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АНОТАЦІЯ 

 

Грещук Г.І. Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення. – 

Кваліфікаційна наукова праця 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 МОН, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі розкрито теоретичну сутність та зміст 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення. Встановлено, що 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. 

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 

сільськогосподарського землекористування. Реалізація вказаних положень 
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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. 

Складність і багатофункціональність сталого використання земель 

сільськогосподарського 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. 

Удосконалено 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. 

З’ясовано, що процесу забезпечення сталого сільськогосподарського 

землекористування 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 
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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. 

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. Обґрунтовано напрями розвитку 

землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування в Україні. 

Проведені дослідження дали змогу встановити низку закономірностей 

та проблем сучасного сільськогосподарського землекористування в умовах 

трансформації 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 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. Трансформація 

режиму просторового функціонування колишньої системи 

землекористування зумовила дисбаланс її організаційно-територіальної 
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структури. У ході перетворень організаційно-правових форм господарювання 

трансформувалися 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. 

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 деградованих земель та зростанні рівня їх 

деградації, зменшенні вмісту гумусу та зниженні родючості ґрунту, що в 

підсумку погіршує якісні показники сільськогосподарських угідь та знижує 

їх продуктивність. Зазначені обставини обумовлюють необхідність 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

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. 

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 
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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. 

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. 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. 

Удосконалено науково-методичний підхід до інформаційного 

забезпечення землевпорядкування 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. 

Запропонована структурно-функціональна модель системи планування 

використання й охорони сільськогосподарських земель, яка включає 
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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. 

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. 

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 

землевпорядних робіт щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни 

та впорядкування угідь із фондів сталого розвитку сільських територій на їх 
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реалізацію. Запропонований механізм фінансової підтримки сприяє розвитку 

екологобезпечного землекористування шляхом диференціації виділення 

бюджетних коштів сільськогосподарським товаровиробникам залежно від 

рівня сталості використання земель сільськогосподарського призначення. 

Досліджено взаємовплив і взаємозв’язок кадастрової та землевпорядної 

діяльності в процесі сільськогосподарського землекористування. 

Обґрунтовано структуру, зміст та розроблено методику землевпорядного 

забезпечення кадастрової діяльності в Україні. 

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. 

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, стале 

землекористування, землевпорядкування, землевпорядне забезпечення, 

механізм, інструментарій, планування, ефективність. 
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In the dissertation, the theoretical essence and content of land management 

provision the sustainable use of agricultural land. It is established that in the 

context of land reform, land management is an effective tool for implementing 

state policy in the field of land relations. Given the dynamism of land management, 

manifested in the process approach to this phenomenon, as well as on the basis of a 

number of specific features, an understanding of the nature of land management 

provision of sustainable use of agricultural land as a system of elements of the land 

management process for managing these lands, which are implemented in the form 

of socio-economic and environmental instruments and technologies for influencing 

the conditions of rational organization of the territory and regulation of land 

relations first in agriculture, provision the formation of sustainable land 

management in order to optimize the parameters of the environmental and socio-

economic functions of rural areas. 

Achieving environmental priorities in the field of land relations requires 

improving the conceptual provisions of the environmental and economic support of 

the land-management mechanism, which provide for the systematization and 

development of the principles, factors, measures and imperatives of its functioning 

based on the interpretation of economic, environmental and social priorities of 

agricultural land use. The implementation of these provisions will improve the 

justification of design decisions on the formation of sustainable agricultural land 

use, the organization of the territory, the use and protection of land, and ultimately 

will increase the economic efficiency of agricultural production and the level of 

environmental safety in the agricultural sector. 

The complexity and multifunctionality of sustainable use of agricultural land 

necessitates a systematic and process-functional approaches to land management of 

this process. The application of these approaches made it possible to substantiate 

the theoretical and methodological foundations of land management provision of 

sustainable use of agricultural land, based on the economic theory of sustainable 

development. The necessity of implementing a set of techniques, approaches and 

methods that take into account the environmental and economic characteristics of 
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the land and economic device into the methodology of this process is proved and 

determine the purpose of specific applied tasks. 

The methodological approach to assessing the sustainability level of 

agricultural land use has been improved, based on the use of an integral index and 

a set of assessment criteria and indicators, which, unlike the existing ones, except 

for normative values, provide for determining the dynamic characteristics of land 

use and allow comparing their current trends with the base period. 

It was established that the process of provision of sustainable agricultural 

land use should be preceded by the study of problems and prerequisites, the 

influence of factors, the institutional environment, the development of a concept 

for the development of this sphere. With this in mind, a conceptual model of the 

functioning of the land-management mechanism of agricultural land use is 

proposed, which includes the following components: assessment of the 

sustainability of land use, conceptual provisions, institutional priorities, 

development directions, environmental and economic tools. The dissertation 

describes the main strategic directions of the development of the land-management 

mechanism of agricultural land use in the context of the greening of the 

agricultural sector of the economy, which include: environmental and economic 

regulation of land management, improvement of the planning system for the use 

and protection of land, financial support for land management, development of the 

regulatory framework. 

