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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Земельні ресурси є невід’ємним елементом системи 

аграрного виробництва, а ефективне використання їх у господарській діяльності 

забезпечує соціально-економічний розвиток країни. Важливу роль у цьому відіграє 

стале використання земель сільськогосподарського призначення, що своєю чергою є 

неможливим без ефективного та екологічно безпечного управління земле-

користуванням. Однак послаблення державного впливу на процес планування та 

організації використання й відтворення земель сільськогосподарського призначення 

спричинило виникнення низки екологічних загроз та ризиків у системі 

землекористування внаслідок високої розораності, парцеляції, нецільового 

використання земель, недотримання сівозмін тощо. За таких умов ефективність 

земельної політики залежить від належно вмотивованої системи землеустрою та 

ефективного землевпорядкування. Адже тільки комплексне землевпорядне 

забезпечення процесу управління земельними ресурсами узгоджує правові, 

економічні, соціальні, екологічні та технологічні аспекти процесу земле-

користування, що є основною умовою сталого розвитку аграрного сектора. 

Так, сьогодні землевпорядкування є однією із найважливіших складових 

системи управління земельними ресурсами в Україні, адже саме від нього залежить 

ефективність регулювання земельних відносин, раціональне використання та 

охорона земель, формування структури землекористування тощо. Однак посилення 

проблем у сфері землеустрою та практика нехтування низкою землевпорядних 

заходів останніми десятиліттями свідчить про зниження ролі землевпорядкування у 

здійсненні земельної політики держави, а відсутність чіткої програми розвитку 

земельних відносин постає стримуючим чинником їх ринкової трансформації. За 

таких умов ефективність земельної політики залежить від належного 

функціонування системи землевпорядного забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення. 

Актуальність теми дослідження підтверджується й необхідністю розробки 

механізмів землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення відповідно до напрямів аграрної політики 

держави, зокрема визначених у Концепції Державної цільової програми розвитку 

земельних відносин в Україні на період до 2020 року та Стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2020 року. 

Теоретичні та методологічні засади сталого землекористування й управління 

земельними ресурсами отримали широке висвітлення в економічній літературі на 

світовому рівні. Серед визнаних учених, які досліджували ці питання, слід 

відзначити А. Ангельсена, Я. Вільямсона, С. Енемарка, І. Кауфмана, Дж. Рендольфа, 

Р. Фрідмана, С. Холдена, К. Чомітза та ін. Наукові основи розвитку вітчизняної 

системи землеустрою та землевпорядного забезпечення управління земельними 

ресурсами досліджувалися в наукових працях багатьох вчених, як-от: Д. Гнатко-

вича, Г. Гуцуляка, Д. Бабміндри, Д. Добряка, П. Казьміра, Л. Новаковського, 

А. Сохнича, М. Ступеня, А. Третяка та ін. Шляхи розв’язання еколого-економічних 

проблем сталого сільськогосподарського землекористування у різний час 

розглядалися в роботах М. Богіри, В. Будзяка, Ю. Гуцуляка, О. Гнаткович, 
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Й. Дороша, Ш. Ібатулліна, Т. Калини, І. Кошкалди, Р. Курильціва, Н. Кузін, 

О. Лазарєвої, А. Попова, С. Рогач, Г. Черевка, А. Шворака та ін. У працях згаданих 

учених досліджено теоретичні та прикладні засади трансформації землевпорядного 

процесу відповідно до ринкових умов, планування та організації території 

землекористувань, впорядкування сільськогосподарських угідь, взаємодії підсистем 

землеустрою, земельного кадастру та моніторингу земель тощо. Питанням розвитку 

землевпорядного проектування сільськогосподарських землекористувань присвячено 

напрацювання О. Дорош, А. Мартина, М. Стецюка, Н. Стойко, Р. Тихенка, 

А. Шворака та інших авторів. Їх наукові праці послужили теоретико-

методологічною базою дослідження й надали змогу виявити низку проблем у теорії 

та практиці землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільсько-

господарського призначення.  

Однак, незважаючи на значний обсяг теоретичних і методологічних 

досліджень, низка питань щодо еколого-економічного забезпечення землевпо-

рядного механізму сталого використання земель в Україні досі залишаються мало-

опрацьованими. Зокрема, недостатньо вивченими є інноваційні еколого-економічні 

інструменти землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільсько-

господарського призначення. Слід відзначити й відсутність комплексних 

теоретичних розробок щодо організаційно-економічного забезпечення землевпо-

рядного проектування та планування у сільському господарстві. Недостатньо дієвою 

залишається система еколого-економічного та нормативно-правового регулювання 

землеустрою внаслідок неефективної дії регуляторів, що в поєднанні з 

недостовірною діагностикою знижує результативність землевпорядного процесу 

управління землями сільськогосподарського призначення. Ці обставини та 

відсутність системного підходу до розв’язання еколого-економічних проблем 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення й обумовили актуальність теми дисертації. 

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

дослідження виконано у межах науково-дослідних робіт Львівського національного 

аграрного університету, зокрема за такими темами: «Розробка науково-методичних 

засад формування організаційних, економічних, інформаційних механізмів 

регулювання земельних відносин на регіональному рівні» (номер державної 

реєстрації 0111U001320, 2011–2015 рр.), у межах якої автором опрацьовано напрями 

організаційно-економічного забезпечення землевпорядного проектування та 

планування сталого використання земель сільськогосподарського призначення; 

«Розробка і вдосконалення теоретико-методологічних засад земельних відносин та 

забезпечення збалансованого розвитку території» (номер державної реєстрації 

0116U003178, 2016–2020 рр.), у межах якої автором удосконалено еколого-

економічний інструментарій землевпорядного механізму сталого сільськогосподар-

ського землекористування. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретико-методологічних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо 

формування еколого-економічних засад землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення. 
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Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені й виконані такі 

завдання: 

 розкрити теоретичну сутність та зміст землевпорядного забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення; 

 сформулювати концептуальні положення еколого-економічного забез-

печення землевпорядного механізму в контексті сталого сільськогосподарського 

землекористування; 

 обґрунтувати теоретико-методологічні основи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення; 

 розробити концептуальну модель ефективного функціонування 

землевпорядного механізму сільськогосподарського землекористування в контексті 

екологізації аграрного сектора економіки; 

 удосконалити теоретичний підхід до формування системи земле-

впорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення; 

 з’ясувати сучасний стан та розглянути основні проблеми сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення в умовах трансформації 

земельних відносин і системи землеустрою в Україні; 

 оцінити рівень сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення в регіонах України; 

 удосконалити еколого-економічний інструментарій землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування; 

 обґрунтувати підхід до функціонування системи планування сталого 

використання та охорони сільськогосподарських земель; 

 запропонувати напрями еколого-економічного регулювання земле-

устрою в сільському господарстві; 

 сформулювати пропозиції щодо удосконалення системи фінансового 

забезпечення землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського земле-

користування; 

 визначити шляхи підвищення еколого-економічної ефективності 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення. 

Об’єктом дослідження є процес землевпорядного забезпечення сільсько-

господарського землекористування. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, науково-

методичних і практичних засад формування системи землевпорядного забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційного дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, 

економіки землекористування та концепції сталого розвитку, що висвітлені у працях 

вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем управління земельними ресурсами. Для 

виконання поставлених у роботі завдань використовувались такі методи досліджень: 

монографічний (для поглибленого вивчення еколого-економічних особливостей 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 
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призначення); системно-структурний (для дослідження сутності та змісту системи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення); економіко-статистичний (з метою обробки статистичних даних під 

час еколого-економічного аналізу сучасного стану та проблем використання земель 

сільськогосподарського призначення); експертних оцінювань, ранжування, 

індикаторного, економетричного та кластерного аналізу (для оцінювання рівня 

сталості використання земель сільськогосподарського призначення); структурно-

функціонального аналізу (для визначення складових системи планування сталого 

використання та охорони сільськогосподарських земель); розрахунково-

конструктивний та експериментальний (для обґрунтування напрямів розвитку та 

шляхів підвищення ефективності землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення); абстрактно-логічний 

(для теоретичного узагальнення та формулювання висновків) тощо. 

Інформаційну основу дослідження становлять вітчизняні та міжнародні 

законодавчі й нормативні акти у сфері землеустрою, економіки землекористування, 

матеріали і звіти Державної служби статистки України, Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Міністерства екології і природних ресурсів України, 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», ДП «Львівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою», вітчизняних аграрних підприємств, а також 

методичні рекомендації наукових установ, інші літературні джерела, матеріали 

власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається особистим внеском 

автора у розв’язання актуальної наукової проблеми в галузі економіки 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища, що 

полягає в розробленні еколого-економічних засад землевпорядного забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення. Найвагомішими 

науковими результатами, що обумовлюють новизну дослідження, є: 

вперше: 

 сформульовано концептуальні положення еколого-економічного 

забезпечення землевпорядного механізму, які передбачають систематизацію і 

розвиток принципів, чинників, заходів та імперативів його функціонування на 

основі інтерпретації правових, економічних, соціальних та екологічних пріоритетів 

сільськогосподарського землекористування з урахуванням постулатів теорії сталого 

розвитку; 

 обґрунтовано теоретико-методологічні основи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення, що 

ґрунтуються на економічній теорії сталого розвитку, застосуванні системного та 

процесно-функціонального підходів, а також передбачають використання 

сукупності методів, які враховують соціально-економічні й екологічні особливості 

земельно-господарського устрою сільських територій і визначають цільове 

призначення конкретних прикладних завдань; 

 запропоновано структурно-функціональну модель функціонування 

системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських 
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земель, що налічує сукупність взаємопов’язаних елементів та механізму їх взаємодії 

з урахуванням децентралізації земельних відносин і дає змогу встановити баланс 

інтересів між уповноваженими органами влади на різних ієрархічних рівнях та 

суб’єктами землекористування; 

удосконалено: 

 теоретичний підхід до формування системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення 

яку, на відміну від традиційного уявлення, представлено як сукупність елементів 

(суб’єкти, об’єкт, цілі, завдання, принципи, механізм, підходи та методи) та 

підсистем (оцінювання, планування, організації, контролю); 

 методичний підхід до оцінювання рівня сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення, що базується на застосуванні інтегрального 

індексу й сукупності оціночних критеріїв та індикаторів, які, на відміну від 

існуючих, окрім нормативних значень, передбачають визначення динамічних 

характеристик землекористування та дають змогу порівняти їх поточні тенденції з 

базовим періодом; 

