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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасні глобалізаційні виклики, інтенсивний розвиток 

світового господарства, що супроводжується збільшенням обсягів виробництва, 

посиленням екодеструктивного впливу на навколишнє середовище, скороченням 

запасів природних ресурсів, сприяють загрозі екологічної безпеки країн та 

перешкоджають їх сталому соціально-економічному розвитку. Водночас в умовах 

загострення екологічних проблем, що пов’язані з використанням природних 

ресурсів у економічній діяльності, наслідком яких є порушення та деградація 

природних екосистем на значних територіях і акваторіях, очевидною стає проблема 

збереження унікальних об’єктів природи. Тому відповідною реакцією на тотальне 

використання природних ресурсів є створення мережі природоохоронних територій, 

які повинні виконувати роль екологічного каркасу, а окремі з них – формувати 

своєрідні центри, що дають змогу зберігати в природному стані найбільш цінні 

природні комплекси, а також сприяти успішному відновленню екосистем.  

Стратегія сталого розвитку, яка є ключовою концепцією формування 

сучасного світогляду, ставить за пріоритетне завдання збереження та охорону 

навколишнього природного середовища. Земельні ресурси є одним із компонентів 

довкілля, антропогенний пресинг на які, особливо в останні роки, інтенсивно 

зростає. Освоєність земельних ресурсів збільшується, і тому актуальним питанням 

залишається уникнення дисбалансу в системі «людина-довкілля» та створення 

сприятливих умов для їх збалансованого використання. Таким чином, збільшення 

антропогенного й техногенного навантаження на довкілля, порушення екосистемної 

регуляції та самовідтворення, надзвичайно високий рівень використання 

компонентів природно-ресурсного (у тому числі земельно-ресурсного) потенціалу, 

зниження стійкості агроландшафтів, організації раціонального використання та 

охорони земель спонукає до необхідності дослідження питань, що стосуються 

функціонування земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій.  

Різні аспекти створення, функціонування і розвитку природоохоронних 

територій знайшли відображення в публікаціях В.Є. Борейка, С.Н. Бобилева, 

В.В. Докучаєва, Б.М. Гірного, В.М. Давиденко, Н.В. Зіновчук, А.Н. Іванова, 

Л.В. Касперевич, І.С. Міщук, С.Ю. Попович, М.Ф. Реймерса, М.А. Стеценка, 

Ф.Р. Штильмарка, М.В. Щурика, А.Ю. Якимчук та багатьох інших учених. Питання, 

що стосуються дослідження земельно-ресурсного потенціалу, в т.ч. й природо-

охоронних територій, висвітлювались у працях З.Ф. Бриндзі, Ю.Ф. Дегтяренка, 

А.О. Варламова, С.Н. Волкова, О.Д. Гнаткович, А.С. Даниленка, Д.С. Добряка, 

О.С. Дорош, Т.О. Євсюкова, Ш.І. Ібатулліна, А.Я. Сохнича, Н.М. Ступеня, 

А.М. Третяка, М.М. Федорова, М.А. Хвесика та інших авторів. Проте комплексні 

дослідження щодо використання, формування, оцінки земельно-ресурсного 

потенціалу власне природоохоронних територій залишаються малочисельними. Ці 

обставини визначають актуальність теми дисертаційної роботи, формування мети та 

завдань досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дослідження відповідає пріоритетним напрямкам фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень України на 2015-2020 рр. у сфері сталого розвитку, управління 
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екологічною безпекою, ефективного використання і відтворення природних 

ресурсів, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури на 

тему: «Науково-методичні принципи організації використання та охорони земель на 

регіональному рівні» (номер державної реєстрації 0118U006759). Участь здобувача 

у виконанні науково-дослідної роботи полягала в оцінці тенденцій формування та 

використання земельно-ресурсного потенціалу Одеського регіону й відображена у 

наукових звітах кафедри.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методичних положень і розробка практичних рекомендацій з формування 

еколого-економічних засад використання земельно-ресурсного потенціалу природо-

охоронних територій у рамках забезпечення сталого розвитку. 

Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання: 

- з’ясувати сутність поняття природоохоронні території та визначити 

підходи до їх класифікації; 

- уточнити понятійний апарат, що застосовується до розкриття категорії 

земельно-ресурсний потенціал природоохоронних територій; 

- охарактеризувати еколого-економічну і соціальну оцінку використання та 

діяльності природоохоронних територій; 

- критично оцінити й узагальнити тенденції та особливості функціонування 

земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій; 

- обґрунтувати методичні підходи до оцінки земель природоохоронних 

територій та визначити набір критеріїв для її вдосконалення; 

- розробити комплекс заходів з підвищення ефективності використання 

земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій; 

- провести оцінку земель Нижньодністровського національного природного 

парку, визначити основні недоліки існуючої методики такої оцінки та 

сформулювати пропозиції з її удосконалення. 

Об’єктом дослідження є процеси використання земельно-ресурсного 

потенціалу природоохоронних територій. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних 

аспектів удосконалення використання земельно-ресурсного потенціалу природо-

охоронних територій. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної 

роботи є наукові методи пізнання на основі використання основних положень і 

принципів сучасної економічної теорії, теорії економіки природокористування, 

сучасних концепцій управління територіями, сталого розвитку, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених з питань раціонального землекористування, 

охорони земель та просторового-економічного розвитку і регулювання. 