Based on the results of a systematic analysis of the spatial development of 

agriculture and the components of the institutional environment for land 

management, a theoretical approach to the formation of a land management system 

for the sustainable use of agricultural land has been improved. This approach 

involves the selection of a number of elements of this system (such as subjects, 

object, goals, tasks, functions, systems, its organizational structure) and 

subsystems (monitoring, planning, organization, control) that closely interact and 

are logically complementary. Using this approach allows you to more 

systematically and objectively make operational and strategic management 
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decisions in the field of land management. The directions of development of the 

land management mechanism of sustainable agricultural land use in Ukraine are 

substantiated. 

The conducted studies allowed us to establish a number of patterns and 

problems of modern agricultural land use in the conditions of the transformation of 

land relations and the land management system in Ukraine. It was determined that 

during the period of reforming land relations land management measures in 

agriculture, which would have been aimed at rational use and protection of land, 

were almost not carried out. During this period, mainly cadastral work was carried 

out to acquire ownership of land from the definition and establishment of their 

boundaries for users and owners. This state of things has significantly transformed 

the size and sustainability of agricultural land use. The transformation of the spatial 

functioning regime of the previous land use system caused an imbalance in its 

organizational and territorial structure. During the transformations of the 

organizational and legal forms of management, the borders and areas of used lands 

were transformed, causing difficulties in the process of their rational use, 

reproduction and protection. In particular, the following were observed: negative 

trends in the growth of agricultural land parcellation due to division; increase in 

arable land against the background of a general decrease in agricultural land; land 

use mismatch with the environmentally acceptable ratio of arable land in the 

structure of the land fund; slowdown in the restoration of agroecosystems due to 

violation of balanced land use conditions. 

A comprehensive environmental and economic assessment of land resources 

was carried out as part of a dissertation study, which showed that the unsuccessful 

implementation of land reform and the intensive anthropogenic pressure on land 

led to a number of environmental and economic consequences and threats to the 

process of agricultural land use in all regions of Ukraine. They are manifested in an 

increase in the area of degraded lands and an increase in the level of their 

degradation, a decrease in the content of humus and a decrease in soil fertility, 

which ultimately worsens the quality indicators of agricultural land and reduces 
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their productivity. These circumstances necessitate the sustainable use of 

agricultural land, provides for the organization of the optimal structure of the land 

fund, the improvement of land and rural territories in general, the introduction of 

environmentally and economically sound crop rotation. Relevant goals are 

achieved precisely in the process of implementing land management measures. 

Based on the developed methodological approach, the level of sustainability 

of the use of agricultural land in the regions of Ukraine was assessed. The 

following levels of the corresponding criterion are distinguished: crisis, critical, 

low and satisfactory. It has been established that among the regions of Ukraine, the 

Transcarpathian region is characterized by the highest level of sustainability of the 

use of agricultural land (final rating 0.80). Slightly lower is the level of stability in 

the Kiev (0.77), Ivano-Frankivsk (0.76) and Zhytomyr (0.76) regions. Moreover, 

the vast majority of Ukrainian regions have a low level of sustainability of 

agricultural land use. 

A scheme is proposed for the application of environmental and economic 

instruments of the land management mechanism for sustainable agricultural land 

use, which provides for their differentiation depending on the results of assessing 

the sustainability of agricultural land use. According to the target priorities for 

sustainable land use, a system of tools and levers is determined that ensure the 

implementation of relevant measures and functional guidelines aimed at 

eliminating negative deviations from optimal indicators of sustainability. For the 

regions of Ukraine that fall into the group with a critical level of sustainability of 

land use, in the vast majority of cases, as a functional guideline, the use of 

environmental and economic instruments is proposed to solve critical problems 

and prevent threats. Most areas that provide a satisfactory and low level of 

sustainability of agricultural land use are characterized by functional guidelines 

aimed at strengthening positions and maintaining stability and moderate 

development. 

The scientific and methodological approach to information support for land 

management in agriculture has been improved, which involves the functioning of 
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three main interconnected subsystems (information and analytical, automation of 

land management design, organization of land management) and allows you to 

create a comprehensive picture of the organization of the territory, improvement of 

agricultural land and crop rotation, as well as make informed decisions in the 

process of land management design. 

A structural and functional model of the system for planning the use and 

protection of agricultural land is proposed, which includes a set of interconnected 

elements and a mechanism for their interaction in order to coordinate and interlink 

the interests of the state, region and territorial communities in the field of land 

management. The necessity of introducing into the practice of agricultural land use 

the institute of territorial zoning with the division of lands into categories 

depending on their qualitative characteristics (especially valuable, productive, 

unproductive and degraded), taking into account the patterns of distribution of both 

natural and socio-economic factors of agricultural production in the system of 

taxonomic units, is substantiated. 