 методичні підходи до еколого-господарського зонування і регламентації 

режимів використання земель, які передбачають необхідність запровадження в 

практику сільськогосподарського землекористування інституту територіального 

зонування з поділом земель за категоріями залежно від їх якісних характеристик на 

особливо цінні, продуктивні, малопродуктивні та деградовані; 

 науково-методичний підхід до інформаційного забезпечення земле-

впорядкування в сільському господарстві, що передбачає функціонування трьох 

основних взаємопов’язаних підсистем (інформаційно-аналітичної, автоматизації 

землевпорядного проектування, організації землевпорядних робіт) та дає змогу 

створити комплексне уявлення про організацію території, впорядкування 

сільськогосподарських угідь і сівозмін, а також приймати обґрунтовані рішення у 

процесі землевпорядного проектування; 

 механізм фінансової підтримки проектів внутрішньогосподарського 

землеустрою, що, на відміну від існуючих, регламентує процес субсидування 

землевпорядних робіт щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь і припускає диференціацію виділення бюджетних коштів 

сільськогосподарським товаровиробникам залежно від рівня сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення; 

набули подальшого розвитку: 

 сутнісно-змістовна основа землевпорядного забезпечення сталого вико-

ристання земель сільськогосподарського призначення як системи елементів земле-

впорядного процесу управління землями сільськогосподарського призначення, які 

реалізуються у вигляді інструментів і технологій впливу на умови раціональної 

організації території та регулювання земельних відносин у сільському господарстві, 

що забезпечують формування сталого землекористування з метою оптимізації 

параметрів екологічних і соціально-економічних функцій сільських територій; 

 систематизація функцій землевпорядного механізму, яка, на відміну від 

існуючих, ґрунтується на їх розподілі за чотирма групами, диференційованими за 
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стадіями управління земельними ресурсами: оцінювання, планування, організації та 

контролю, що дає можливість визначити пріоритетні й першочергові напрями 

реалізації землевпорядних заходів на перспективу; 

 інноваційні інструменти землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення, які передбачають 

запровадження та застосування низки технологій, що дає можливість мінімізувати 

витрати на інформаційне та кадрове забезпечення цього процесу та сформувати 

ефективну структуру загального, своєчасного і систематичного проведення 

землевпорядних робіт; 

 застосування еколого-економічних інструментів землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування, що передбачає їх 

диференціацію з урахуванням результатів оцінки сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення з метою реалізацію відповідних заходів та 

функціональних орієнтирів, спрямованих на усунення негативних відхилень від 

оптимальних індикаторів сталості; 

 напрями еколого-економічного регулювання землеустрою в сільському 

господарстві, що, на відміну від існуючих, передбачають встановлення нормативно 

закріпленого порядку його проведення, оцінку впливу на довкілля землевпорядних 

проектів, вдосконалення механізму координації діяльності органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, трансформацію фінансового механізму землевпо-

рядкування і автоматизацію процесів інформаційного забезпечення організації та 

здійснення контролю за землеустроєм. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційній роботі сформульовано теоретичні положення та обґрунтовано 

практичні рекомендації, спрямовані на еколого-економічне забезпечення 

землевпорядного механізму. Основні теоретичні та методичні положення, висновки 

й рекомендації дослідження доведено до рівня практичних розробок, які сприяють 

формуванню ефективних інструментів сталого сільськогосподарського  землекорис-

тування. 

Результати досліджень автора щодо удосконалення землевпорядного 

механізму регулювання та економічного стимулювання організації сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення використано в 

практичній діяльності Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

(довідка № 20-13-0.1-3135/2-19 від 17.04.2019 р.). Пропозиції автора щодо 

формування й ефективного функціонування системи землевпорядного забезпечення 

сталого сільськогосподарського землекористування використовувались Департамен-

том агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації при 

розробці регіональних програм розвитку агропромислового комплексу Львівської 

області (довідка № 01-37/5 від 17.04.2019 р.). Низку науково-методичних 

рекомендацій автора щодо землевпорядного проектування та організації сталого 

використання й охорони земель сільськогосподарського призначення використано в 

господарській діяльності ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» (довідка № 211 від 26.03.2019 р.). Науково-методичні підходи автора 

щодо еколого-економічного забезпечення землевпорядного механізму сталого 
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сільськогосподарського землекористування використовуються в діяльності 

ПП «Центр ринкових досліджень» при розробці стратегії розвитку підприємства 

(довідка № 340-1 від 23.04.2019 р.). 

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використані при оптимізації 

навчального процесу Львівського національного аграрного університету під час 

розробки навчально-методичних матеріалів до спеціальних та нормативних курсів 

(довідка № 01-27-03-31.1 від 14.01.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, висновки та 

пропозиції, отримані за результатами проведених досліджень, розроблено 

здобувачем самостійно. Подані в дисертації теоретичні положення та практичні 

рекомендації належать особисто автору і є його науковим доробком. Із наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті 

положення, які є результатом самостійної роботи здобувача. Наукові результати 

здобувача є внеском у розвиток економічної науки з питань охорони навколишнього 

природного середовища та землекористування в сільському господарстві. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідалися та отримали схвалення на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зокрема таких як: «Проблеми збалансованого 

природокористування в агросфері» (Київ, 2016 р.), «Еколого-економічні основи 

збалансованого землекористування та розвитку земельних відносин в агросфері» 

(Київ, 2016 р.), «Актуальні завдання топографо-геодезичного забезпечення в 

землеустрої та земельному кадастрі» (Львів-Дубляни, 2016 р.), «Перспективи 

розвитку національної економіки» (Запоріжжя, 2016 р.), «Ефективне 

функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого 

розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (Полтава, 2016 р.), 

«Economy. Zarządzanie. Państwo i Prawo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do 

praktyki» (Польща, Люблін, 2017 р.), «Геодезия, землеустройство и кадастры: вчера, 

сегодня, завтра» (Росія, Омськ, 2017 р.), «Екологічна безпека держави» (Київ, 

2017 р.), «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і 

суспільства» (Тернопіль, 2017 р.), «Збалансоване природокористування: традиції, 

перспективи і інновації» (Київ, 2017 р.), «Функціонування АПК на засадах 

раціонального природокористування» (Полтава, 2017 р.), «Перспективи розвитку 

національної економіки в умовах змін ринкового середовища» (Одеса, 2017 р.), 

«Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 2017 року), «Наукові 

основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-

ресурсного потенціалу України» (Чабани, 2017 р.), «Сучасні тенденції в економіці та 

управлінні» (Запоріжжя, 2018 р.), «Економічний механізм управління інноваціями: 

методологія та практика» (Львів, 2018 р.), «Передумови та перспективи 

раціонального використання природно-ресурсного потенціалу» (Полтава, 2018 р.), 

«Забезпечення сталого економічного розвитку країни: проблеми, можливості та 

перспективи» (Київ, 2018 р.), «Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 2018 р.), «Сучасні 

моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» (Глухів, 

2018 р.), «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського 
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виробництва» (Харків, 2018 р.), «Збалансоване природокористування: традиції, 

перспективи та інновації» (Київ, 2018 р.). 

Публікація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи опубліковано у 46 наукових працях, у т.ч. в одній одноосібній монографії, 

24 статтях у наукових фахових виданнях з економіки, з яких 19 – у виданнях 

іноземних держав та виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз, а також 21 публікація – у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти 

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

дисертації становить 458 сторінок, з яких основного тексту – 349 сторінок. Робота 

містить 44 рисунки, 38 таблиць, 14 додатків, а також список використаних джерел із 

417 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено основні завдання роботи, 

окреслено об’єкт і предмет дослідження, його методику, відображено наукову 

новизну, практичну цінність дослідження та результати апробації його результатів. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення» – визначено сутність та обґрунтовано теоретико-методологічні 

засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогоспо-

дарського призначення, сформульовано концептуальні положення еколого-

економічного забезпечення землевпорядного механізму в контексті сталого 

сільськогосподарського землекористування та уточнено понятійно-категоріальний 

апарат за темою дослідження. 

Встановлено, що ринкова трансформація земельних відносин у сільському 

господарстві сприяла, здебільшого, зміні форм власності на землю, не забезпечивши 

при цьому організацію раціонального використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення. Дієвим інструментом розв’язання цієї 

проблеми в умовах здійснення земельної реформи є ефективне функціонування 

землеустрою та розвиток землевпорядкування. З огляду на це, визначено роль та 

місце землевпорядкування в забезпеченні сталого використання земель сільсько-

господарського призначення. Доведено, що землеустрій як інструмент забезпечення 

ефективної організації земельних відносин є сталою категорією, натомість 

землевпорядкування – категорія динамічна, що розкривається через застосування 

процесного підходу до цього явища і характеризує зміни в земельних відносинах, 

ефективності розподілу, організації та використання земельних ресурсів.  

Землевпорядний процес як механізм реалізації земельної політики держави в 

галузі земельних відносин має низку елементів, які умовно можна об’єднати у дві 

основні групи: елементи, що безпосередньо забезпечують організацію території і 

реалізацію екологічної, економічної та соціальної функцій землевпорядкування (у 

цьому напрямі у процесі землевпорядкування відбувається формування та 

впорядкування землекористувань, організація території сільськогосподарських 

організацій, створення фондів перерозподілу земель, встановлення меж тощо); 
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елементи, що забезпечують реалізацію правових основ земельних відносин, де 

землевпорядкування виступає як інструмент визначення цільового призначення 

земель, форм власності на них та особливостей використання, встановлення 

обмежень і обтяжень на земельні ділянки, режими їх використання. Ураховуючи це, 

визначено сутністно-змістовну основу землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення як системи елементів 

землевпорядного процесу управління землями сільськогосподарського призначення, 

які реалізуються у вигляді соціально-економічних та екологічних інструментів і 

технологій впливу на умови раціональної організації території та регулювання 

земельних відносин у сільському господарстві, що забезпечують формування 

сталого землекористування з метою оптимізації параметрів екологічних і соціально-

економічних функцій сільських територій. 

Оскільки функціонування системи управління землекористуванням перебуває 

у процесі трансформації, всі її зміни реалізуються, переважно, на підсвідомому 

інтуїтивному рівні, базуючись лише на неупорядкованих даних та незначному 

управлінському досвіді. Тому трансформація управлінських заходів має базуватися 

на формуванні єдиного землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування, що забезпечує нівелювання управлінських ризиків. 