Для досягнення поставленої мети і вирішення окреслених завдань у роботі 

використано низку загальних і спеціальних методів дослідження: логічного 

узагальнення та наукової абстракції – для уточнення понятійного апарату 

дослідження; системного аналізу і синтезу, індукції й дедукції – для виявлення 

закономірностей, історичних особливостей формування, використання і розвитку 
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природоохоронних територій та земельно-ресурсного потенціалу; метод аналогій і 

порівнянь – для дослідження світового досвіду формування природоохоронних 

територій; комплексного аналізу – для встановлення еколого-економічних і 

соціальних тенденцій діяльності природоохоронних територій; організаційно-

управлінського аналізу – для дослідження розвитку управління земельно-ресурсним 

потенціалом природоохоронних територій; розрахунково-конструктивний – для 

проведення оцінки земель природоохоронних територій; термінологічний підхід – 

для уточнення понятійного апарату. Застосування методів аналогії та моделювання 

дало змогу розвинути пропозиції з удосконалення ефективності використання 

земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій. Для наочного 

відображення результатів дослідження застосовані табличні, графічні та 

картографічні методи. 

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі й нормативні акти 

Верховної Ради України, Укази і розпорядження Президента України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, законодавчі й нормативні документи ЄС, офіційні дані 

Державної служби статистики України, Міністерства екології та природних ресурсів 

України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

звітності регіональних управлінь Держгеокадастру, управлінь екології та природних 

ресурсів обласних державних адміністрацій, наукова література, результати власних 

досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів представлена сукупністю 

теоретико-методологічних та практичних засад еколого-економічного обґрун-

тування використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних 

територій у контексті принципів сталого розвитку. Основні наукові результати, які 

характеризують новизну наукового дослідження, полягають у наступному: 

удосконалено: 

 концептуальний підхід до застосування геоінформаційних технологій з 

метою підвищення ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу 

природоохоронних територій шляхом проведення функціонального зонування, що 

дає змогу запровадити розробку спеціалізованих геоінформаційних систем, які 

включають в себе географічний, кадастровий та туристично-рекреаційний блоки і 

спрямовані на покращення процесу інформатизації органів влади, суб’єктів 

господарської діяльності та населення на основі якісного інформаційного 

наповнення; 

 методичний підхід до визначення нормативної грошової оцінки земель 

природоохоронних територій з урахуванням коефіцієнта, який характеризує 

функціональне використання земельної ділянки, та з урахуванням комплексного 

індексу цінності територіального елементу, який відображає специфіку природних і 

антропогенних факторів середовища, що впливають на створення еколого-

безпечного, інвестиційно привабливого землекористування; 

 методичні підходи до формування комплексного оцінювання земельно-

ресурсного потенціалу природоохоронних територій на основі прогнозування 

надходжень від плати за землю, які, поступаючи в місцеві бюджети, розширюють 

можливості фінансування розвитку зазначених територій; 
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набули подальшого розвитку:  

 понятійно-термінологічний апарат теорії економіки природокористування 

у частині трактування категоріального поняття «земельно-ресурсний потенціал 

природоохоронних територій», яке розглядається як сукупність наявних земельних і 

пов’язаних з ними інших ресурсів та умов, кількісних і якісних характеристик та 

можливостей природних територій (акваторій), виділених з метою охорони 

навколишнього середовища, для яких чітко регламентовані форми і способи 

використання земель, що мають чіткі межі та юридичний статус і призначені для 

природоохоронної мети; крім того конкретизовано зміст понять «природні ресурси», 

«ресурсний потенціал», «природно-ресурсний потенціал»; 

 наукові підходи до виявлення основних сутнісних ознак використання 

земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій з позицій 

стратегічного концепту сталого розвитку, що передбачає необхідність нарощення 

потенціалу за рахунок збільшення площі природоохоронних територій, який 

доцільно проводити через трансформацію порушених, деградованих і 

малопродуктивних земельних угідь шляхом проведення рекультивації, консервації 

та переведення їх в окремі об’єкти природоохоронних територій;  

 систематизація та класифікація факторів для визначення індексу цінності 

територіального елементу за критеріями природного (клімат, біорізноманіття, 

рельєф, ґрунтовий покрив, гідрографія) та антропогенного характеру (інвестиційна 

та туристична привабливість, доступність до автомагістралей, щільність забудови, 

зона впливу великих міст), що на відміну від існуючої бази оцінювання, пов’язаної з 

формуванням і розвитком природоохоронних територій, враховує їх соціально-

економічне й екологічне значення; 

 концептуальні основи управління земельно-ресурсним потенціалом 

природоохоронних територій, передбачивши, що такі повинні включати: 

нормативно-правове, інформаційно-аналітичне, фінансове, інфраструктурне та 

інформаційне, науково-методичне забезпечення і в сукупності створюють основу 

для формування державно-приватного партнерства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час 

регулювання земельних відносин природоохоронних територій. 

Результати дисертаційного дослідження апробовані у практичній діяльності 

низки установ. Зокрема, ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» використовує напрацювання дисертанта в процесі удосконалення 

системи регіонального управління природоохоронними територіями (довідка № 5 

від 17.12.2018 р.). Пропозиції щодо застосування даних з нормативної грошової 

оцінки земель природоохоронних територій використано відділом у Березівському 

районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області (довідка № 1587 

від 10.10.2018 р.). ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Високі технології» 

використовує рекомендації автора щодо підвищення ефективності використання 

земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій при проведені 

функціонального зонування території на основі застосування геоінформаційних 

систем (довідка № 4459 від 09.10.2018 р.). Напрацювання щодо структури та 

підходів до класифікації природоохоронних територій використовує Одеське 
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відділення ДП «УКРГЕОІНФОРМ» при проведені інвентаризації земель (довідка 

№ 505 від 11.10.2018 р.). 

Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному 

процесі Одеської державної академії будівництва та архітектури при проведені 

практичних занять із дисциплін «Державний земельний кадастр», «Законодавчі 

основи землеустрою та кадастру», «Управління земельними ресурсами», 

«Раціональне використання та охорона земель», «Нормативна грошова оцінка 

земель», «Містобудівний кадастр», «Кадастр природних ресурсів» (довідка № 43-

282 від 26.02.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій автором опрацьовані засади еколого-економічної 

ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу та грошової оцінки 

земель природоохоронних територій. З опублікованих у співавторстві наукових 

праць використано лише ті ідеї та положення, що є результатом власних досліджень 

здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідались і були схвалені на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Сучасні тенденції економічного 

розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти» (Одеса, 2015 р.); «Економіка та 

управління: сучасний стан і перспективи розвитку» (Одеса, 2016 р.); «Геодезія і 

землеустрій в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку» (Одеса, 

2016 р.); «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та 

прикладні аспекти» (Одеса, 2016 р.); «Геодезія, землеустрій, геоінформатика в 

Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку» (Одеса, 2017 та 

2018 рр.); «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси» 

(Одеса, 2018 р.); «International scientific conference Economy and Society: a Modern 

Vectors of Development» (Німеччина, Лейпциг, 2018 р.); «Управління якістю 

підготовки фахівців» (Одеса, 2018 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 16 працях 

загальним обсягом 7,62 авт. арк., з них шість статей у наукових фахових виданнях 

України, чотири з яких входять до міжнародних наукометричних баз даних, десять 

публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 258 сторінок комп’ютерного тексту, з яких основного тексту – 194 

сторінки. Робота містить 28 рисунків, 19 таблиць та 7 додатків. Список 

використаних джерел налічує 195 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито мету та визначено основні 

завдання, окреслено об’єкт і предмет дослідження, його методику, наукову новизну, 

практичну цінність результатів дослідження та відомості про їх апробацію. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні підходи до еколого-

економічних засад використання земельно-ресурсного потенціалу природо-

охоронних територій» – визначені сутнісні особливості та підходи до класифікації 
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природоохоронних територій, висвітлено теоретичні основи використання земельно-

ресурсного потенціалу природоохоронних територій з позицій концепцій сталого 

розвитку, розглянуто методичні засади здійснення оцінки земель природоохоронних 

територій. 

На основі проведених досліджень, ретроспективного аналізу та узагальнення 

літературних джерел з’ясовано, що природоохоронні території – це  природні 

території (акваторії), що виділені з метою охорони навколишнього природного 

середовища, для яких чітко визначені, регламентовані форми та способи 

використання природних ресурсів і ведення господарської діяльності. Доведено, що 

природоохоронні території включають як природні території та об’єкти, що 

підлягають особливій охороні, так і різного роду охоронні, захисні, буферні та інші 

зони, території міських лісів, приміських зелених зон, правовий режим яких 

закріплений у земельному, водному, лісовому, містобудівному законодавстві. 

Визначено, що розподіл природоохоронних територій та їх частка в земельному фонді 

визначаються низкою факторів, серед яких домінуюче місце мають розміри та 

природні умови континентів, ступінь їх антропогенної освоєності, традиції 

заповідної справи, природоохоронна культура держав і населення, рівень соціально-

економічного розвитку країни, особливості державної екологічної політики тощо. 

Природоохоронні території повинні вписуватися в систему раціонального 

природокористування і взаємодіяти не лише між собою, але і з експлуатованими 

територіями, в сукупності виконуючи середовищестабілізуючі, захисні, ресурсо-

зберігаючі та інші функції, що являють собою єдину функціональну систему. 

Визначені класифікаційні особливості та складові частини природоохоронних 

територій. Проведена узагальнена характеристика цих складових, зокрема: 

природно-заповідного фонду, курортних і лікувально-оздоровчих зон, рекреаційних 

зон, водоохоронних зон, водно-болотних угідь, складових екологічної мережі, 

природоохоронних та особливо захисних лісових ділянок, об’єктів Смарагдової 

мережі, охоронних земель історико-культурного призначення, інших типів 

територій та об’єктів. Визначено, що сучасна вітчизняна класифікація 

природоохоронних територій дещо відрізняється від класифікації Міжнародного 

союзу охорони природи.  

Акцентовано увагу на ролі земельних ресурсів. Визначено, що регулювання і 

використання земельно-ресурсного потенціалу, в тому числі й природоохоронних 

територій, розглядається у тісному взаємозв’язку із сутністю поняття «природно-

ресурсний потенціал». Визначені і доповненні поняття «природні ресурси», 

«ресурсний потенціал», «природно-ресурсний потенціал». Під природно-ресурсним 

потенціалом нами розуміється сукупність природних ресурсів та природних умов, 

залучених або які можуть бути потенційно залучені в процес суспільного 

виробництва, а також можливість природної системи до відновлення й відтворення 

при прийнятному рівні споживання невідтворюваних ресурсів. Доведено, що 

особливості й структура природно-ресурсного потенціалу території в значній мірі 

сприяють територіальної організації і спеціалізації галузей національного 

господарства. Збереження природно-ресурсного потенціалу та його відтворення у 

визначеній мірі забезпечується створенням і розвитком природоохоронних 

територій.  