Given the incompleteness of the main tasks of land reform and the negative 

consequences of the transformation of land relations, the necessity of mandatory 

environmental and economic regulation of land management through market and 

state instruments is substantiated. Such regulation should include: establishing a 

normatively established procedure for its implementation, assessing the impact of 

land management projects on the environment, improving the mechanism for 

coordinating the activities of executive authorities and local self-government, 

transforming the financial mechanism for land management, automating the 

processes of information support for organizing and monitoring land management. 

It was determined that the priority areas for improving the system of 

financial support for the land management mechanism for the sustainable use of 

agricultural land should be: streamlining the structure and volumes of funds for 

land management payments; development of a financing and pricing strategy for 

land management services; the formation of a mechanism of targeted sources of 

financing sustainable development of rural territories; development of state 
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financial support for land management. The feasibility of targeted financing of on-

farm land management projects through subsidizing land management works on 

the environmental and economic justification of crop rotation and land regulation 

from sustainable development funds of rural territories for their implementation is 

substantiated. The proposed financial support mechanism contributes to the 

development of environmentally friendly land use by differentiating the allocation 

of budgetary funds to agricultural producers depending on the level of 

sustainability of agricultural land use. 

The mutual influence and interrelation of cadastral and land management 

activities in the process of agricultural land use is investigated. The structure, 

content and methodology of land management support of cadastral activities in 

Ukraine are substantiated. 

It has been established that thanks to the innovative development of the land 

management system, which provides for the introduction and application of a 

number of innovative technologies (geographic information systems, remote 

sensing of the Earth, an automated land management system, etc.), it is possible to 

ensure a significant increase in the productivity of land surveyors and the 

effectiveness of land management, reducing their time implementation, as well as 

improving the quality of project materials. Introducing and applying innovative 

technologies in the land management system of the agrarian sector, it is possible to 

minimize the cost of information and staffing for this process, to form an effective 

structure for the overall, timely and systematic land management work. 

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

management provision, mechanism, tools, planning, efficiency. 
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ВСТУП 

 

 

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 землекористуванням. 

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 землекористування, 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 
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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. Гнатковича, 

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, 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 
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праці послужили теоретико-методологічною базою дослідження й надали 

змогу виявити низку проблем у теорії та практиці землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення.  

Однак, незважаючи на значний обсяг теоретичних і методологічних 

досліджень, низка питань щодо еколого-економічного забезпечення 

землевпорядного механізму сталого використання земель в Україні досі 

залишаються малоопрацьованими. Зокрема, недостатньо вивченими є 

інноваційні еколого-економічні інструменти землевпорядного забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення. Слід 

відзначити й відсутність комплексних теоретичних розробок щодо 

організаційно-економічного забезпечення землевпорядного 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; 
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«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 сільськогосподарського 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. 

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 

забезпечення 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; 
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 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 

землеустрою в сільському господарстві; 

 сформулювати пропозиції щодо удосконалення системи 

фінансового забезпечення землевпорядного механізму сталого 

сільськогосподарського землекористування; 

 визначити шляхи підвищення еколого-економічної ефективності 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення. 

Об’єктом дослідження є процес землевпорядного забезпечення 

сільськогосподарського 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 

призначення); системно-структурний (для дослідження сутності та змісту 
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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: 



30 

 

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 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); 
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 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 

землевпорядкування 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 

використання земель сільськогосподарського призначення як системи 



32 

 

елементів землевпорядного 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 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 
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самоврядування, трансформацію фінансового механізму землевпорядкування 

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  землекористування. 

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 Департаментом 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 сільськогосподарського землекористування 

використовуються в діяльності ПП «Центр ринкових досліджень» при 

розробці стратегії розвитку підприємства (довідка № 340-1 від 23.04.2019 р.). 
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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, 
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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 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 

1.1. Сутність та зміст землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення 

 

Сучасні економічні відносини в сфері землекористування вимагають 

наявності дієвого інструменту забезпечення екологічно безпечного та 

економічно ефективного використання земель в сільськогосподарському 

виробництві. Враховуючи те, що земля, згідно Конституції України, 

визначена основним національним багатством народу та перебуває під 

особливою охороною держави, необхідність охорони та відновлення земель 

сільськогосподарського призначення є першочерговою задачею в процесі 

забезпечення сталого розвитку країни. 

На сьогодні земельні відносини в сільськогосподарській галузі є 

об’єктом постійних дискусій у процесі реалізації аграрної політики держави, 

що породжує низку проблемних питань які потребують негайного вирішення. 