Встановлено, що землевпорядний механізм налічує систему землевпорядних 

елементів управління землями сільськогосподарського призначення, які 

реалізуються через соціально-економічні та екологічні інструменти і технології 

впливу суб’єктів управління на умови раціональної організації території 

адміністративно-територіальних одиниць (суб’єктів господарювання) та 

регулювання земельних відносин. На основі визначених взаємозв’язків згаданих 

землевпорядних елементів з процесами управління земельними ресурсами 

сформульовано концептуальні положення еколого-економічного забезпечення 

землевпорядного механізму в контексті сталого сільськогосподарського землекорис-

тування, а саме: принципи, чинники, заходи та імперативи його функціонування. Ці 

положення передбачають інтерпретацію правових, економічних, екологічних і 

соціальних пріоритетів сільськогосподарського землекористування з урахуванням 

постулатів теорії сталого розвитку.  

Розкрито ключові принципи ефективного функціонування землевпорядного 

механізму в системі управління земельними ресурсами агросфери. Визначено 

чинники впливу на функціонування землевпорядного механізму сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення (природно-кліматичні, 

просторові, нормативно-правові, соціально-економічні, організаційно-виробничі, 

техніко-технологічні, науково-інноваційні). Визначено основні імперативи (вимоги, 

постулати), які необхідно враховувати при землевпорядкуванні в сільському 

господарстві. Систематизовано функції землевпорядного механізму, диференційо-

вані за стадіями управління земельними ресурсами. 

Уточнено понятійно-категоріальний апарат економіки землекористування 

шляхом теоретичного узагальнення та удосконалення понять «землевпоряд-

кування», «землевпорядний процес», «землевпорядне забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення», «землевпорядний 
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механізм», що дало змогу коректніше визначити еколого-економічні проблеми 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення в умовах 

ринкових трансформацій та сформулювати теоретико-методологічні основи 

землевпорядного забезпечення цього процесу. 

Доведено необхідність імплементації в методологію формування системи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення, прийомів та методів, які враховують соціально-економічні й 

екологічні особливості земельно-господарського устрою та визначають цільове 

призначення конкретних прикладних завдань. Такий підхід дає змогу забезпечити 

регулюючий вплив цієї системи на умови землекористування через землевпорядний 

механізм та відповідний еколого-економічний інструментарій.  

Проведені теоретичні узагальнення доводять, що формування методології 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення має базуватися на економічній теорії сталого розвитку та передбачає 

нову парадигму, основою якої є системний та процесно-функціональний підходи. 

Застосування системного підходу як методологічного інструментарію дає змогу, на 

противагу абстрактному рівню діалектичного розгляду проблеми землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення, 

перейти до більш конкретного рівня її розв’язання. Застосування процесно-

функціонального підходу зумовлюється тим, що процес досягнення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення є доволі непростим 

об’єктом дослідження (що передусім зумовлено наявністю низки різноманітних 

складових із властивими їм розрізненими функціями) та потребує інструмент-

ального наповнення. Зокрема, цей підхід варто застосовувати для формування 

механізму реалізації поставлених завдань та моделі землевпорядного забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення. Крім того, 

основні критерії та індикатори мають враховувати відповідні умови господарювання 

і є першочерговими у процесі реалізації управлінської діяльності, що обумовлено 

необхідністю реалізації та сприяння ініціативності процесних і функціональних 

рішень. 

Удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення, що базується на застосуванні 

сукупності оціночних критеріїв та індикаторів, які, на відміну від існуючих, окрім 

нормативних значень, передбачають визначення динамічних характеристик 

землекористування порівняно з базовим періодом. Оцінювання такого складного 

явища, як сталість використання земель сільськогосподарського призначення, 

обумовлює необхідність застосування інтегрального показника, що дає змогу 

комплексно врахувати сукупність різних критеріїв та індикаторів. Інтегральний 

індекс сталості використання земель сільськогосподарського призначення 

передбачає застосування ієрархічної структури, що групує критерії у межах 

цільових векторів, а індикатори – у межах цих критеріїв (табл. 1). Індикатори 

налічують абсолютні показники, які характеризують стан землекористування в 

конкретному періоді, а також відносні динамічні показники, що порівнюються з 

базовим періодом. З метою зіставлення різноякісних та різновимірних показників 
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запропоновано здійснювати інтерпретацію їх значення шляхом нормування, тобто 

здійснити перехід від абсолютних значень до нормованих, що характеризують 

ступінь наближення до оптимального значення в межах від 0 до 1. При цьому 

нульове значення унормованого показника відповідає найнижчій якості за даною 

властивістю, а значення, рівне «1», – найвищій. 

Таблиця 1 

Методичні засади розрахунку інтегрального індексу сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення 

Цільовий 

вектор 
Критерій 

Ваговий 

коефіцієнт, 

% 

Індикатор 

Ваговий 

коефіцієнт, 

% 

Еколо-

гічний 

Просторова 

організація 

території 

35 

Коефіцієнт екологічної 

стабільності території 
65 

Індекс змін рівня екологічної 

стабільності території 
35 

Якість ґрунту 30 

Індекс зміни вмісту гумусу в 

ґрунті 
30 

Еколого-агрохімічна оцінка 

земельних угідь 
70 

Рівень та 

інтенсивність 

розвитку 

процесів 

деградації земель 

35 

Рівень еродованості земель 65 

Інтенсивність ерозії земель 35 

Соціально-

еконо-

мічний 

Якість життя 35 

Індекс людського розвитку 70 

Рівень економічної 

активності сільського 

населення 
30 

Економічна 

ефективність 
65 

Приріст урожайності 

зернових та зернобобових 
10 

Обсяг продукції сільського 

господарства у постійних 

цінах 2010 р. на 1 га сільсько-

господарських угідь 

20 

Індекс зміни обсягу продукції 

сільського господарства 
25 

Коефіцієнт землевіддачі 30 

Рівень рентабельності 15 

Джерело: сформовано автором. 

 

Для розрахунку величини вказаних критеріїв (сі) визначається сума 

унормованих значень сукупності індикаторів, що входять до них, скоригованих 

відповідно до їх вагомості: 
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де   i – унормоване значення і-го індикатора; gi – ваговий коефіцієнт i-го індикатора; 

n – кількість індикаторів, що застосовуються під час розрахунку критеріїв. 

Інтегральний індекс сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення (Isl), своєю чергою, визначається як середнє арифметичне значення 

цільових векторів (vj) розрахованих критеріїв з урахуванням їх вагового 

коефіцієнта: 

 





n
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                                                             (3) 

 

де gi – ваговий коефіцієнт i-го критерію; n – кількість індикаторів, що 

застосовуються під час розрахунку критеріїв; m – кількість цільових векторів, що 

застосовуються під час розрахунку інтегрального індексу. 

На основі індикаторного методу для обґрунтування діапазонів та градації 

рівнів сталості використання земель сільськогосподарського призначення 

запропоновано шкалу та їх класифікацію за значенням інтегрального індексу 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Шкала градації рівнів сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення за значенням інтегрального індексу  

Рівень сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення 

Значення інтегрального індексу 

сталості 

Кризовий  0,25 

Критичний 0,26–0,50 

Низький 0,51–0,75 

Задовільний  0,76 
Джерело: авторська розробка. 

 

Запропоновані методичні підходи, які базуються на застосуванні 

інтегрального індексу і включають сукупність оціночних критеріїв та індикаторів, 

алгоритм їх нормування відповідно до оптимальних значень, дають змогу 

об’єктивно  оцінити рівень сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення на регіональному рівні чи рівні країни. Адаптуючи сукупність 

індикаторів, запропонованих у межах визначених критеріїв до діяльності суб’єктів 

господарювання, можна також визначити рівень сталості використання земель для 

конкретних сільськогосподарських товаровиробників. 

У другому розділі – «Нова парадигма землевпорядного забезпечення 

сталого сільськогосподарського землекористування» – розроблено концептуаль-

ну модель ефективного функціонування землевпорядного механізму сільськогоспо-

дарського землекористування в контексті екологізації аграрного сектора економіки, 
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удосконалено теоретичний підхід до формування системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення. 

Визначено, що ідеологічною основою нової парадигми сільськогоспо-

дарського землекористування, а відтак і землевпорядного забезпечення цього 

процесу, повинні стати основні постулати теорії сталого розвитку. До того ж 

важливим елементом забезпечення сталого використання земель сільськогоспо-

дарського призначення є екологізація землекористування. Тому постає необхідність 

розробки концепції  землевпорядного забезпечення з урахуванням зміни чинників 

впливу, інституціонального середовища, а також проблем та передумов сталого 

сільськогосподарського землекористування.  

Безумовно, що сучасне землевпорядкування має передбачати конкретну 

розробку реальних стратегічних рішень на базі ґрунтовного наукового забезпечення, 

а також виступати результативним важелем державного управління у сфері 

земельних відносин. Тому концептуальна модель функціонування землевпорядного 

механізму сільськогосподарського землекористування має включати такі складові: 

оцінювання рівня сталості використання земель, концептуальні положення, 

інституціональні пріоритети, напрями розвитку, еколого-економічний 

інструментарій (рис. 1). Зважаючи на це, нами систематизовано основні стратегічні 

напрями розвитку землевпорядного механізму сільськогосподарського землекорис-

тування в контексті екологізації аграрного сектора економіки, якими є:  еколого-

економічне регулювання землеустрою, удосконалення системи планування 

використання та охорони земель, фінансова підтримка землевпорядних робіт, 

розвиток нормативно-правової бази. Реалізація цих напрямів дасть змогу створити 

більше можливостей для впливу землевпорядного механізму на забезпечення 

сталого сільськогосподарського землекористування. 

Дослідження зарубіжних моделей функціонування землевпорядного 

механізму сталого використання сільськогосподарських земель засвідчили, що в 

більшості розвинених країн сільські території виступають самостійними об’єктами 

управління. Обґрунтовано основні шляхи імплементації світового досвіду в процес 

еколого-економічного забезпечення землевпорядного механізму сталого викори-

стання земель сільськогосподарського призначення в Україні, як-от: регламентація 

зонування території, здійснення землевпорядних заходів у межах спеціальних 

програм, субсидування землевпорядних заходів, розвиток інвестиційних проектів 

землеустрою, розвиток державно-приватного партнерства у сфері землеустрою 

тощо. 

З метою підвищення ефективності функціонування землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування та здійснення заходів 

з планування й організації раціонального використання і охорони земель 

обґрунтовано необхідність розробки Державної цільової програми комплексного 

землевпорядкування сільських територій на період до 2025 року. Ця програма 

повинна передбачати визначення та реалізацію основних землевпорядних заходів, 

спрямованих на створення сприятливих умов для сталого розвитку земле-

користування сільських територій, сприяння розв’язанню екологічних і соціальних 
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проблем села, розвиток високоефективного конкурентоспроможного сільськогоспо-

дарського виробництва, збереження природних цінностей агроландшафтів. 