 

 

7 

Визначено, що ключове місце у складі природних ресурсів належить 

земельним ресурсам. Кількість, якість і поєднання земельних ресурсів певної 

території визначають її земельно-ресурсний потенціал. Розвинуто поняття 

«земельно-ресурсний потенціал природоохоронних територій», під яким 

розуміється сукупність наявних земельних і пов’язаних з ними інших ресурсів та 

умов, кількісних і якісних можливостей природних територій (акваторій), виділених 

з метою охорони навколишнього середовища, для яких чітко регламентовані форми 

і способи використання земель, що мають чіткі межі та юридичний статус і 

призначені для природоохоронної мети.  

Розкриті методичні підходи до оцінки природних ресурсів: витратний, 

результативний, затратно-ресурсний, рентний, відтворювальний, монопольно-

відомчий. Визначено, що економічна оцінка природних багатств має врахувати 

довгострокові господарські результати використання природних ресурсів. 

Пропонується при проведенні оцінки, пов’язаної з виникненням і розвитком 

природоохоронних територій, враховувати їх соціально-економічне й екологічне 

значення. Тому оцінка земельних ресурсів природоохоронних територій та їх 

об’єктів може бути розглянута з точки зору збереження багатства і генетичного 

різноманіття. Визначені особливості проведення оцінки земель як складової 

земельного кадастру. Встановлено, що стосовно земель, які входять до структури 

природоохоронних територій, нормативна грошова оцінка земель розраховується 

окремо по кожній із їх категорій. Стосовно земель природоохоронного призначення 

нормативна оцінка буде визначати рівень інвестиційної привабливості об’єкту. 

У другому розділі – «Діагностика еколого-економічних особливостей 

використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій» – 

проведено еколого-економічну і соціальну оцінку стану використання та діяльності 

природоохоронних територій, досліджено тенденції й сучасний стан використання 

земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій. 

У дисертації розкрита ключова і фундаментальна роль природоохоронних 

територій у забезпеченні сталого розвитку, екологічної безпеки, збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття. Встановлено пріоритетне значення 

природно-заповідного фонду, визначена його структура, що включає 11 категорій 

територій та об’єктів загальнодержавного і місцевого значення, до складу яких в 

Україні входять 8245 об’єктів загальною площею 4,3 млн га. Серед них 663 є 

об’єктами загальнодержавного значення. Їх загальна площа становить 2,48 млн га, 

або 57,36% загальної площі природно-заповідного фонду і 4,10% від площі країни. 

Кількість територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

становить 7582 одиниці загальною площею 1,841 млн. га.  У структурі об’єктів 

природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення найбільшу 

питому вагу мають заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва. За площею переважать національні природні 

парки. Однак варто зауважити, що показники заповідності суттєво коливаються за 

регіонами країни (рис. 1) і складають від 2,24 до 15,71 %.  

За допомогою структурно-динамічного аналізу з’ясовано, що при сучасних 

позитивних тенденціях розвитку природоохоронних територій їх площа залишається 

меншою, ніж у задекларованих програмних документах країни, а показник 
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заповідності майже утричі нижчий ніж в середньому по Європі. Виявлено, що 

джерелами фінансового забезпечення установ природно-заповідного фонду України 

є кошти державного і місцевого бюджетів, власні кошти заповідних об’єктів, 

позабюджетні та благодійні фонди, цільові фонди, кошти підприємств, установ та 

організацій, а також кошти громадян. Однак пріоритетним джерелом цільового 

фінансування є Державний бюджет України, витрати з якого забезпечують 

позитивну тенденцію до збільшення фінансування на утримання зазначених 

категорій природно-заповідного фонду, але левову частину цих видатків складають 

видатки на оплату праці. Водночас обсяги видатків, які спрямовуються 

безпосередньо на утримання установ природно-заповідного фонду, проведення 

природоохоронних заходів складає досить незначну частку, що практично 

унеможливлює виконання природоохоронними установами робіт із розвитку 

матеріально-технічної бази, здійснення наукових досліджень та заходів щодо 

охорони, раціонального використання й відтворення ландшафтного потенціалу. У 

роботі визначено, що запровадження світової практики державно-приватного 

партнерства уможливлює й надає додатковий фінансовий, інноваційний та 

технічний потенціал приватного сектора для розвитку природоохоронних територій 

і залучення інвестиційних ресурсів.  

 
Рис. 1. Показники заповідності за регіонами України. 

 

З’ясовано, що сучасний стан використання земельно-ресурсного потенціалу не 

відповідає вимогам раціонального природокористування. Зокрема, має місце 

надмірна сільськогосподарська освоєність і розораність території, екологічна 

стабільність землекористування характеризується як нестійка, наявне високе 

антропогенне навантаження на земельні ресурси. Загалом в країні склався 

надзвичайно високий рівень освоєння життєвого простору, до господарського 

використання залучено більш як 92% її території. Оцінка розподілу земельних 

ресурсів України за їх господарським використанням свідчить, що найбільша 
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питома вага належить сільському господарству – 69,8 %, лісовому господарству – 

14,7 %, на невикористовувані та інші землі припадає 5,4 %, а на охорону 

навколишнього природного середовища – лише 4,8 %. Позитивні зрушення в 

напрямку збільшення площ природоохоронних територій у складі земельного фонду 

забезпечуються в контексті здійснення заходів з охорони земель. Слід зазначити, що 

збільшення площі природоохоронних територій доцільно проводити через 

трансформацію порушених, деградованих і малопродуктивних земельних угідь 

шляхом проведення рекультивації, консервації (залуження, заліснення) та 

переведення їх в окремі об’єкти природоохоронних територій. 

У дисертації проведений еколого-економічний аналіз використання земельно-

ресурсного потенціалу Нижньодністровського національного природного парку, 

виявлені тенденції його створення та функціонування. Здійснена характеристика 

розподілу земель парку за землекористувачами, власниками землі, категоріями 

земель та угіддями.  