Внаслідок неефективної земельної реформи з’явилась низка соціо-еколого-

економічних проблем у сфері сільськогосподарського землекористування, які 

спричинили дисбаланс в розвитку сільських територій. Тому необхідною 

умовою для забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень в 

сільськогосподарській галузі є формування технічних, економічних і 

правових передумов оцінки стану земельних ресурсів, організації і 

планування їх раціонального використання та охорони, що реалізуються 

шляхом функціонування системи землеустрою. Проте, через низку причин та 

протирічь, ефективність сучасної системи землеустрою залишається 

невисокою. 
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Загалом систему землеустрою визначають як сукупність 

взаємопов’язаних наукових, технічних, технологічних та організаційно-

правових заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин, облік та 

оцінку земельних ресурсів, організацію використання та охорони земель, 

складання територіальних і внутрішньогосподарських проектів 

землевпорядкування, організацію територій тощо [23; 40; 334]. Саме 

землеустрій забезпечує ефективну організацію земельних відносин між 

суб’єктами господарювання, державою та суспільством від 

загальнодержавного рівня до окремої земельної ділянки зі своїми 

характеристиками. Окрім того, заходи із землеустрою повинні забезпечувати 

встановлення меж об’єктів земельної власності, перерозподіл земель між 

галузями економіки, реформування земельних відносин, впровадження нових 

форм господарювання на землі, утворення землекористувань, впорядкування 

територій аграрних підприємств, обмеження видів господарської діяльності з 

метою збереження якісних характеристик земельних ресурсів та 

забезпечення сталого розвитку аграрної сфери. 

Закон України «Про землеустрій» [273] розкриває поняття 

«землеустрій» як сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, 

спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію 

території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів 

господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих 

відносин і розвитку продуктивних сил. Реалізація вказаних заходів 

забезпечується низкою елементів системи землеустрою, що передбачають 

землевпорядні дії. Крім того, система землеустрою передбачає низку інших 

категорій, що забезпечують землевпорядний процес, а саме: 

«землевпорядкування», «землевпорядна діяльність», «землевпорядне 

проектування», «землевпорядна документація», «землевпорядний механізм», 

«землевпорядне планування розвитку землекористування» тощо. 
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На жаль, досі невирішеним залишається питання застосування термінів 

«землеустрій» та «землевпорядкування» у сучасній науковій літературі. Деякі 

автори наголошують на повній ідентичності цих понять та стверджують, що 

їх можна застосовувати як синоніми одночасно [123; 226], натомість інші 

стверджують, що ці поняття відрізняються своєю суттю, а неправильне їх 

застосування матиме негативні наслідки для ефективності діяльності 

економічних механізмів у аграрній сфері [23; 158; 141; 342]. Тому на сьогодні 

дуже важливо визначити суть кожного з понять та висвітлити різницю між 

«землеустроєм» та «землевпорядкуванням». 

Відомо, що питання землеустрою та землевпорядкування мають 

глибоке історичне коріння. У найпростіших формах землеустрій виник 

одночасно з початком використання землі для задоволення потреб 

суспільства. Більш чіткі форми землеустрій отримав у XVII столітті, коли за 

допомогою властивих йому механізмів вирішувались межові, картографічні, 

облікові та статистичні питання. Спочатку землеустрій асоціювався з 

«земельним устроєм» чи «земельним ладом», а вже пізніше набув форми 

певної «системи» [158]. 

Сучасний розвиток земельних відносин лише посилив важливість 

ефективно організованого землеустрою в процесі побудови ринкових 

відносин на території нашої країни. Дедалі більше виникає завдань, 

виконання яких стає можливим лише завдяки ефективній організації 

землеустрою. Отже, землеустрій передусім визначається системою земельних 

відносин, детермінантами яких є земельна політика, управління землями, 

землевпорядкування, оцінка земель тощо. 

Для вирішення окресленого питання насамперед, потрібно звернутись 

до офіційних джерел та розглянути позицію держави стосовно цієї 

проблематики. Так, поняття землеустрій офіційно визначено в Законі 

України «Про землеустрій» та Земельному кодексі України. Поняття 

«землевпорядкування» в Законі України «Про землеустрій» не пояснюється 
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взагалі, проте неодноразово згадується професія інженера-землевпорядника, 

землевпорядний проект, а документація з землеустрою має також і іншу 

назву – землевпорядна документація. Тобто законодавство нашої країни 

трактує ці два терміни як синоніми, хоча науковці розглядають їх як окремі 

категорії. 

Аналіз наукових досліджень виявив недостатній рівень висвітлення 

проблеми застосування термінів «землеустрій» та «землевпорядкування». 

Оскільки досі існує певна неоднозначність в підходах до трактування 

поняття землеустрою та землевпорядкування, нині виникла необхідність 

наукового обґрунтування використання понять землеустрою та 

землевпорядкування, їх значення в системі суспільно-економічних відносин 

нашої держави. 