 

Сучасний стан використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення 

Проблеми 

забезпечення 

Оцінювання рівня 

сталості 

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Концептуальні положення еколого-економічного 
забезпечення землевпорядного механізму сталого 

сільськогосподарського землекористування 
 

Принципи та 

імперативи 

Цілі та 

завдання 

 

Напрями розвитку 

землевпорядного 

механізму 

Еколого-економічний інструментарій землевпорядного 
механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування 
 

громадського екологічного управління 

Стале сільськогосподарське 

землекористування 

 

 Еколого-

економічне  

регулювання 

 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

 

Система 

планування 

 

Система 

фінансування 

Інституціональні 

пріоритети 

 
Рис. 1. Концептуальна модель ефективного функціонування землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування. 
Джерело: сформовано автором. 

 

Земельно-ресурсний потенціал є одним із головних елементів соціально-

економічного розвитку кожної країни, процес використання якого являє форму 

взаємодії людини з навколишнім середовищем. Ця взаємодія в сільському 

господарстві реалізується через використання, відтворення та охорону земельних 

ресурсів агросфери. Поєднати вказані складові неможливо без розгляду 

землевпорядного забезпечення як системи відносин, що складаються в процесі 

екологізації сільськогосподарського землекористування. З цих позицій вважаємо, 

що система землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільсько-

господарського призначення являє собою сукупність елементів, які забезпечують 
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узгодження організаційно-правових, соціально-економічних, природно-ресурсних і 

екологічних умов землекористування з метою забезпечення ефективності аграрного 

виробництва та збереження земельних ресурсів для майбутніх поколінь. В аспекті 

економічної ефективності реалізація землевпорядних заходів є значно 

раціональнішою, аніж ліквідація негативних ефектів унаслідок впливу 

деградаційних процесів або ж цілковитої втрати родючих ґрунтів. З огляду на це, 

систематична та вчасна реалізація землевпорядних заходів дає змогу не лише 

послабити негативний вплив цих процесів на якісний стан довкілля, а й забезпечує 

збереження і відтворення ґрунтів для цілей землекористування нині та на 

перспективу, а також нарощення їх виробничого потенціалу. Основу системи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення становлять суб’єкти, об’єкт, цілі, завдання, принципи, механізм, 

підходи та методи (рис. 2). 
 

 

ПІДСИСТЕМА 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Суб’єкти 

Об’єкт 

Ціль та 

завдання  

Підходи 

та методи  

Механізм та 

інструментарій 

Принципи 

 

ПІДСИСТЕМА 

КОНТРОЛЮ 

 

ПІДСИСТЕМА 

ПЛАНУВАННЯ 

 

ПІДСИСТЕМА 

ОЦІНЮВАННЯ 

 
Рис. 2. Структурно-логічна схема формування системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення. 
Джерело: сформовано автором. 
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Серед основних складових системи землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення слід виділити: об’єкт – 

землі сільськогосподарського призначення та суб’єкти, якими є державні органи 

влади, територіальні громади, землевласники, землекористувачі. Вплив суб’єктів на 

об’єкт здійснюється через механізм, під яким будемо розуміти форму реалізації 

влади держави і землевласників (землекористувачів). Оскільки такі види діяльності, 

як використання, відтворення та охорона земельних ресурсів тісно взаємопов’язані 

між собою, виникає необхідність пошуку можливостей їх гармонійного поєднання з 

метою стабілізації процесів, що відбуваються в економіці, а також створення умов 

для економічного зростання. Досягти такого результату можна тільки шляхом 

регулювання інтенсивності кожної зі складових землекористування, що й 

передбачає процес землевпорядкування. Тому додаткового аналізу і напрямів 

удосконалення потребують інституціональні засади системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення. 

Застосування підсистем як повноцінних систем другого рівня полегшує 

аналітичну роботу зі складними системами, зокрема у сфері землевпорядкування, 

оскільки їх можна розглядати і як окремі елементи загальної системи. Ключове 

місце у формуванні системи землевпорядного забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення займає підсистема оцінювання. 

Важливим елементом її реалізації є система критеріїв та індикаторів, що 

уможливлюють оцінювання сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення та подальше планування землевпорядних робіт залежно від її рівня. 

Мета підсистеми планування – формування чіткого плану (схеми), який передбачає 

вибір складу, структури, порядку здійснення заходів, що дасть змогу досягнути 

зазначеної мети шляхом виконання поставлених завдань, а також охоплює якісні та 

кількісні характеристики об’єкта управління в сучасний та розрахунковий періоди. 

Підсистема організації передбачає забезпечення раціонального використання та 

охорони земель шляхом застосування низки інструментів та методів через 

землевпорядне проектування та безпосередню реалізацію проектів землеустрою. 

Підсистема контролю системи землевпорядного забезпечення є по суті частиною 

земельного контролю в контексті контролю за здійсненням землеустрою з метою 

оцінки змін стану і тенденцій використання земель, які були зумовлені земле-

впорядними заходами. 

У третьому розділі – «Еколого-економічний аналіз сучасного стану та 

проблем сталого використання земель сільськогосподарського призначення в 

Україні» – здійснено еколого-економічний аналіз сучасного стану та проблем 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення в умовах 

трансформації земельних відносин і системи землеустрою, оцінено рівень сталості 

використання цих земель у регіонах України. 

Проведені дослідження дали змогу встановити низку закономірностей та 

проблем сучасного сільськогосподарського землекористування в умовах трансфор-

мації земельних відносин і системи землеустрою в Україні. Визначено, що за період 

реформування земельних відносин землевпорядні заходи в сільському господарстві, 

які були б спрямовані на раціональне використання та охорону земель,  майже не 
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здійснювалися. Упродовж цього періоду здійснювалися переважно земельно-

кадастрові роботи щодо набуття права власності на земельні ділянки із визначенням 

і встановленням їх меж для користувачів та власників. Такий стан речей істотно 

трансформував розміри і стійкість сільськогосподарських землекористувань. Так, 

дані табл. 3 ілюструють зміни в розподілі угідь між різними за розміром 

землекористування сільськогосподарськими підприємствами та, відповідно, 

концентрації цих угідь. Варто відмітити, що в порівнянні з початковим періодом 

реформування, коли середня площа землекористування сільськогосподарських 

підприємств становила близько 3,0–5,0 тис. га,  нині більша частина суб’єктів 

господарювання характеризуються значно меншими площами використовуваних 

угідь, а окремі підприємства є особливо великими землекористувачами, що 

викликає значне занепокоєння в суспільстві. 

Таблиця 3 

Зміни в розподілі сільськогосподарських угідь в Україні між підприємствами з 

різним розміром землекористування  

Підприємства за 

розміром земле-

користування, га 

Частка сільськогосподарських угідь, що 

припадають на підприємства, % 

2017 р. до 

1990 р.,  

+/- п. 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2017 р. 

до 100 0,9 1,2 4,8 4,6 4,4 +3,5 

101–1000 13,9 20,7 19,2 17,0 18,5 +4,6 

1001–5000 79,9 63,4 61,2 51,3 45,5 –34,4 

понад 5000 5,3 14,7 14,8 27,1 31,6 +26,3 

За сукупністю 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 
Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру та Держстату. 

 

Трансформація режиму просторового функціонування колишньої системи 

землекористування зумовила дисбаланс її організаційно-територіальної структури. 

У ході перетворень організаційно-правових форм господарювання трансформу-

валися межі та площі використовуваних земель, спричинюючи складнощі в процесі 

їх раціонального використання, відтворення та охорони. Зокрема спостерігалися: 

негативні тенденції до зростання парцеляції сільськогосподарських земель 

унаслідок паювання; збільшення площі ріллі на тлі загального зменшення площі 

сільськогосподарських угідь; невідповідність землекористування екологічно 

допустимим співвідношенням площ ріллі в структурі земельного фонду; зменшення 

темпів відновлення агроекосистем унаслідок порушення умов збалансованого 

землекористування.  

Комплексна еколого-економічна оцінка земель на державному і регіональному 

рівнях засвідчила, що невдала реалізація земельної реформи та інтенсивне 

антропогенне навантаження на земельні ресурси призвели до низки еколого-

економічних наслідків та загроз процесу сільськогосподарського землекористуван-

ня. Безсистемність перерозподілу та використання земель у сільському господарстві 

з кожним роком погіршує якісні показники ґрунтового покриву та знижує 

продуктивність сільськогосподарських угідь. Серед негативних процесів у вітчиз-

няному сільськогосподарському землекористуванні варто виділити порушення 
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системи сівозмін та поширення монокультурного виробництва. Через кон’юнктурні 

зміни на ринку аграрної продукції та внаслідок занепаду галузі тваринництва в 

Україні спостерігалось насичення сівозмін злаковими та технічними культурами з 

одночасним зменшенням частки кормових. Частка зернових та зернобобових 

культур у загальній посівній площі збільшилася з 45,0% у 1990 р. – до 53,0% у 

2017 р., технічних за цей же період – з 11,6% до 33,6%. Надання переваги саме цим 

сільськогосподарським культурам спричиняє негативний вплив на ґрунтовий 

покрив, адже вони виносять значну кількість поживних речовин з ґрунту.  

Варто відзначити, що незважаючи на недотримання раціональних методів 

землекористування, показники економічної ефективності використання сільсько-

господарських угідь в Україні характеризуються позитивною динамікою (табл. 4). 

