеціалізованих 

об’єктів туристичної інфраструктури, розташованих поблизу національної 

мережі міжнародних транспортних коридорів, основних транспортних 

магістралей та туристичних маршрутів. Необхідно провести ряд робіт із 

реконструкції та удосконалення будівництва об’єктів туристичної 

інфраструктури. Такрж потрібна розбудова перспективних туристично-

рекреаційних територій. Необхідно розвивати сільський зелений туризм, який є 

одним із пріоритетних напрямів туристичної діяльності. Це дасть можливість 

приймати туристів у місцевостях з наявною туристичною інфраструктурою, але 

слабко розвинутою базою розміщення.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ НА ІВАНО-

ФРАНКІВЩИНІ 

 

Туристичні потоки в Українських Карпатах після бурхливого зростання 

у 2015-2016 роках останнім часом стабілізувалися. Тому важливо не втратити  

туриста та витримати конкуренцію із сусідніми українськими та зарубіжними 

туристичними регіонами.  

Останній зимовий сезон в Карпатах мав ряд проблемних моментів. По-

перше, досить невдало з політичної точки зору був оголошений військовий 

стан, через що туроператорам довелося скасувати чимало новорічних турів. 

Особливо це відчули готелі Яремчанщини, які цьогоріч мали у новорічний 

період меншу завантаженість, ніж у 2017-2018 роках.  

Ще один нюанс, який вплинув на зимовий сезон – це зростання 

конкуренції. Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківська область створюють для 

туриста багато альтернативних варіантів. З’являються нові заклади розміщення, 

як класу лакшері, так і бюджетного сегменту. Відповідно, пропозиція цього 

року була більшою, ніж попит. До того ж врівноважується курс долара, що дає 

людям більше можливостей для виїзного туризму і тим самим загострює  

конкуренцію із закордонними напрямками. 

Кількість туристів, які відвідали Івано-Франківську  область в 2018 році, 

практично не змінилась в порівнянні з 2017 роком. Ці показники сягають 2,2 

мільйона відвідувачів. Половина з них – туристи, які перебували  від двох до 

семи днів, а решта – одноденні екскурсанти.  

Варто відзначити, що у 2014-2015 роках в області було збільшення 

туристичного потоку на 15-20%. Зараз уже всі області західного регіону 
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фіксують приблизно однакову картинку стабілізації потоків. Ті туристи, які 

колись їздили відпочивати у Крим, тепер розподілилися між  карпатськими 

областями. Сьогодні ринок внутрішнього туризму вже  є досить насиченим.  

Івано-Франківська область позиціонує себе як цілорічна туристична 

дестинація, де зимовий сезон   плавно переходить в літній. Все починається із 

травневих та великодніх свят. І саме у травні відбувається найбільше 

надходжень від туристичного збору. До речі, туристичний збір тут зріс – у 2017 

році було 3 мільйони гривень, а у 2018 – вже 3,7 мільйона.  

До основних дестинацій Івано-Франківської області належать Яремче та 

Карпатські гори, а також з’явились і нові, зокрема місто Коломия, яке відоме 

багатьом завдяки музею писанки, але там є дуже багато інших цікавих об’єктів, 

наприклад, Княждвірський заказник– найбільший заказник ягідного тису у 

Східній Європі.  

Крім того, є селище Вигода в якому функціонує «Карпатський 

трамвайчик»– вузькоколійка, яка є найстарішою діючою в Україні. Кілька років 

тому там ще відкрився інтерактивний музей під назвою “Центр спадщини 

Вигодської вузькоколійки”. Це дуже популярна атракція для сімейного 

відпочинку. Саме в цій зоні (північно-західній частині області) утворився 

кластер сільського зеленого туризму. Карпатський трамвай та музей стали 

центрами тяжіння туристів та драйверами зростання туристичної індустрії. 

Раніше Вигода була невеликим індустріальним містечком, а зараз там 

з’являються ресторани, готелі та садиби зеленого туризму. І все це завдяки 

двом вищезгаданим об’єктам. 

Уже два роки активно популяризується Дністровський каньйон . Адже 

це не лише річкові сплави, але й розвиток глемпінгів (кемпінги підвищеної 

комфортності). Першою за їхню організацію  взялася компанія «Білий бізон» в 

Городенківському районі. В них дуже великий спектр послуг, окрім 

традиційних сплавів. Зараз  активно вкладаються бюджетні кошти у розвиток 

інфраструктури Дністровського каньйону – створюються альтанки, 

відпочинкові зони з мангалами. У планах спільно з Дністровським 

регіональним ландшафтним парком створення візит-центру за типом 

збудованого в Галичі. Оскільки йдеться про активний туризм, там буде станція 

прокату спорядження для водного туризму, інформаційний центр, зона 

відпочинку та паркінг. 