Одночасно з розвитком земельних відносин набув змін і землеустрій та 

нагромадилась кількість присвячених цьому процесу наукових праць, в яких 

поняття землеустрою та землевпорядкування є абсолютно синонімічними. 

Проте існує й інша думка – наприклад, Д.С. Добряк порушував питання 

термінологічного та понятійного апарату у сфері землеустрою та 

землевпорядкування [121]. У своїх працях вчений підкреслює, що існують 

різні трактування поняття землеустрою, як-от: «землеустрій та 

землевпорядкування», «територіальний землеустрій», «комплексний 

державний землеустрій та землевпорядкування», «еколого-ландшафтний 

землеустрій» тощо. 

У своїх роботах Т.В. Лісова висвітлювала роль землеустрою як засобу 

охорони земель сільськогосподарського призначення. Поряд із тим, автор 

застосовувала поняття «землевпорядкування» щодо необхідності реалізації 

землевпорядних робіт на земельних ділянках [212, с. 29–35]. Натомість 

Р.В. Тихенко [325] розглядає «землеустрій як наукову основу організації 

екологічного використання та охорони земельних ресурсів». На його думку, 

саме землеустрій повинен стати головним інструментом держави в питанні 

забезпечення економічного та екологічного використання землі. Окрім того, 
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автор застосовує і поняття «землевпорядкування», розуміючи під ним стан 

використання земельних ресурсів, якого можна досягти шляхом 

землеустрою, описує землевпорядні заходи та рішення [325]. «Землеустрій» 

та «землевпорядкування» як дві окремі категорії розглядає у своїх працях 

А.М. Третяк, прив’язуючи проведення землеустрою до територій 

адміністративно-територіальних утворень, а землевпорядкування до 

сільськогосподарських підприємств [329]. Представник львівської школи 

землевпорядників Л.П. Казьмір поняття «землевпорядкування» трактує «як 

багатогранну систему наукової та практичної діяльності, що спрямована на 

організацію та подальше забезпечення раціонального використання й 

охорони земельних ресурсів на всіх рівнях» [158]. 

Відомий землевпорядник О.І. Ковалів зазначає, що терміни 

«землеустрій» і «землевпорядкування» прийшли на зміну термінам 

«землевимірювання, межування» як відображення виявленої в ході раніше 

проведених земельних реформ реальної необхідності розширення технічної 

(геодезичної) складової «землевимірювання» правовою (юридичної) та 

економічною складовими як необхідних для регулювання відносин з приводу 

земельних ділянок та пов’язаної з ними нерухомістю, а також економічного 

обґрунтування прийнятих рішень, у тому числі управлінських [172]. 

Л.В. Туровська пропонує термін землеустрій визначати як «сукупність 

технічних заходів із підготовки, складання, виконання та нагляду за 

виконанням проектної документації у сфері використання, охорони та 

відтворення земель», а термін землевпорядкування як «систему юридичних 

заходів з організації землі (території) як засобу виробництва» [343, с. 310]. 

Проте у всіх перелічених дослідженнях науковці не приділяють 

належної уваги визначенню сутності цих понять, не розкривають їх зміст та, 

що найголовніше, не наголошують на відмінності між цими двома 

категоріями землевпорядного забезпечення. 

У зарубіжній практиці немає прямих аналогів понять «землеустрій» чи 

«землевпорядкування». Характеризуючи ту чи іншу дію, обумовлену 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Туровська%20Л$
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землеустроєм та землевпорядкуванням у розвинених країнах світу, залежно 

від конкретного змісту цієї дії, часто послуговуються термінами, як-от: Land 

Management, що в широкому сенсі означає управління земельними 

ресурсами: Land Administration – земельне адміністрування; Land Governance 

– управління землекористуванням в контексті розвитку; Land Use Planning – 

планування розвитку землекористування; Land Use and Land Conservation – 

організація раціонального використання земель та їх охорони. Близькими, 

але також не тотожними аналогами землеустрою у французькій мові є слово 

сполучення Amenagement Foncier, у німецькій мові – die Flurbereinigung [38; 

261; 358; 379; 393; 396; 397; 403; 404]. 

Цікаве визначення землеустрою наведено в Кодексі Республіки 

Білорусь про Землю [176], під яким він розуміється, як «комплекс заходів 

щодо інвентаризації земель, планування землекористування, встановлення 

(відновлення) і закріплення меж об’єктів землеустрою, проведення інших 

землевпорядних заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

використання та охорони земель». 