Таблиця 4 

Динаміка ефективності сільськогосподарського землекористування в Україні 

Показник 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2017 р. 
2017 р. до 
1990 р., % 

Площа с.-г. угідь, тис. га 42030,3 41722,2 41722,2 41576,0 41489,3 98,7 

Вироблено на 100 га с.- г. 
угідь, ц: 
м’яса (у живій масі) 

 
 

155,0 

 
 

51,1 

 
 

62,7 

 
 

78,6 

 
 

55,9 

 
 

36,0 

молока всіх видів 587,4 314,0 359,6 302,3 247,8 42,2 

Урожайність, ц/га: 
зернових та зернобобових  

 
35,1 

 
19,4 

 
26,0 

 
26,9 

 
42,5 

121,1 

цукрових буряків 
(фабричних) 

275,7 176,7 248,2 279,5 474,9 172,3 

соняшнику 15,8 12,2 12,8 15,0 20,2 127,8 

картоплі 116,8 121,6 128,4 132,5 167,8 143,7 

овочів 149,0 112,3 157,1 173,6 207,9 139,5 

плодів та ягід 42,7 38,4 63,7 78,2 103,1 241,5 

Валовий збір, тис. т: 
зерна 

 
51009,0 

 
24459,0 

 
38015,5 

 
39270,9 

 
61916,7 

 
121,4 

цукрових буряків 
(фабричних) 

44264,5 13198,8 15467,8 13749,2 14881,6 33,6 

соняшнику 2570,8 3457,4 4706,1 6771,5 12235,5 475,9 

картоплі 16732,4 19838,1 19462,4 18704,8 22208,2 132,7 

овочів 6666,4 5821,3 7295,0 8122,4 9286,3 139,3 

плодів та ягід 2901,7 1452,6 1689,9 1746,5 2048,0 70,6 

Продукція с. г. у порівнян-
них цінах 2010 р. млн грн 

282774,2 151022,2 179605,8 194886,5 249157,0 88,1 

у тому числі: 
- продукція рослинництва 

 
145502,0 

 
92838,9 

 
114479,9 

 
124554,1 

 
179474,6 

 
123,3 

- продукція тваринництва 137272,2 58183,3 65125,9 70332,4 69682,4 50,8 

Вироблено продукції с. г. 
всіма категоріями 
господарств: 
- на одну особу, грн 

 
 
 

5449 

 
 
 

3071 

 
 
 

3813 

 
 
 

4249 

 
 
 

5865 

 
 
 

107,6 

- на 100 га с.-г.  угідь, 
  тис. грн 

672,8 361,1 430,5 469,5 600,5 89,3 

Джерело: розраховано за даними Держстату. 
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Проте зростання аграрного виробництва, в основному, було забезпечене 

завдяки природним ресурсним можливостям і супроводжувалося погіршенням стану 

земельних ресурсів. Збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва 

завдяки використанню засобів хімізації, проведенню меліоративних робіт, 

інтенсифікації агротехнологій, розширенню комплексної механізації обробітку 

культур призвело до появи низки нових проблем: засолення, закислення, 

переущільнення та підтоплення ґрунтів; посилення водної та вітрової ерозії; 

накопичення в ґрунтах та прилеглих водоймах хімікатів; порушення 

функціонування природних екосистем, скорочення біорізноманіття. 

Так, серед найбільш несприятливих чинників, що впливають на якісний стан 

земельних ресурсів, є водна та вітрова ерозія ґрунтів. Близько половини 

сільськогосподарських угідь України є дефляційно небезпечними або піддані впливу 

вітрової ерозії. Загальна площа орних земель України, що зазнає впливу водної 

ерозії, становить 13284,2 тис. га, або 32% від усіх сільськогосподарських угідь. У 

складі еродованих земель налічується 3218,1 тис. га з середньо- та 1232,4 тис. га – із 

сильнозмитими ґрунтами. Крім того, на 10,7 млн га сільськогосподарських земель 

(17,7% загальної площі країни) спостерігається підкислення ґрунтів, 2,3 млн га 

(3,8%) є солонцюватими, 1,9 млн га (3,2%) – перезволоженими та 1,8 млн га (3,0%) – 

заболоченими. 

Негативний вплив згаданих чинників та практична відсутність робочих 

землевпорядних проектів з рекультивації порушених земель, консервації 

деградованих і малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, 

заболочення, вторинного засолення, висушування, зсувів, ущільнення, закислення та 

інших негативних впливів призвели до значного посилення процесів деградації 

земель. Значне поширення деградаційних процесів на землях сільськогоспо-

дарського призначення в деяких регіонах почало набувати статусу екологічної 

небезпеки. Тобто однією з проблем сільськогосподарського землекористування 

України є погіршення якісного стану земель внаслідок їх деградації, що свідчить 

про актуальність землевпорядкування у цій сфері. Землевпорядні заходи з 

запобігання цим негативним явищам та їх ліквідації нині не відповідають рівню 

їхнього прояву. Деградацію ґрунту зумовлює також зменшення норми внесення 

органічних добрив (гною) за останні 25 років більш ніж у 17 разів. 

На фоні деградації сільськогосподарських земель погіршуються якісні 

характеристики ґрунтів. Тому нинішні реалії у вітчизняному сільськогосподар-

ському виробництві гостро поставили питання збереження екологічного природного 

балансу і ґрунтової родючості. Останні 15 років баланс гумусу вважається гостро-

дефіцитним, його щорічні втрати в Україні становлять у середньому 0,1–0,6 т/га. На 

території нашої країни за 1991–2015 рр. індекс родючості ґрунту, що визначається 

на основі вмісту гумусу в орному шарі, знизився з 1,00 до 0,70 (рис. 3). За 

результатами агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення впродовж останніх п’яти турів (1991–2015 рр.) середньозважений уміст 

гумусу в ґрунтах України зменшився в абсолютних величинах на 0,2% і у 2015 р. 

становив 3,16% порівняно з 3,36% у 1990 р. 
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Рис. 3. Стан ґрунтового покриву України за індексом родючості 

та вмістом гумусу. 
Джерело: сформовано за даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

Використовуючи запропоновану методику оцінки, з належною повнотою 

охарактеризовано рівень сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення та здійснено диференціювання областей України за інтегральним 

індексом сталості (табл. 5). 

Таблиця 5 

Ранжирування областей України за рівнем сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення, 2017 р. 

Рівень сталості 

використання земель 
Область 

Кризовий (нижче 0,25) – 

Критичний (0,26–0,50) Луганська (0,49), Запорізька (0,50), Донецька (0,50) 

Низький (0,51–0,75) 

Кіровоградська (0,58), Миколаївська (0,59), Одеська 

(0,60), Херсонська (0,60), Дніпропетровська (0,61), 

Полтавська (0,63), Харківська (0,64), Волинська (0,64), 

Рівненська (0,64), Львівська (0,66), Хмельницька (0,67), 

Сумська (0,67), Черкаська (0,68), Вінницька (0,69), 

Тернопільська (0,69), Чернівецька (0,70), 

Чернігівська (0,71) 

Задовільний (вище 0,76) 
Житомирська (0,76), Івано-Франківська (0,76), 

Київська (0,77), Закарпатська (0,80) 
Джерело: авторські розрахунки. 

 

Визначено, що в аспекті сталого розвитку сільське господарство є галуззю 

природокористування, де система взаємовідносин довкілля та суспільства у процесі 

господарської діяльності повинна забезпечувати умови збереження і відтворення 
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земельно-ресурсного потенціалу як загальної основи життєдіяльності. За таких умов 

оптимізація структури земельних ресурсів у взаємозв’язку з іншими ресурсами 

аграрного виробництва завдяки ефективному землевпорядному забезпеченню 

сільськогосподарського землекористування дасть можливість сформувати систему 

сталого розвитку сільських територій. 

У четвертому розділі – «Напрями розвитку системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення» – удосконалено еколого-економічний інструментарій землевпоряд-

ного механізму сталого сільськогосподарського землекористування, обґрунтовано 

підхід до функціонування системи планування сталого використання та охорони 

сільськогосподарських земель. 

Зважаючи на результати оцінки сталості використання земель сільського-

сподарського призначення регіонів України розроблено схему застосування 

еколого-економічних інструментів та важелів землевпорядного механізму сталого 

сільськогосподарського землекористування, яка передбачає проведення диферен-

ційованої регуляторної політики та функціональних орієнтирів, спрямованих на 

усунення негативних відхилень від оптимальних індикаторів сталості (табл. 6). Для 

областей України, що потрапили в групу з критичним рівнем сталості використання 

земель, у переважній більшості випадків, як функціональний орієнтир, застосування 

еколого-економічних інструментів пропонується для вирішення критичних проблем 

та запобігання загрозам. Для більшості областей, які забезпечили задовільний та 

низький рівень сталості використання земель сільськогосподарського призначення, 

характерними є функціональні орієнтири, націлені на посилення позицій та 

підтримання стабільності й помірного розвитку. 

Визначено, що процес інформаційного забезпечення землевпорядкування дає 

змогу створити комплексне уявлення про організацію території, впорядкування 

сільськогосподарських угідь і сівозмін та прийняти обґрунтовані рішення в процесі 

землевпорядного проектування. Доцільність запровадження інформаційної 

підтримки землевпорядкування обумовлено також науково-технічним прогресом у 

галузі геодезії та картографії, розвитком геоінформаційних технологій,  

необхідністю підвищення ефективності землеустрою, викликаної трансформацією 

сільськогосподарських землекористувань, перерозподілом земель та активізацією 

ринку земель. Запропоновано структурно-логічну модель системи інформаційного 

забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві, що передбачає 

функціонування трьох основних взаємопов’язаних підсистем: інформаційно-

аналітичної, автоматизації землевпорядного проектування, організації землевпоряд-

них робіт.  

Основним завданням інформаційно-аналітичної підсистеми інформаційного 

забезпечення землевпорядкування в сільському господарстві є організація 

збереження даних, забезпечення процедур їхнього редагування і відновлення, 

обслуговування запитів на інформаційний пошук, що надходять до системи. 

Підсистема автоматизації землевпорядного проектування налічує елементи, що 

забезпечують обробку даних, інформаційні трансформації, математичне 

моделювання та аналіз. Основним завданням підсистеми організації землевпорядних 
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робіт є їх проведення  на основі генерації й оформлення результатів роботи системи 

у вигляді карт, графічних зображень, таблиць, текстів та іншої інформації. 