У третьому розділі – «Напрями підвищення еколого-економічної 

ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу природо-

охоронних територій в контексті принципів сталого розвитку» – розглянуті 

еколого-економічні аспекти підвищення ефективності використання земельно-

ресурсного потенціалу природоохоронних територій, сформульовано пропозиції 

щодо вдосконалення методики нормативної грошової оцінки земель цих територій, 

запропоновано шляхи вдосконалення управління їх земельно-ресурсним 

потенціалом. 

Для методологічного забезпечення заходів з підвищення ефективності 

використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій 

доцільне проведення функціонального зонування об’єктів природно-заповідного та 

іншого природоохоронного призначення. Необхідність такого зонування 

пояснюється значним різноманіттям не лише природних комплексів, але й 

відповідних їм методів управління, ведення господарської діяльності, а також 

взаємодією між різними групами відвідувачів, місцевого населення і господарських 

суб’єктів. У роботі зазначено, що зонування національних природних парків 

здійснюється з метою забезпечення таких їх функцій: збереження біорізноманіття, 

забезпечення наукової, еколого-освітньої, культурно-виховної, рекреаційної 

діяльності та раціонального, екологічно-збалансованого природокористування.  

Надана загальна характеристика функціонального зонування локальної 

території Нижньодністровського національного природного парку, в якому виділені 

такі зони: заповідна – 9392 га (44,07% від загальної площі парку); регульованої 

рекреації – 7591 га (35,62%); стаціонарної рекреації – 9,9 га (0,05%); господарська – 

4318,2 га (20,26%). Дослідження показують, що застосування геоінформаційних 

систем та технологій дає змогу удосконалити процес функціонального зонування 

під час проектування та створення природоохоронних територій, а також забезпечує 

ефективну діяльність (функціонування) створеної природоохоронної одиниці, що 

призводить до підвищення ефективності використання її земельно-ресурсного 

потенціалу. Тому вважаємо за доцільне запропонувати розробку спеціалізованих 

геоінформаційних систем (ГІС) для забезпечення ефективності використання й 

діяльності природоохоронних територій. Відповідна система включає в себе 
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географічний, кадастровий та туристично-рекреаційний блоки (рис. 2) і спрямована 

на підвищення процесу інформатизації органів влади, суб’єктів господарської 

діяльності та населення на основі якісного інформаційного наповнення.  
 

 
Рис. 2. Структурно-логістична схема геоінформаційного забезпечення 

національних природних парків. 

 

У дисертації проведений аналіз нормативно-методичної бази оцінки земель 

природоохоронних територій України за 1997-2006 рр. та 2011-2013 рр. Виявлені 

відмінності в основних підходах, нормативних показниках та формувальних 

коефіцієнтах, які впливають на кінцевий результат величини нормативної грошової 

оцінки земель природоохоронних територій.  

Апробацію на предмет оцінки земель проведено для земельної ділянки 

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення загальною 

площею 21,31 тис. га, яка розташована у межах територій Біляївського, Білгород-

Дністровського, Овідіопольського районів Одеської області і є складовою 

Нижньодністровського НПП. За результатами аналізу встановлено, що нормативна 

грошова оцінка складових територіальних елементів Нижньодністровського НПП 

згідно з нормативно-методичною базою 2011-2013 рр. відрізняється від бази оцінки 

1997-2006 рр. Значне збільшення вартості нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 

Нижньодністровського НПП пов’язане із виключенням з чинної бази оцінки 
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коефіцієнтів, які враховують функції використання цього об’єкту, а показник 

нормативного рентного доходу не відображає усієї диференціації можливих 

рентоформуючих напрямів земельної ділянки. Відповідно, у результаті визначення 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення формується земельний податок чи орендна плата, 

які не відповідають умовам сучасних ринкових відносин. Тому в роботі викладений 

авторський підхід до вдосконалення методики нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів). В основу 

цього підходу покладено необхідність визначення нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки з урахуванням цільового використання земель через застосування 

коефіцієнту, який характеризує функціональне використання земельної ділянки.  

Доведено, що процес рентоутворення як у межах населених пунктів, так і за їх 

межами, відбувається, як правило, на достатньо великій та внутрішньо неоднорідній 

території, що характеризується складним поєднанням природних і антропогенних 

чинників, відмінностями у функціонально-планувальних якостях, різним рівнем 

прибутковості від використання земель, що призводить до неоднорідності прояву 

рентоутворюючих факторів.  

Враховуючи зазначене та базуючись на принципі єдності методологічного й 

інформаційного простору у сфері оцінки земель, вбачаємо необхідність у  земле-

оціночної структуризації природоохоронних об’єктів – виділенні однотипних за 

споживчими цінностями та природними якостями територіальних елементів. 

Виходячи з цього, пропонуємо враховувати низку факторів для визначення 

комплексного індексу цінності територіального елементу за критеріями природного 

(клімат, біорізноманіття, рельєф, ґрунтовий покрив, гідрографія) та антропогенного 

(інвестиційна та туристична привабливість, доступність до автомагістралей, 

щільність забудови, зона впливу великих міст) характеру і диференціювати вартість 

нормативної грошової оцінки з урахуванням значення комплексного індексу 

(рис. 3). Кількість і склад цих факторів залежить від особливостей природо-

охоронних територій та їх соціально-економічного й екологічного значення. 