Відсутність єдиного підходу до тлумачення сутності землеустрою 

зумовлено певною особливістю української мови в частині повноцінного 

перекладу слів іноземного походження, коли однакового смислу набувають 

такі поняття, як «землеустрій» та «землевпорядкування». Мусимо також 

констатувати, що в сучасній економічній науковій літературі поняття 

«землевпорядкування» застосовується не зовсім коректно, оскільки, згідно з 

контекстом, автори мають на увазі «землеустрій». Це вносить суперечливість 

в саму сутність землеустрою та функціонування його системи загалом, 

оскільки подібні неточності в понятійному апараті не лише розхитують 

теоретичні основи методології та методики виконання різних видів робіт із 

землеустрою, а й значно ускладнюють процес розвитку та удосконалення 

системи землеустрою в Україні. На нашу думку, таке протиріччя виникло 

внаслідок перекладу радянського законодавства після набуття Україною 

незалежності. Якщо розглянути чинні закони Російської Федерації, то можна 
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зробити висновок, що в них не існує двох окремих понять, а є лише одне – 

«землеустройство», що в українському перекладі звучить як «землеустрій», а 

професія людини з «инженера-землеустроителя» в перекладі перетворилась 

на «інженера-землевпорядника». 

Відтак, стає зрозумілою позиція чинного законодавства України, де 

документи з землеустрою називають також і землевпорядними. По-суті, це 

одні і ті самі документи, а терміни «землеустрій» та «землевпорядкування» у 

них – синоніми. Такої самої думки дотримуються і ті вчені, які ототожнюють 

ці поняття та перекладають «землеустройство» як «землеустрій» або як 

«землевпорядкування». У Великому тлумачному словнику української мови 

зафіксовано значення термінів землевпорядкування і землеустрій: 

землевпорядкування, як сукупність заходів щодо організації землі і 

користування нею [36, с. 456]; землеустрій – те саме, що землевпорядкування 

[36, с. 456]. 

Проблема виникає з того, що російське слово «устройство» має 

подвійне значення і залежно від контексту може означати і «устрій», що 

описує статичний стан об’єкта в конкретний час та в конкретному місці, і 

«впорядкування», що описує динамічний процес перетворення об’єкта під 

дією зовнішніх сил з метою задоволення більшої кількості потреб. Як 

наголошує С.М. Волков [41], «землевпорядкування – це визначений законом 

процес з технічного, економічного і юридичного оформлення виділення і 

вилучення земель, утворення нових, впорядкування існуючих і визначення 

меж спеціальних земельних фондів, землеволодінь і землекористувань, 

внутрішньою будовою їх території, завдання якого привести використання 

землі у відповідність з існуючим земельним ладом». Г. Гуцуляк зазначає, що 

землевпорядкування – це не лише матеріально-технічний акт, але й соціальна 

дія, оскільки окремий землевласник або землекористувач завжди зв’язаний 

умовами оточуючих землевласників і землекористувачів [107]. Така 

взаємозалежність та суспільна обумовленість господарських дій окремих 
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власників землі є тим джерелом і середовищем, які породжують необхідність 

землевпорядного пристосування території і повинні визначати його зміст. 

З огляду на це, вважаємо за доцільне вживати терміни «землеустрій» та 

«землевпорядкування» залежно від смислового навантаження: коли йдеться 

про систему заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин, 

організацію певних територій, то доцільно вживати термін «землеустрій»; 

натомість для позначення процесу перетворення земельних відносин, змін 

якісних чи кількісних показників їх розвитку та організації ефективного 

використання земельних ресурсів доречно використовувати поняття 

«землевпорядкування» чи «землевпорядний» (рис. 1.1). 

 

Землевпорядкування Землеустрій 

Землевпорядний механізм 

 

Система землеустрою 

Землевпорядний процес 

 

Документація із землеустрою 

Землевпорядне проектування Проекти землеустрою 

Регулювання землеустрою 

 

Землевпорядне забезпечення 

 

 

Рис. 1.1. Порядок застосування понять «землеустрій» та 

«землевпорядкування» у системі суспільно-економічних відносин 

Джерело: власна розробка автора. 

Ситуація, яка склалась на сьогодні, є частково зумовленою відсутністю 

комплексного підходу до забезпечення теоретичної складової економічних 

механізмів, які функціонують в галузі сільського господарства, оскільки для 
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забезпечення розвитку аграрного виробництва необхідно приймати науково 

обґрунтовані управлінські рішення. Інформація щодо успішного управління 

територіями формується, накопичується та узагальнюється в державних 

кадастрах, потім на основі цієї інформації розробляються та плануються 

заходи із землеустрою. Достовірність та наукове обґрунтування такої 

інформації – запорука ефективного розвитку землевпорядкування та 

земельних відносин загалом. 

Вирішувати ці питання потрібно комплексно на різних рівнях 

землеустрою за тісного взаємозв’язку всіх складових. Це надасть змогу 

розробити ефективний методичний підхід до впровадження відповідних 

проектних рішень. Ефективне землевпорядкування неможливо без 

правильної організації землеустрою на всіх рівнях – від стадії проектування 

та прогнозування до стадії контролю за виконанням прийнятих рішень, що 

забезпечить повністю розкрити потенціал надзвичайно багатих територій 

нашої держави, які характеризуються значним різноманіттям природних 

умов. 