Таблиця 6 

Схема застосування еколого-економічного інструментарію землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування 

Область 
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 Еколого-економічні інструменти землевпорядного 
механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування** 
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Вінницька 1 C C C B B B B С 

Волинська 1 B B B C C C B D 

Дніпропетровська 1, 2 B С B B B C B A 

Донецька 1, 2 D D C B C D C С 

Житомирська 1 B B B B B A B C 

Закарпатська 2 B A A C B D A C 

Запорізька 1, 2 D D С B D A C C 

Івано-Франківська 1 B A A C C A B B 

Київська 1 B B B B B A B B 

Кіровоградська 1, 2 C D C B B D B А 

Луганська 1, 2 С D C B B D B С 

Львівська 1 В В B D C C B B 

Миколаївська 1, 2 С С C B B C B B 

Одеська 1, 2 С С C B C C B B 

Полтавська 1 C C B B B B B B 

Рівненська 1 B A B C B D C B 

Сумська 1 B B B B B B B B 

Тернопільська 1 C C B C B B B А 

Харківська 1 B С B C B C B A 

Херсонська 1 С С C C C C C C 

Хмельницька 1 C C B B C C B B 

Черкаська 1 С С B A C B B А 

Чернівецька 1 B B B D D B B B 

Чернігівська 2 В В B B B B B B 
* 1 – екологічний, 2 – соціально-економічний; 

** необхідність застосування інструменту для: A – посилення позицій; В – підтримання 

стабільності та помірного розвитку; С – вирішення критичних проблем та запобігання загрозам; 

D – подолання кризових ситуацій. 
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Для зниження витрат на проведення відповідних робіт, підвищення їх якості, 

своєчасності й оперативності необхідним є реалізація певних напрямів 

інформаційного забезпечення землевпорядкування в сільському господарстві, 

зокрема: визначення критеріїв та системи показників оцінки екологічної, 

економічного, соціальної та інших видів ефективності організації й охорони 

земельних ресурсів у сільському господарстві;  впровадження інноваційних 

технологій у процесі моніторингу земель; застосування автоматизованої земельно-

інформаційної системи  для організації та впорядкування території 

сільськогосподарських організацій; створення методичних основ інформаційного 

забезпечення автоматизації графічного проектування; розроблення методики 

розрахунку економічної ефективності інформатизації та автоматизації 

землевпорядних робіт. Загалом, інформаційне забезпечення землевпорядкування в 

сільському господарстві є одним із шляхів інноваційного вдосконалення процесу 

управління сільськогосподарським виробництвом. Його запровадження надасть 

змогу виконати низку завдань, зокрема щодо підвищення оперативності 

виробництва проектів землеустрою, введення системи автоматизованого управління 

земельними ресурсами агросфери на регіональному рівні з застосуванням 

мережевих технологій, а також підвищити якість проектування з широким 

застосуванням методів математичного моделювання розподілу земельних ресурсів 

для їх ефективного використання. 

Визначено основні проблеми та доведено необхідність підвищення 

ефективності функціонування й удосконалення вітчизняної системи планування 

використання та охорони сільськогосподарських земель у контексті сталого 

розвитку аграрного сектора економіки. Показано, що у процесі планування сталого 

сільськогосподарського землекористування мають бути забезпечені необхідні 

організаційно-територіальні умови задля збалансованого розвитку галузей 

сільського господарства. Реалізація зазначеного можлива лише за умови 

комплексного виконання заходів щодо планування сталого використання 

сільськогосподарських угідь та проектування землекористувань окремих 

сільськогосподарських організацій. Тому система планування сталого використання 

та охорони сільськогосподарських земель має передбачати функціонування таких 

основних елементів: взаємодію суб’єктів та об’єктів системи; формування 

нормативно-правової бази з планування використання та охорони 

сільськогосподарських земель; розробку регламентів та порядку планування з 

відповідною процедурою; реалізацію організаційно-територіальних та природо-

охоронних заходів щодо сталого використання та охорони земель; обґрунтування 

пропозицій щодо планів та проектів організації використання та охорони земель; 

застосування інструментів та методів оптимізації землекористування і забезпечення 

сталого використання та охорони земель, а також впливу на поведінку суб’єктів 

ринкового обігу земель; організацію наукових досліджень і розробки методичного 

забезпечення процесу планування; фінансове забезпечення планування. 

Взаємозв’язок структурних елементів системи планування сталого використання та 

охорони сільськогосподарських земель зображено у вигляді структурно-

функціональної моделі на рис. 4. 
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Суб’єкти: органи державної влади та місцевого самоврядування 
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Рис. 4. Структурно-функціональна модель системи планування сталого 

використання та охорони сільськогосподарських земель. 
Джерело: сформовано автором. 

 

Обґрунтовано необхідність запровадження в практику сільськогосподарського 

землекористування інституту територіального зонування з поділом земель за 

категоріями придатності до використання в аграрному виробництві залежно від їх 

якісних характеристик на особливо цінні, продуктивні, малопродуктивні та 
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деградовані. Такий підхід передбачає поділ території з урахуванням законо-

мірностей розподілу як природних, так і соціально-економічних чинників аграрного 

виробництва в системі таксономічних одиниць. Обґрунтовано пропозиції щодо 

трансформації інструментів та методів оптимізації землекористування і 

забезпечення сталого використання та охорони земель, а також впливу на поведінку 

суб’єктів ринкового обігу земель. Важливою складовою такої трансформації має 

стати розвиток структури планування використання та охорони сільськогосподар-

ських земель на різних рівнях управління в Україні (табл. 7). 

Таблиця 7 

Ієрархічна структура планування використання та охорони  

сільськогосподарських земель на різних рівнях управління в Україні. 
Рівень 

плану-

вання 

Концептуальна 

основа 

Землевпорядний 

документ 
Основні завдання 

Н
ац

іо
н

ал
ьн

и
й

 

Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 

2020», 

Концепція 

Державної цільової 

програми розвитку 

земельних відносин 

в Україні на період 

до 2020 року 

Генеральна схема 

землеустрою 

щодо 

впорядкування 

території України 

 планування використання земель, що 

розглядаються в масштабах усієї країни, 

виходячи з пріоритетних напрямків 

земельної політики держави; 

 забезпечення реалізації стратегічних 

цілей економічної політики в сільському 

господарстві; 

 досягнення оптимальних умов стало-

го використання сільськогосподарських 

земель 

Р
ег

іо
н

ал
ьн

и
й

 

Регіональні 

програми 

використання та 

охорони земель 

Схеми земле-

устрою і техніко-

економічних 

обґрунтувань 

використання   та  

охорони земель 

областей 

 синтез територіальних, господар-

ських, галузевих та міжгалузевих вимог 

до розподілу та використання земель; 

 підготовка пропозицій щодо 

створення завершеної системи землеко-

ристувань, сталого використання і 

охорони сільськогосподарських земель, 

природоохоронного та інженерного 

облаштування сільських територій 

М
іс

ц
ев

и
й

 

Місцеві програми 

використання та 

охорони 

земель 

Схеми земле-

устрою і техніко-

економічне 

обґрунтування 

використання та 

охорони 

земель районів, 

сільських рад, 

міст, сіл, селищ 

 підготовка пропозицій щодо 

розрахунку оптимальної площі сільсько-

господарських земель, їх перерозподіл, 

розміщення спеціалізації аграрного 

виробництва, розрахунку структури 

посівних площ, визначенням цільових 

земельних фондів, як в цілому для 

району, так і для адміністративних 

утворень, що входять до його складу 

Л
о
к
ал

ьн
и

й
 

План розвитку 

підприємства 

Проект 

внутрішньо-

господарського 

землеустрою 

 підготовка плану земельно-господар-

ського устрою території землеволодіння 

або землекористування окремих підпри-

ємств 

Джерело: сформовано автором. 
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Така структура планування використання та охорони  сільськогосподарських 

земель на різних рівнях управління є певним інструментом для координації і 

взаємоузгодження інтересів держави, регіону та територіальних громад у сфері 

управління земельними ресурсами, а також для визначення земельно-ресурсних 

можливостей і резервів та обґрунтування їх використання в регіональній економіці. 

Визначено перелік і зміст заходів для забезпечення розвитку землевпорядного 

проектування на сільськогосподарських землекористуваннях, які згруповано у 

організаційно-технологічні, нормативно-правові, економічні та інституціональні. 

Землевпорядне проектування  в сільському господарстві у першу чергу повинно 

забезпечити процес консолідації земель, успішне завершення якої свідчитиме про 

можливість запровадження повноцінного внутрішньогосподарського землеустрою у 

галузі. 

У п’ятому розділі – «Шляхи підвищення еколого-економічної 

ефективності землевпорядного забезпечення сталого сільськогосподарського 

землекористування» – запропоновано напрями еколого-економічного регулювання 

землеустрою в сільському господарстві, удосконалено систему фінансового 

забезпечення землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського земле-

користування, визначено шляхи підвищення еколого-економічної ефективності 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення. 

Встановлено, що ефективність та екологічна безпека землекористування в 

сільському господарстві залежить від належно вмотивованої системи регулювання 

землеустрою. Визначено основні важелі еколого-економічного регулювання 

землеустрою в сільському господарстві, якими є: стандартизація, сертифікація, 

нормування, екологічний контроль і моніторинг, експертиза землевпорядної 

документації, стратегічна екологічна оцінка, інформаційне забезпечення, 

економічне стимулювання, фіскальна політика. Однак законодавчо закріплені 

регулятори держави та інших суб’єктів регулювання у цій галузі виконуються не 

повною мірою. У зв’язку з цим, обґрунтовано напрями удосконалення чинної 

системи регулювання землеустрою, що передбачають: встановлення нормативно 

закріпленого порядку проведення землеустрою та розроблення землевпорядної 

документації з врахуванням регламентів і стандартів на здійснення землевпорядних 

робіт; впорядкування системи нормативно-правового регулювання відносин у сфері 

землеустрою; оцінку впливу на довкілля землевпорядних проектів; вдосконалення 

механізму координації діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; трансформацію фінансового механізму землевпорядкування; 

автоматизацію процесів інформаційного забезпечення землеустрою; організацію і 

здійснення контролю за землеустроєм. Обґрунтовано необхідність систематизації 

видів землевпорядної документації, визначення її структурного наповнення і змісту 

та встановлення чіткого порядку її погодження і затвердження, а також уніфікації 

вимог до проектів землеустрою та визначення критеріїв їх оцінки експертом. 

Для встановлення порядку проведення землеустрою найближчим часом 

необхідно розробити і затвердити постановою Кабінету Міністрів України 

«Положення про землеустрій». Це положення має бути спрямоване на: створення 
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умов для досягнення найбільшого ефекту при використанні земельно-ресурсного 

потенціалу України; розподіл земельно-ресурсної бази між різними галузями 

економіки відповідно до сучасних тенденцій у використанні земель і перспектив 

розвитку; досягнення соціальної справедливості та екологічної рівноваги у процесі 

перерозподілу земель між галузями економіки з урахуванням інтересів суспільства; 

юридичне закріплення порядку підготовки та експертизи землевпорядної докумен-

тації; створення умов для екологізації землекористування й охорони земель, у т.ч. 

для реабілітації земель.  

Досліджено світовий досвід фінансового забезпечення землевпорядного 

механізму сталого використання земель сільськогосподарського призначення та 

розвитку сільських територій загалом, на основі чого запропоновано шляхи його 

імплементації у вітчизняну систему землекористування. Запропонований інстру-

ментарій фінансування землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування передбачає трансформацію схеми розподілу земельної плати та 

інших фінансових потоків з урахуванням цільових фондів сталого розвитку 

сільських територій на місцевому рівні. Основною метою створення таких фондів є 

акумулювання коштів і спрямування їх на проведення землевпорядних робіт щодо 

забезпечення сталого розвитку сільських територій. Для наповнення фондів сталого 

розвитку сільських територій пропонуються наступні фінансові джерела: частина 

коштів від плати за землю, частина коштів від відшкодування втрат сільсько-

господарського і лісогосподарського виробництва та стягнень за шкоду, заподіяну 

довкіллю внаслідок порушення земельного законодавства. 