Також минулоріч в рамках програми транскордонного співробітництва 

“Польща–Білорусь–Україна” розпочалась реалізація проекту “Світ карпатських 

розет – заходи зі збереження унікальності культури Карпат” (проект вартістю 

1,4 мільйони євро на території Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської 

областей України, а також Підкарпатського воєводства Республіки Польща; 

різьблені розети – традиційний елемент оздоблення карпатських хат.). В місті 

Косові планується побудувати Центр карпатської культури. Крім традиційного 

приміщення із зоною відпочинку та інфоцентру, там буде зона для проведення 

майстер-класів, бо Косівщина багата на народні промисли. А в Долинському 

районі необхідно реалізувати проект під назвою “Карпатські лісові школи”. Це 

буде навчально-просвітницький центр для сімейного відпочинку, який 
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навчатиме правильно відпочивати. У світі трендом став відповідальний туризм, 

адже є велика проблема з пластиком та іншими відходами. Ця  школа буде 

пропагувати екологічний напрям туризму. 

В рамках  Міжнародного фестивалю мистецтв  «Карпатськи простір» 

країни-партнери презентують свої  туристичні можливості, а цьогорічною 

темою стане екотуризм. Другий традиційний травневий фестиваль – це «Свято 

ковалів» у Івано-Франківську. У червні проходить Міжнародний форум Via 

Carpatia і гуцульське народне дійство “Полонинське літо». Загалом влітку 

проходить багато заходів, адже майже кожна невеличка дестинація   має свої 

місцеві фестивалі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Незважаючи на всебічний аналіз проблем розвитку рекреаційних 

територій та вітчизняної туристично-рекреаційної галузі зокрема, досі 

залишається нез'ясованим питання щодо стратегічного бачення та необхідності 

визначення меж державного регулювання відносин в процесі рекреаційної 

діяльності. Тому однією з найважливіших передумов ефективності та дієвості 

системи еколого-економічного забезпечення рекреаційної діяльності є вибір 

стратегічного курсу, який дозволить досягти основної цілі цієї системи − 

збалансованого розвитку рекреаційних територій [4]. 

Актуальними є дослідження, спрямовані як на розробку теоретико-

методологічних засад стратегічного управління, так і на обґрунтування 

конкретних пріоритетів, імперативів та сценаріїв розвитку еколого-економічних 

систем [1, 2]. Таким чином, виділимо основні проблеми, які існують у підходах 

і методиках оцінювання сукупного вкладу рекреації в соціально-економічний 

розвиток регіону, що призводить регіональну систему до неправильної оцінки: 

- відсутність уніфікованих статистичних даних про рекреаційні продукти, 

що надаються на регулярній основі; 

- відсутність взаємоузгоджених показників усередині рекреаційної галузі 

внаслідок різноманіття галузевих специфік; 

- відсутність методичної бази оцінювання сектора рекреації як частини 

регіональної економічної системи з урахуванням різноманітності форм 

рекреаційних територій; 

- складність зіставлення результатів функціонування рекреаційних 

територій з міжнародними конкурентами. 

Формування ефективної стратегії розвитку курортно-рекреаційної галузі 

зумовлено насамперед сучасним станом суб'єктів господарювання в цьому 

сегменті ринку. Тому аналіз ефективності функціонування суб'єктів курортно-

рекреаційної галузі є одним з найважливіших теоретико-прикладних аспектів 
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обґрунтування перспективних напрямів розвитку галузі та економіки країни в 

цілому. 

Стратегія розвитку рекреаційних територій кожного конкретного регіону 

формується в рамках, з одного боку, формалізованих перспективних орієнтирів, 

з іншого боку, трансформуванні чинників впливу на рекреаційну галузь. У 

зв'язку з цим, така стратегія є комбінацією управлінських рішень стосовно 

адаптації еколого-економічних систем до змін з метою отримання 

конкурентних переваг [3, с. 86]. 

В обґрунтуванні ресурсного вибору пріоритетів при реалізації видів 

потенціалу рекреаційних територій може бути застосований метод 

порівняльного аналізу, який виступає методичною основою обґрунтування 

розроблення локальних, зональних та регіональних стратегій формування 

рекреаційних територій. Сучасна практика використання потенціалу 

рекреаційних територій зводиться до вибору стратегічних варіантів і 

формування планів за критерієм фінансової спроможності замість вироблення 

стратегічних альтернатив реалізації видів потенціалу на основі забезпеченості 

території виробничими та невиробничими чинниками [5]. 