Землеустрій необхідно розглядати як сталу категорію, як інструмент 

забезпечення ефективної організації земельних відносин щодо використання 

землі для задоволення матеріальних потреб. Крім того, землевпорядкування – 

категорія динамічна, що виявляється в процесному підході до цього явища, 

яка характеризує зміни в земельних відносинах і демонструє підвищення 

ефективності розподілу, організації та використання земельних ресурсів. 

Загалом, землевпорядкування можна визначити як процес трансформації 

земельних відносин через реалізацію сукупності соціально-економічних та 

екологічних заходів щодо раціонального використання земель і організації 

території адміністративно-територіальних одиниць та суб’єктів 

господарювання. 

Для ефективного забезпечення охорони земельних ресурсів необхідно 

створити та впровадити системний комплекс природоохоронних заходів, що і 

є завданням землеустрою. Такі заходи мають забезпечити найважливіші 
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напрями розвитку: планування та організацію раціонального використання та 

охорони земельних ресурсів, забезпечення процесів науково обґрунтованого 

зонування території, визначення правових адміністративних зон, 

забезпечення землевпорядкування та всебічного розвитку територій. 

Втілення в життя запланованих заходів із землеустрою надасть змогу 

підвищити ефективність використання земельних ресурсів у 

сільськогосподарському виробництві, раціонально використовувати 

природний та економічний потенціал території, забезпечити справедливий 

розподіл земельних ресурсів між різними галузями та адміністративними 

рівнями, з урахуванням особливостей кожного регіону під час планування 

заходів із землеустрою. 

Як зауважує О.В. Лазарєва, що згідно з науково обґрунтованими 

принципами землевпорядкування заздалегідь встановлений відповідний 

склад дій і порядок їх виконання з метою забезпечення раціонального і 

ефективного використання земель називають землевпорядним процесом, або 

сукупністю послідовних і взаємопов’язаних землевпорядних дій, які 

виконуються у певному порядку і відповідають завданням 

землевпорядкування [209]. Тобто, маємо в обігу ще одне поняття 

«землевпорядний процес», під яким відомий землевпорядник А.М. Третяк 

розуміє діяльність, безпосередньо обумовлену необхідністю використання 

різних методів і засобів юридичної техніки. До того ж у землевпорядному 

процесі існує система вимог до землевпорядних дій провадження 

землеустрою, які містяться в земельному законодавстві [336, с. 5–7]. На нашу 

думку, землевпорядний процес – це, насамперед, сукупність послідовних і 

взаємопов’язаних землевпорядних дій і порядок їх здійснення щодо 

забезпечення раціонального і ефективного використання земель. Тобто, 

можна констатувати, що землевпорядний процес є певним регламентом 

забезпечення землевпорядкування, а правильно організований землеустрій є 

запорукою ефективного здійснення землевпорядкування. Такий підхід 

надасть змогу усунути протиріччя в процесі удосконалення теоретичного та 
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практичного забезпечення організації землеустрою і ефективного здійснення 

процесу землевпорядкування. 

Нагадаємо, що серед основних детермінантів землевпорядкування 

важливе місце займає раціональне використання та охорона земель. А 

оскільки сільське господарство відноситься до екологічної сфери, такі 

вимоги потребують послідовного наповнення системи управління 

земельними ресурсами агросфери екологічним змістом. Водночас слід 

зосередити увагу на тому, що різноманітним за якісними характеристиками 

земельним угіддям, агроландшафтам і агроекосистемам мають відповідати й 

різні форми та методи упорядкування території [55]. Це, своєю чергою, 

актуалізує питання щодо формування нових концепцій використання земель 

сільськогосподарського призначення у межах сучасного соціально-

економічного розвитку суспільства. 

На нашу думку, ідеологічною основою нової парадигми 

сільськогосподарського землекористування, а відтак і землевпорядного 

забезпечення цього процесу, повинні стати основні принципи теорії сталого 

розвитку, схваленої на Конференції ООН з питань навколишнього 

природного середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.). Ця теорія 

прийшла на зміну теоріям економічного зростання, передбачає 

взаємозалежність екологічних і соціальних чинників та економічного 

зростання. Термін «сталий розвиток» (англ. мовою – sustainable development) 

у доповіді «Наше спільне майбутнє», опублікований Всесвітньою комісією 

ООН з навколишнього середовища і розвитку (яку очолювала Гру Харлем 

Брундтланд), трактується як «розвиток, який забезпечує задоволення потреб 

нинішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього 

покоління задовольнити свої власні потреби» [373]. Декларація, положення 

якої було рекомендовано до виконання усім державам світу, виступала в ролі 

тотальних стратегічних пріоритетів щодо боротьби з екологічною кризою. 