Обґрунтовано доцільність удосконалення механізму фінансової підтримки 

проектів внутрішньогосподарського землеустрою. Цей механізм повинен базуватися 

на цільовому фінансуванні відповідних проектів з фондів сталого розвитку 

сільських територій та регламентувати процес субсидування землевпорядних робіт 

щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни і впорядкування угідь (рис. 5). 

Фінансова підтримка має здійснюватися у вигляді субсидій на відшкодування 

частини витрат на проведення комплексу землевпорядних робіт щодо забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення, зокрема захисту 

земель від ерозії та інших деградаційних процесів, поліпшення і підвищення 

родючості ґрунтів, реабілітації деградованих та малопродуктивних земель, 

рекультивації порушених земель тощо. 

Запропонований механізм фінансової підтримки передбачає впровадження 

регламенту, який визначає правила і умови надання сільськогосподарським товаро-

виробникам субсидій з бюджетів різного рівня на проведення землевпорядних робіт. 

Процес субсидування допускає диференціацію виділення бюджетних коштів 

сільськогосподарським товаровиробникам на основі коригуючих коефіцієнтів 

залежно від рівня сталості використання земель сільськогосподарського призначен-

ня. При цьому коригуючий коефіцієнт набуває значення інтегрального індексу рівня 

сталості використання земель сільськогосподарського призначення. Тобто, якщо 

інтегральний індекс сталості використання земель в конкретному господарстві 

становитиме 0,57, то фінансування проекту зменшується на 43% порівняно з 

господарством, де цей показника відповідає значенню 1. Така диференціація є свого 
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роду інструментом регулювання земельних відносин у сільському господарстві за 

допомогою стимулювання товаровиробників до забезпечення сталого сільсько-

господарського землекористування у процесі господарювання.  
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Рис. 5. Механізм фінансової підтримки проектів внутрішньогосподарського 

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь. 
Джерело: авторська розробка. 

 

Доведено, що через інноваційний розвиток системи землевпорядкування, який 

передбачає застосування низки інноваційних технологій (зокрема геоінформаційних 

систем, дистанційного зондування Землі, автоматизованої системи землевпорядного 

проектування тощо) можна домагатися значного підвищення продуктивності праці 

фахівців у відповідній сфері, зростання ефективності землевпорядних робіт, 

скорочення термінів їх проведення, збільшення якості проектних матеріалів. Поряд з 

цим сучасна система моніторингу земель повинна стати одним із головних 

інформаційних джерел земельних служб країни. 

Розвиток та запровадження інноваційних технологій землевпорядкування в 

аграрній сфері виробництва обумовлюється наступними функціональними 

можливостями та характеристиками, що проявляються в процесі їх реалізації: 

систематичним спостереженням за станом земель сільськогосподарського 

призначення, за результатами якого складаються оперативні доповіді, звіти, наукові 
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прогнози, тематичні карти та інші матеріали, що надаються в державні органи; 

інформаційним забезпеченням та веденням земельного кадастру, що дає змогу 

користувачам (органам державної і місцевої влади, земельним службам, 

комерційним структурам, землевласникам та землекористувачам) отримувати й 

використовувати дані земельно-кадастрової інформації; прогнозуванням і 

плануванням розвитку сільських територій (оперативне картографічне відображення 

прогнозів розвитку територій з використанням інноваційних технологій дає змогу 

здійснювати прийняття відповідних управлінських рішень з розвитку територій на 

науковому рівні); моделюванням сталого використання й охорони земель сільсько-

господарського призначення, що ґрунтується на можливостях інноваційних 

технологій автоматизувати розрахунки кількісних показників земельних ресурсів та 

їх подальшої візуалізації. 

Загалом, інноваційні рішення в системі землевпорядкування дають змогу 

мінімізувати витрати на інформаційне та кадрове забезпечення цього процесу, а 

також сформувати систему масового, своєчасного і регулярного проведення 

землевпорядних робіт в аграрній сфері. Тому подальший розвиток земельних 

відносин та формування системи землеустрою необхідно планувати відповідно до 

стратегії інноваційного розвитку аграрного сектора економіки та з урахуванням 

існуючих інноваційних розробок у цій галузі. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено результати теоретичного узагальнення і запропоновано 

нове розв’язання наукової проблеми, що полягає в розробленні теоретико-

методологічних засад і методичних положень, поглибленні понятійно-категоріаль-

ного апарату та обґрунтуванні еколого-економічних засад землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення. 

Узагальнення отриманих результатів дає змогу сформулювати низку висновків і 

внести пропозиції, що мають теоретичне і практичне значення. 

1. В умовах земельної реформи землевпорядкування є дієвим інструментом 

реалізації державної політики у сфері земельних відносин. З огляду на динамічність 

землевпорядкування, що виявляється в процесному підході до цього явища, а також 

виходячи з низки специфічних ознак, запропоновано розуміння сутності 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення як системи елементів землевпорядного процесу управління цими 

землями, які реалізуються у вигляді соціально-економічних та екологічних 

інструментів і технологій впливу на умови раціональної організації території та 

регулювання земельних відносин у сільському господарстві, що забезпечують 

формування сталого землекористування з метою оптимізації параметрів екологічних 

і соціально-економічних функцій сільських територій. 

2. Досягнення екологічних пріоритетів у сфері земельних відносин потребує 

удосконалення концептуальних положень еколого-економічного забезпечення 

землевпорядного механізму, які передбачають систематизацію і розвиток 

принципів, чинників, заходів та імперативів його функціонування на основі 

інтерпретації економічних, екологічних та соціальних пріоритетів сільськогосподар-
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ського землекористування. Реалізація вказаних положень надасть можливість 

поліпшити обґрунтування проектних рішень щодо формування сталого 

сільськогосподарського землекористування, організації території, використання та 

охорони земель, що в кінцевому підсумку забезпечить підвищення економічної 

ефективності аграрного виробництва та рівня екологічної безпеки в аграрному 

секторі. 

3. Складність і багатофункціональність сталого використання земель сільсько-

господарського призначення обумовлює необхідність системного і процесно-

функціонального підходів до землевпорядного забезпечення цього процесу. 

Застосування цих підходів надало можливість обґрунтувати теоретико-

методологічні основи землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення, що ґрунтуються на економічній теорії сталого 

розвитку. Доведено необхідність імплементації в методологію цього процесу 

сукупності прийомів, підходів та методів, які враховують еколого-економічні 

особливості земельно-господарського устрою та визначають цільове призначення 

конкретних прикладних завдань. 

4. З’ясовано, що процесу забезпечення сталого сільськогосподарського земле-

користування має передувати вивчення проблем та передумов, впливу чинників, 

інституціонального середовища, розробка концепції розвитку цієї сфери. З огляду на 

це, запропоновано концептуальну модель функціонування землевпорядного 

механізму сільськогосподарського землекористування, яка має налічувати такі 

складові: оцінювання рівня сталості використання земель, концептуальні 

положення, інституціональні пріоритети, напрями розвитку, еколого-економічний 

інструментарій. У дисертації систематизовано основні стратегічні напрями розвитку 

землевпорядного механізму сільськогосподарського землекористування в контексті 

екологізації аграрного сектора економіки, які передбачають:  еколого-економічне 

регулювання землеустрою, удосконалення системи планування використання та 

охорону земель, фінансову підтримку землевпорядних робіт, розвиток нормативно-

правової бази. 

5. За результатами системного аналізу просторового розвитку сільського 

господарства та складових інституціонального середовища землевпорядкування 

удосконалено теоретичний підхід до формування системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення. 

Зазначений підхід передбачає виділення низки елементів цієї системи (такими є 

суб’єкти, об’єкт, цілі, завдання, функції, системи, її організаційна структура) та 

підсистем (моніторингу, планування, організації, контролю), які тісно взаємодіють і 

логічно взаємодоповнюються. Використання такого підходу дає можливість більш 

системно та об’єктивно приймати оперативні й стратегічні управлінські рішення у 

сфері землеустрою. 

6. Здійснена в рамках дисертаційного дослідження комплексна еколого-

економічна оцінка земельних ресурсів засвідчила, що невдала реалізація земельної 

реформи та інтенсивне антропогенне навантаження на угіддя призвели до низки 

еколого-економічних наслідків і загроз для процесу сільськогосподарського 

землекористування в усіх регіонах України. Вони проявляються у збільшенні площ 
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деградованих земель та зростанні рівня їх деградації, зменшенні вмісту гумусу та 

зниженні родючості ґрунту, що в підсумку погіршує якісні показники сільсько-

господарських угідь та знижує їх продуктивність. Зазначені обставини 

обумовлюють необхідність забезпечення сталого використання земель сільсько-

господарського призначення, що передбачає організацію оптимальної структури 

земельного фонду, впорядкування угідь та сільських територій загалом, 

впровадження екологічно і економічно обґрунтованих сівозмін. Відповідні цілі 

досягаються саме в процесі реалізації землевпорядних заходів. 

7. На основі розробленого методичного підходу проведено оцінювання рівня 

сталості використання земель сільськогосподарського призначення в регіонах 

України. Виділено такі рівні відповідного критерію: кризовий, критичний, низький 

та задовільний. Встановлено, що серед регіонів України найвищим рівнем сталості 

використання земель сільськогосподарського призначення характеризується 

Закарпатська область (підсумкова оцінка 0,80). Дещо нижчим є рівень сталості у 

Київській (0,77), Івано-Франківській (0,76) та Житомирській (0,76) областях. При 

цьому переважна більшість регіонів України мають низький рівень сталості 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

8. Запропоновано схему застосування еколого-економічних інструментів 

землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування, що 

передбачає їх диференціацію залежно від результатів оцінки сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення. Відповідно до цільових пріоритетів 

сталого використання земель визначається система інструментів і важелів, які 

забезпечують реалізацію відповідних заходів та функціональних орієнтирів, 

спрямованих на усунення негативних відхилень від оптимальних індикаторів 

сталості. 