З метою актуалізації даних нормативної грошової оцінки земель у сучасних 

умовах господарювання побудована економіко-математична модель у вигляді 

лінійних рівнянь, які характеризують динаміку плати за володіння та використання 

земельних ділянок, розташованих на території Нижньодністровського НПП у розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць Одеської області. На основі отриманих 

даних графічно зображено (рис. 4) існуючу тенденцію щодо зміни надходжень 

плати за землю до місцевих бюджетів та їх прогноз на наступні 2 роки. З лінійного 

рівняння тренду видно, що прослідковується тенденція до збільшення надходжень 

плати за землю. Так, упродовж 2014-2018 рр. надходження плати за землю в межах 

Біляївського району збільшилося на 7,11 млн. грн., Білгород-Дністровського району 

– на 12,20 млн. грн., Овідіопольського району – на 10,47 млн. грн., або майже удвічі. 

З’ясовано, що значне збільшення грошових надходжень у місцеві бюджети 

при фіксованих ставках земельного податку залежить лише від ціни нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. Отже, чим вища вартість оцінки земель, тим 

вищий сукупний розмір земельного податку. Відтак зростання нормативної 

грошової оцінки є вигідним, адже кошти з місцевого бюджету будуть виділятися на 
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покращення рівня життя населення, середовища існування, надання якісних 

природоохоронних послуг та облаштування території місцевої ради. 

 
 Рис. 3. Показники нормативної грошової оцінки територіальних елементів 

Нижньодністровського НПП в межах адміністративно-територіальних одиниць 

згідно з методикою, запропонованою автором. 

 

Варто відмітити, що сьогодні залишається низка проблем, які зумовлені 

відсутністю єдиного методичного підходу до визначення показників нормативної 

грошової оцінки земель як у межах населених пунктів, так і за їх межами. На нашу 

думку, це потребує розробки певних заходів щодо вдосконалення методичних 

підходів до визначення нормативної грошової оцінки земель несільськогоспо-

дарського призначення (крім земель населених пунктів). 

Зокрема потрібно: 1) диференціювати значення нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) з 

урахуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної 

ділянки; 2) передбачити врахування низки факторів при оцінці однотипних за 

споживчими цінностями та природними якостями земель і диференціювати 

значення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів) з урахуванням комплексного індексу 

цінності територіального елементу; 3) забезпечити внесення даних про нормативну 

грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель 

населених пунктів) до Державного земельного кадастру та сформувати вимоги до 

електронного документу, який містить відомості про оцінку земель; 4) внести зміни 

в Податковий кодекс України щодо зарахування плати за землі природоохоронного 

та іншого призначення на спеціальні рахунки місцевих рад виключно для цілей 

розвитку зазначених територій.  
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Рис. 4. Надходження плати за землю від володіння та використання земельних 

ділянок Нижньодністровського НПП в межах адміністративно-територіальних 

одиниць Одеської області за період 2014-2018 рр. та прогноз на 2019-2020 рр. 

 

Обґрунтовано, що управління земельно-ресурсним потенціалом природо-

охоронних територій повинно включати: нормативно-правове, інформаційно-

аналітичне, фінансове, інфраструктурне та інформаційне, науково-методичне 

забезпечення відповідної діяльності. Воно має ґрунтуватися на поєднанні інтересів 

місцевої влади і суб’єктів економічної діяльності, які здійснюють природоохоронну 

діяльність, місцевого населення цих територій як безпосередніх учасників процесу 

управління. Дослідженнями встановлено, що впровадження державно-приватного 

партнерства є вигідним для всіх сторін. Формування державно-приватного 

партнерства в земельній сфері визначається як механізм взаємодії (середньо- та 

довгостроковий) держави та бізнесу в рамках реалізації проектів для вирішення 

суспільно значущих завдань, які створюються з метою раціонального використання 

земельних ресурсів. При цьому державний сектор залишає за собою право власності 

на земельні ресурси, відповідальність за їх стан, контроль за діяльністю приватного 
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сектору. Приватний сектор забезпечує управлінський потенціал, інноваційні 

технології, капітал, високу економічну ефективність для розвитку та 

функціонування природоохоронних територій.  

 

ВИСНОВКИ 

Інтегральним науковим результатом дисертаційного дослідження є 

обґрунтування науково-теоретичних, методичних положень та розробки практичних 

рекомендацій з формування еколого-економічних засад використання земельно-

ресурсного потенціалу природоохоронних територій у контексті забезпечення 

сталого розвитку. Одержані результати дають підстави для таких висновків: 

1. Розкрито сутнісні особливості поняття природоохоронні території. 

Запропоновано трактування їх як природних територій (акваторій), що виділені з 

метою охорони навколишнього природного середовища, для яких чітко визначені, 

регламентовані форми та способи використання природних ресурсів і ведення 

господарської діяльності. До складу природоохоронних територій включають як 

природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні, так і різного роду 

охоронні, захисні, буферні та інші зони, території міських лісів, приміських зелених 

зон, правовий режим яких закріплений у земельному, водному, лісовому, 

містобудівному законодавстві. При цьому природоохоронні території повинні 

вписуватися в систему раціонального природокористування і взаємодіяти не лише 

між собою, але і з експлуатованими територіями, в сукупності виконуючи 

середовищестабілізуючі, захисні, ресурсозберігаючі та інші функції, що являють 

собою єдину функціональну систему.  