Методичний підхід до формування комплексу стратегічних пріоритетів, з 

нашої точки зору, ґрунтується на такому ланцюжку: комплексний аналіз → 

визначення мети → розроблення альтернативних стратегій → вибір стратегії → 

реалізація стратегії. 

Таким чином, доцільно використовувати алгоритм формування 

комплексу стратегічних альтернатив реалізації ресурсного потенціалу 

рекреаційної території, а саме використання можливостей; усунення загроз 

зовнішнього середовища, збереження й використання сильних сторін території; 

усунення слабких сторін з подальшим якісним аналізом сформованого 

комплексу стратегічних альтернатив. 
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РОЛЬ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ 

ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Рекреаційні ресурси відіграють важливу роль у задоволенні потреб 

населення в лікуванні та оздоровленні. Вони впливають на просторову 

організацію рекреаційної сфери, економічну ефективність, спеціалізацію та 

формування рекреаційних територій. Але існує багато чинників, які призводять 

до неефективного їх використання та деградації [1]. Однією із суттєвих 

проблем використання рекреаційних ресурсів у системі збалансованого 

землекористування є їхнє забруднення та виснаження через надмірну й 

екологічно незбалансовану господарську практику. Тому метою державної 

політики має стати забезпечення раціонального використання рекреаційних 

ресурсів, зменшення негативного впливу туристично-рекреаційної діяльності 

на довкілля. Така політика має спрямовуватися на залучення до процесу 

виробництва туристичних послуг переважно відновлюваних рекреаційних 

ресурсів. Для зменшення негативних чинників впливу галузі на довкілля 

доцільно створити умови для стимулювання інноваційної діяльності та 

залучення інвестицій у розвиток рекреаційно-туристичної сфери [2]. У зв’язку з 

цим важливого значення набувають відтворювальні імперативи управління та 

регулювання розвитку рекреаційних ресурсів у межах еколого-економічних 

систем туристично орієнтованих територій. 

Для організації рекреаційної діяльності дуже важливе значення мають 

рекреаційні ресурси. Рекреаційна діяльність − невід’ємна частина сучасного 

способу життя. Організація рекреаційної діяльності можлива лише за наявності 

рекреаційних ресурсів, а природні умови сприяють або обмежують їхнє 

використання, але ні в якому разі не компенсують їх. Залучаючи у сферу цієї 

діяльності природні об’єкти, культурні комплекси, технічні системи та інші 

складові рекреаційного потенціалу, людина знаходить або формує, а 

суспільство розвиває особливі рекреаційні системи [3, с. 48-50]. 

Згідно з принципами програмно-цільового планування, рекреаційні 

ресурси доцільно розглядати як ресурсо забезпечувальне функціонування 

різних підгалузей рекреації та об’єктів, які в них входять, що зумовлює 

доцільність галузевої класифікації природних рекреаційних ресурсів [3]. Усі 

рекреаційні ресурси за ступенем впливу на формування та розвиток 

рекреаційної діяльності на певній території можна розподілити на такі групи:  

1) ресурси, що впливають на процес відпочинку та його ефективність;  

2) ресурси, функціонально необхідні для конкретних видів відпочинку;  

3) ресурси, що впливають на можливість курортно-рекреаційного 

будівництва та функціонування інфраструктури. 

Рекреаційно-туристична галузь в Україні відіграє важливу роль у 

вирішенні найважливіших проблем розвитку територій. Доцільно виділити 
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території, соціально-економічний розвиток яких залежить від ефективного 

функціонування саме цього сектора економіки. Це саме ті рекреаційні 

території, яким належить виняткова роль при їхньому ефективному 

використанні. Основна властивість винятковості проявляється через 

альтернативні засоби використання ресурсів території. Виняткові ресурси 

характеризуються ознакою обмеженості, як будь-які виробничі ресурси. 

Важливим засобом досягнення збалансованого природокористування є якісне 

використання їх за умов обмеженості ресурсів [4]. 

На нашу думку, збалансоване землекористування як внутрішній 

імператив функціонування рекреаційної діяльності має механізм розвитку 

великих територіальних еколого-економічних систем, у яких відтворення 

унікальних рекреаційних ресурсів має здійснюватися в режимі їхнього простого 

відтворення і максимально можливого уповільнення темпів вичерпання їхніх 

запасів. Важливого значення набувають також відтворювальні імперативи 

управління та регулювання рекреаційними ресурсами в системі збалансованого 

природокористування. 
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