9. Запропонована структурно-функціональна модель системи планування 

використання й охорони сільськогосподарських земель, яка включає сукупність 

взаємопов’язаних елементів та механізму їх взаємодії з метою координації і 

взаємоузгодження інтересів держави, регіону та територіальних громад у сфері 

управління земельними ресурсами. Обґрунтовано необхідність запровадження в 

практику сільськогосподарського землекористування інституту територіального 

зонування з поділом земель за категоріями залежно від їх якісних характеристик 

(особливо цінні, продуктивні, малопродуктивні та деградовані) з урахуванням 

закономірностей розподілу як природних, так і соціально-економічних чинників 

аграрного виробництва в системі таксономічних одиниць. 

10. З огляду на незавершеність основних завдань земельної реформи і 

негативні наслідки трансформації земельних відносин, обґрунтовано необхідність 

обов’язкового еколого-економічного регулювання землеустрою через ринкові та 

державні інструменти. Таке регулювання має передбачати: встановлення 

нормативно закріпленого порядку його проведення, оцінку впливу землевпорядних 

проектів на довкілля, вдосконалення механізму координації діяльності органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування, трансформацію фінансового 

механізму землевпорядкування, автоматизацію процесів інформаційного 

забезпечення організації та здійснення контролю за землеустроєм.  
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11. Визначено, що першочерговими напрямами удосконалення системи 

фінансового забезпечення землевпорядного механізму сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення мають бути: упорядкування структури та 

обсягів коштів на оплату землевпорядних робіт; розробка стратегії фінансування і 

визначення цін на землевпорядні послуги; формування механізму цільових джерел 

фінансування сталого розвитку сільських територій; розвиток державної фінансової 

підтримки землевпорядкування. Обґрунтовано доцільність цільового фінансування 

проектів внутрішньогосподарського землеустрою через субсидування землевпоряд-

них робіт щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь із фондів сталого розвитку сільських територій на їх реалізацію. 

Запропонований механізм фінансової підтримки сприяє розвитку екологобезпечного 

землекористування шляхом диференціації виділення бюджетних коштів сільсько-

господарським товаровиробникам залежно від рівня сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення. 

12. Встановлено, що завдяки інноваційному розвиткові землевпорядної 

системи, який передбачає запровадження та застосування низки інноваційних 

технологій (геоінформаційних систем, дистанційного зондування Землі, 

автоматизованої системи землевпорядного проектування тощо), можливо 

забезпечити істотне зростання продуктивності праці землевпорядників та 

ефективності землевпорядних робіт, скорочення термінів їх реалізації, а також 

підвищення якості проектних матеріалів. Запроваджуючи та застосовуючи 

інноваційні технології в системі землевпорядкування аграрної сфери, можливо 

мінімізувати витрати на інформаційне та кадрове забезпечення цього процесу, 

сформувати ефективну структуру загального, своєчасного і систематичного 

проведення землевпорядних робіт. 
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АНОТАЦІЯ 

Грещук Г.І. Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 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 розкрито теоретичну сутність та зміст 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення. Сформульовано концептуальні положення еколого-економічного 

забезпечення землевпорядного механізму в контексті сталого сільськогоспо-
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дарського землекористування. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення. Розроблено концептуальну модель функціонування землевпорядного 

механізму сільськогосподарського землекористування в контексті екологізації 

аграрного сектора економіки. Удосконалено теоретичний підхід до формування 

системи землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення. Здійснено еколого-економічний аналіз 

сучасного стану та проблем сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення в умовах трансформації земельних відносин і системи землеустрою в 

Україні. Оцінено рівень сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення в регіонах України. Запропоновано напрями еколого-економічного 

регулювання землеустрою в сільському господарстві. Удосконалено еколого-

економічний інструментарій землевпорядного механізму сталого сільськогосподар-

ського землекористування. Обґрунтовано підхід до функціонування системи 

планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель. 

Удосконалено систему фінансового забезпечення землевпорядного механізму 

сталого сільськогосподарського землекористування. Визначено шляхи підвищення 

еколого-економічної ефективності землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, стале 

землекористування, землевпорядкування, землевпорядне забезпечення, механізм, 

інструментарій, планування, ефективність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Грещук Г.И. Эколого-экономические основы землеустроительного 

обеспечения устойчивого использования земель сельскохозяйственного 

назначения. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора 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 раскрыта теоретическая сущность и содержание 

землеустроительного обеспечения устойчивого использования земель сельскохозяй-

ственного назначения. Доказано, что достижение экологических приоритетов в 

сфере земельных отношений требует совершенствования концептуальных 

положений эколого-экономического обеспечения землеустроительного механизма, 

которые предусматривают систематизацию и развитие принципов, факторов, мер и 

императивов его функционирования на основе интерпретации экономических, 

экологических и социальных приоритетов сельскохозяйственного землепользо-

вания.  

Обоснованы теоретико-методологические основы землеустроительного 

обеспечения устойчивого использования земель сельскохозяйственного назначения, 

основанные на экономической теории устойчивого развития, применении 

системного и процессно-функционального подходов. Они предусматривают 
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использование совокупности методов, учитывающих социально-экономические и 

экологические особенности земельно-хозяйственного устройства сельских 

территорий, и определяют целевое назначение конкретных прикладных задач. 

Усовершенствован методический подход к оценке уровня устойчивости 

использования земель сельскохозяйственного назначения, основанный на 

применении интегрального индекса и совокупности оценочных критериев и 

индикаторов, которые, кроме нормативных значений предусматривают, 

определения динамических характеристик землепользования и позволяют 

определить их тенденции по сравнению с базовым периодом. 

Предложена концептуальная модель функционирования землеустроительного 

механизма сельскохозяйственного землепользования, составляющими которой 

являются: оценка уровня устойчивости использования земель, концептуальные 

положения, институциональные приоритеты, направления развития, эколого-

экономический инструментарий. Систематизированы основные стратегические 

перспективы развития землеустроительного механизма сельскохозяйственного 

землепользования в контексте экологизации аграрного сектора экономики. 

Учитывая результаты системного анализа пространственного развития 

сельского хозяйства и составляющие институциональной среды землеустройства, 

усовершенствован теоретический подход к формированию системы земле-

устроительного обеспечения устойчивого использования земель сельскохозяй-

ственного назначения. Он включает ряд элементов (субъекты, объект, цели, задачи, 

функции, организационная структура) и подсистем (мониторинг, планирование, 

организация, контроль), которые тесно взаимодействуют и взаимосвязаны. 

В процессе эколого-экономического анализа современного состояния 

использования земель сельскохозяйственного назначения выявлены особенности, 

проблемы и тенденции данного процесса в условиях трансформации земельных 

отношений и системы землеустройства в Украине. Комплексная эколого-

экономическая оценка земельных ресурсов показала, что неэффективная реализация 

земельной реформы и интенсивная антропогенная нагрузка на земельные ресурсы 

привели к ряду эколого-экономических последствий и угроз процесса 

сельскохозяйственного землепользования. На основе разработанного методического 

подхода проведена оценка устойчивости использования земель сельско-

хозяйственного назначения в регионах Украины с выделением следующих ее 

уровней: кризисный, критический, низкий, удовлетворительный. Установлено, что 

среди регионов Украины уровнем устойчивости использования земель 

сельскохозяйственного назначения характеризуется Закарпатская область (итоговая 

оценка 0,80). Несколько ниже является уровень устойчивости в Киевской (0,77), 

Ивано-Франковской (0,76) и Житомирской (0,76) областях. При этом подавляющее 

большинство регионов Украине имеет низкий уровень устойчивости использования 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Усовершенствован эколого-экономический инструментарий системы земле-

устроительного обеспечения устойчивого использования земель сельскохозяй-

ственного назначения путем обоснования ряда рекомендаций по развитию 

инструментов, методов, средств и мероприятий землеустройства. Предложена 
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структурно-функциональная модель системы планирования использования и охраны 

сельскохозяйственных земель, включающая совокупность взаимосвязанных 

элементов и механизма их взаимодействия.  

Обоснована необходимость введения в практику сельскохозяйственного 

землепользования института территориального зонирования, предполагающая 

разделение территории с учетом закономерностей распределения как природных, 

так и социально-экономических факторов аграрного производства в системе 

таксономических единиц. 

Определены направления эколого-экономического регулирования земле-

устройства в сельском хозяйстве, предусматривающие установление нормативно 

закрепленного порядка его проведения, оценку влияния на окружающую среду 

землеустроительных проектов, совершенствование механизма координации 

деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

трансформацию финансового механизма землеустройства, автоматизацию 

процессов информационного обеспечения организации, осуществление контроля за 

землеустройством.  

Сформированы предложения относительно усовершенствования механизма 

финансовой поддержки проектов внутрихозяйственного землеустройства, 

предусматривающие процесс субсидирования землеустроительных работ по 

эколого-экономическому обоснованию севооборота и упорядочению угодий. 

Соответствующий механизм предполагает дифференциацию выделения бюджетных 

средств сельскохозяйственным товаропроизводителям в зависимости от уровня 

устойчивости использования земель сельскохозяйственного назначения.  

Определены инновационные инструменты землеустроительного обеспечения 

устойчивого использования земель сельскохозяйственного назначения, 

предусматривающие введение и применение ряда технологий, позволяющих 

минимизировать затраты на информационное и кадровое обеспечение данного 

процесса, сформировать эффективную структуру проведения землеустроительных 

работ. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, устойчивое 

землепользование, землеустройство, землеустроительное обеспечение, механизм, 

инструментарий, планирование, эффективность. 
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In thesis research the theoretical essence and content of land management provision 

of sustainable use of agricultural land has been revealed. The conceptual provisions of the 

environmental and economic support of the land-management mechanism in the context of 

sustainable agricultural land use are formulated. The theoretical and methodological 

foundations of land management ensuring sustainable use of agricultural land are 
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substantiated. A conceptual model of the functioning of the land-management mechanism 

of agricultural land use in the context of the greening of the agricultural sector of economy 

has been developed. The theoretical approach to the formation of a land management 

system for the sustainable use of agricultural land has been improved. An ecological and 

economic analysis of the current state and problems of sustainable use of agricultural land 

in the context of the transformation of land relations and the land management system in 

Ukraine has been carried out. The level of sustainability of the use of agricultural land in 

the regions of Ukraine is estimated. The environmental and economic tools of the land 

management mechanism for sustainable agricultural land use have been improved. The 

approach to the functioning of the system for planning sustainable use and protection of 

agricultural lands is substantiated. The directions of environmental and economic 

regulation of land management in agriculture are proposed. The system of financial 

support for the land management mechanism for sustainable agricultural land use has been 

improved. Ways to increase the environmental and economic efficiency of land 

management to ensure the sustainable use of agricultural land are identified. 

Key words: agricultural land, sustainable land use, land management, land 

management support, mechanism, tools, planning, efficiency. 

 