2. Обґрунтовано, що регулювання і використання земельно-ресурсного 

потенціалу природоохоронних територій, розглядається у тісному взаємозв’язку із 

сутністю поняття «природно-ресурсний потенціал». Під останнім розуміється 

сукупність природних ресурсів та природних умов, залучених або які можуть бути 

потенційно залучені в процес суспільного виробництва, а також можливість 

природної системи до відновлення, відтворення при прийнятному рівні споживання 

невідтворюваних ресурсів. Визначено, що ключове місце у складі природних 

ресурсів належить земельним ресурсам. Під поняттям «земельно-ресурсний 

потенціал природоохоронних територій» розуміється сукупність наявних земельних 

і пов’язаних з ними інших ресурсів та умов, кількісних і якісних можливостей 

природних територій (акваторій), виділених з метою охорони навколишнього 

середовища, для яких чітко регламентовані форми і способи використання земель, 

що мають чіткі межі та юридичний статус та призначені для природоохоронної 

мети.  

3. У процесі дослідження виявлена ключова роль природоохоронних 

територій в сучасному соціально-економічному розвитку суспільства. Визначені 

показники кількості, структури, динаміки, розподілу площ об’єктів природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення за категоріями. Намічені 

позитивні тенденції до збільшення площ природоохоронних територій. 

Охарактеризовані показники заповідності території країни. Вони різняться за 

регіонами, а їх рівень загалом не відповідає екологічно обґрунтованим параметрам 
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щодо площі та кількості. Проведена оцінка обсягів і напрямів фінансування 

діяльності природоохоронних територій, що виявила недостатність її інвестування. 

Визначені напрями туристичної і рекреаційної діяльності на природоохоронних 

територіях. Підкреслюється, що відповідна рекреаційна діяльність здійснюється в 

умовах переважання природоохоронної складової в системі природокористування. 

4. Визначені тенденції та сучасний стан використання земельно-ресурсного 

потенціалу природоохоронних територій України. Підкреслюється, що в структурі 

земельних ресурсів країни спостерігаються значні диспропорції: склався надзвичайно 

високий рівень освоєння життєвого простору, високий рівень розораності, низька 

лісистість; екологічна стабільність землекористування характеризується як стабільно 

нестійка; антропогенне навантаження характеризується середнім ступенем; 

спостерігається загальна тенденція до погіршення виконання заходів з охорони 

земель. Доведено, що збільшення площі природоохоронних територій доцільно 

проводити за рахунок трансформації порушених, деградованих та мало-

продуктивних земельних угідь їх рекультивацією чи консервацією шляхом 

залуження або заліснення та переведенням їх в окремі об’єкти природоохоронних 

територій.  

5. Обґрунтовано методичні підходи до оцінки природних ресурсів. 

Визначено, що економічна оцінка природних багатств має врахувати довгострокові 

господарські результати їх використання. Запропоновано оцінювати всі ресурси на 

єдиній методологічній основі і враховувати в оцінці потенційний ефект від їх 

використання, фактор часу за проведення ресурсооцінних робіт, а також  

враховувати соціально-економічне та екологічне значення природоохоронної 

території. 

6. Обґрунтовано необхідність проведення функціонального зонування 

об’єктів природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, яка 

зумовлена значним різноманіттям не лише природних комплексів, але й відповідних 

їм методів управління, ведення господарської діяльності, а також взаємодією між 

різними групами відвідувачів, місцевого населення і господарських суб’єктів. 

Дослідження показують, що застосування геоінформаційних систем та технологій 

дає змогу удосконалити процес функціонального зонування під час проектування та 

створення природоохоронної території, а також забезпечує ефективну діяльність 

(функціонування) створеної природоохоронної одиниці, що призводить до 

підвищення ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу 

природоохоронної території. Запропоновано розробку спеціалізованих ГІС для 

забезпечення ефективності використання та діяльності природоохоронних 

територій, що включають в себе географічний, кадастровий та туристично-

рекреаційний блоки і спрямовані на підвищення процесу інформатизації населення 

на основі якісного інформаційного наповнення.  

7. Здійснено аналіз нормативно-методичної бази оцінки земель 

природоохоронних територій за 1997-2006 рр. та 2011-2013 рр., який виявив 

відмінності в основних підходах до визначення нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів). Визначено 

нормативну грошову оцінку земель Нижньодністровського національного 

природного парку, в результаті чого встановлено, що значне збільшення вартості 
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земельної ділянки природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 

пов’язане із виключенням коефіцієнтів, які враховують функції використання цього 

об’єкту, а показник нормативного рентного доходу не відображає усієї 

диференціації можливих рентоформуючих напрямів земельної ділянки. 

8. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення методики визначення 

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім 

земель населених пунктів). Вона передбачає при визначенні нормативної грошової 

оцінки земель застосування коефіцієнту, який характеризує функціональне 

використання земельної ділянки, та врахування комплексного індексу цінності 

територіального елементу при оцінці однотипних за споживчими цінностями і 

природними якостями земель.  
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АНОТАЦІЯ 

Константінова О.В. Еколого-економічні засади використання земельно-

ресурсного потенціалу природоохоронних територій. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. – Львівський національний аграрний університет 

Міністерства освіти і науки України, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі з’ясовано сутнісні особливості та підходи до 

класифікації природоохоронних територій та уточнено понятійно-категоріальний 

апарат за темою дослідження. Висвітлено теоретичні основи використання 

земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій з позицій концепцій 

сталого розвитку. Обґрунтовано методичні засади здійснення оцінки земель 

природоохоронних територій. Проведено еколого-економічну і соціальну оцінку 

використання та діяльності природоохоронних територій. Досліджено тенденції та 

сучасний стан використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних 

територій. Визначено еколого-економічні аспекти підвищення ефективності 

використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій 

шляхом застосування геоінформаційних систем та технологій у процесі 

функціонального зонування.  

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення методики нормативної 

грошової оцінки земель природоохоронних територій. Запропоновані підходи до 

визначення обсягу фінансових надходжень за використання земель природо-

охоронного та іншого призначення. Обґрунтована доцільність їх зарахування на 

спеціальні рахунки місцевих рад виключно для цілей розвитку цих територій. 

Визначено шляхи вдосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом 

природоохоронних територій. 

Ключові слова: природоохоронні території, земельно-ресурсний потенціал, 

природні ресурси, сталий розвиток, функціональне зонування, оцінка земель. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны окружающей 

среды. Львовский национальный аграрный университет Министерства образования 

и науки Украины, Львов, 2019. 

В диссертационной работе установлено сущностные особенности и подходы к 

классификации природоохранных территорий и уточнен понятийно-категориальный 

аппарат по теме исследования. Предложено определение природоохранных 

территорий. Проведена обобщенная характеристика составляющих 

природоохранных территорий. 

 Акцентировано внимание, что регулирование и использование земельно-

ресурсного потенциала природоохранных территорий, рассматривается в тесной 

взаимосвязи с сущностью понятия «природно-ресурсного потенциала».  

Определено, что ключевое место в составе природных ресурсов принадлежит 

земельным ресурсам. Под понятием «земельно-ресурсный потенциал природо-

охранных территорий» понимается совокупность имеющихся земельных и 

связанных с ними других ресурсов и условий, количественных и качественных 

возможностей природных территорий (акваторий), выделенных в целях охраны 

окружающей среды, для которых четко регламентированы формы и способы 

использования земель, они имеют четкие границы и юридический статус и 

предназначены для природоохранной цели. 

Проведено эколого-экономическую и социальную оценку состояния 

использования и деятельности природоохранных территорий.  Определены 

показатели количества, структуры, динамики, распределения площадей объектов по 

категориям. Намеченные положительные тенденции увеличения площадей 

природоохранных территорий. Охарактеризованы показатели заповедной 

территории страны. Проведена оценка и направления финансирования деятельности 

природоохранных территорий. Определены направления туристической и 

рекреационной деятельности.  Подчеркивается, что рекреационная деятельность на 

природоохранных территориях осуществляется в условиях преобладания 

природоохранной составляющей в системе природопользования. Проведенный 

эколого-экономический анализ использования земельно-ресурсного потенциала 

Нижнеднестровского национального природного парка, выявлены тенденции его 

создания и функционирования. Осуществлена характеристика распределения земель 

по землепользователям, владельцам земли, категориям земель и угодий. 

 Предложены мероприятия по повышению эффективности использования 

земельно-ресурсного потенциала природоохранных территорий. Обоснована 

необходимость проведения функционального зонирования, которая объясняется 

значительным разнообразием не только природных комплексов, но и 

соответствующих им методов управления, ведения хозяйственной деятельности, а 

также взаимодействием между различными группами посетителей, местного 

населения и хозяйствующих субъектов.  Исследования показывают, что применение 

геоинформационных систем и технологий позволяет усовершенствовать процесс 

функционального зонирования при проектировании и создании природоохранной 

территории, а также обеспечивает эффективную деятельность (функционирование) 

созданной природоохранной единицы. Предложена разработка специализированных 
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ГИС для обеспечения эффективности использования и деятельности 

природоохранных территорий, включающих в себя географический, кадастровый и 

туристическо-рекреационный блоки, что позволит повысить информатизацию 

населения в результате качественного информационного наполнения. 

Сформулированы предложения по совершенствованию методики 

нормативной денежной оценки земель природоохранных территорий.  

Рекомендуется определять нормативную денежную оценку земельного участка с 

учетом целевого использования земель, через применение коэффициента, 

характеризующего функциональное использование земельного участка и 

дифференцировать значение нормативной денежной оценки земель с учетом 

комплексного индекса ценности территориального элемента.  Предложенные 

подходы к определению величины финансовых поступлений за использование 

земель природоохранного и иного назначения и установлены важности их 

зачисления на специальные счета местных советов исключительно для целей 

развития этих территорий. Определены пути совершенствования управления 

земельно-ресурсным потенциалом природоохранных территорий. 

 Ключевые слова: природоохранные территории, земельно-ресурсный 

потенциал, природные ресурсы, устойчивое развитие, функциональное зонирование, 

оценка земель. 

 

SUMMARY 

Konstantinova O.V. Ecological and economic foundations for using of land-

resource potential of protected areas. – The manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences, Specialty 08.00.06 – 

Economics of nature use and natural environmental protection. Lviv National Agrarian 

University. – Lviv, 2019. 

In the thesis research the essential features and the approaches for the classification 

of protected areas were clarified and the concept-categorical apparatus concerning the 

research topic was specified. The theoretical basics of the use of protected areas’ land-

resource potential according to the concepts of sustainable development were described. 

The methodical background for realization of land evaluation of protected areas was 

substantiated. Environmental, economic and social assessment of the use and activity of 

protected areas was carried out. The tendencies and the current usage state of land-

resource potential of protected areas were investigated. The ecological and economic 

aspects of improving the use of land-resource potential of protected areas by using 

geoinformation systems and technologies in the process of functional zoning were 

determined. 

The proposals on improving the methodology of normative monetary evaluation of 

protected areas were formulated. The approaches to determine the financial revenues 

volume for the lands used for nature protection and other purposes were proposed. The 

expediency of their transferring to the special accounts of Local Councils was 

substantiated for the purpose of these territories’ development. The improving ways of the 

land resource potential management of protected areas were determined. 

Key words: protected areas, land-resource potential, natural resources, sustainable 

development, functional zoning, land evaluation. 