Ключовою парадигмою цієї декларації було злагоджене збалансоване 
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управління взаємодоповнювальними сферами суспільного розвитку: 

економічною, екологічною і соціальною [128]. 

Відповідно до Порядку денного на XXI століття  (Agenda 21) 

«зростання людських потреб і розширення економічної діяльності чинятьвсе 

більший тиск на земельні ресурси, породжуючи конкуренцію і конфлікти, і 

ведуть до нераціонального використання земель і земельних ресурсів. Для 

того щоб в майбутньому людські потреби задовольнялися на стійкій основі, в 

даний час необхідно врегулювати ці конфлікти і прагнути до більш 

ефективному і продуктивному використанню землі та її природних ресурсів. 

Комплексне територіально-просторове планування і управління, а також 

планування землекористування та управління ним є найважливішим 

практичним шляхом досягнення цих цілей. Комплексний підхід до вивчення 

всіх видів землекористування дозволяє звести до мінімуму конфлікти, 

виробити найбільш ефективні варіанти і пов'язати соціально-економічний 

розвиток з охороною і поліпшенням стану навколишнього середовища, тим 

самим сприяючи досягненню цілей сталого розвитку» [373]. 

Наразі дослідники пропонують різні тлумачення поняття «сталий 

розвиток»: стійкий, збалансований, зрівноважений, підтримуваний, 

гармонійний тощо. Незважаючи на це, в аспекті багатогранності еколого-

економічних систем більшість вчених погоджуються, що цей термін 

обумовлює довгостроковий економічний розвиток будь-якої системи, який 

задовольняв би потреби нинішнього покоління, не створюючи ризику для 

можливості майбутніх поколінь підтримувати подальший розвиток. Якщо 

розглядати безпосередньо питання про використання земель, то в Законі 

України «Про землеустрій» стале землекористування трактується як 

використання земель, що визначається тривалим користуванням земельною 

ділянкою без зміни її цільового призначення, погіршення її якісних 

характеристик та забезпечує оптимальні параметри екологічних і соціально-

економічних функцій територій [273]. 
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Під сталістю процесу використання земель слід розуміти здатність 

землекористування тривалий час зберігати кількісні і якісні характеристики 

земельних ресурсів. Загалом, можна зробити висновок, що «стале 

землекористування», чи «стале використання земель» – це безперервний 

процес. Практична реалізація концепції сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення потребує встановлення ефективних 

еколого-економічних цілей та застосування дієвих механізмів їх реалізації, а 

також кардинальної активізації екологічної відповідальності усіх без винятку 

суб’єктів господарювання. 

При цьому варто зауважити, що роль землевпорядкування у 

забезпеченні сталого використання земель обумовлюється також низкою 

закономірностей та специфічних особливостей землекористування, зокрема: 

земля є головним чинником інтенсифікації інвестиційних процесів в умовах 

ринкової економіки; забезпечення повсякчасного підвищення продуктивних і 

просторово-локальних характеристик землі завдяки збільшенню показників 

ґрунтової родючості, меліоративних робіт, соціально-виробничому 

інфраструктурному забезпеченню розвитку сільських територій, що 

досягається через необхідність досягнення плідних результатів роботи 

агропромислового сектора; земля є об’єктом земельно-майнових та 

винятковим своєрідним видом товарно-грошових правовідносин, а тому 

формує опорне економічне підґрунтя, що акумулює зусилля на всіх рівнях 

управління, а також крупних сільськогосподарських підприємств та 

потенційних інвесторів, які заінтересовані в ефективному агровиробництві не 

лише на сьогодні, а й в майбутньому. 

Теоретичні підходи до землевпорядного забезпечення з урахуванням 

сталого розвитку характеризуються низкою елементів управління 

земельними ресурсами, як-от: «сталий земельний менеджмент», «стале 

землевпорядкування», «управління сталим розвитком землекористування», 

«стале управління землекористуванням», «соціально орієнтоване управління 

землекористуванням» тощо. Вказані елементи так чи інакше відповідають 
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постулатам та принципам землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель, надаючи пріоритет певним аспектам (економічним, 

екологічним, соціальним). 

Базуючись на постулатах теорії сталого розвитку, наукових підходах у 

сфері землеустрою, правових документах та дослідженнях вчених, 

пропонуємо землевпорядне забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення розуміти як систему елементів 

землевпорядного 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. 

Загалом, землевпорядний процес як механізм реалізації земельної 

політики держави в галузі земельних відносин має низку елементів, які 

умовно можна згрупувати у дві основні групи:  

1) 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); 

2) елементи, що забезпечують реалізацію правових основ земельних 

відносин, де землевпорядкування виступає як інструмент визначення 

цільового призначення земель, форм власності на них та особливості 

використання, встановлення обмеження та обтяження на земельні ділянки, 

режими їх використання. 

Серед найважливіших елементів землевпорядного процесу варто 

виділити прогнозування, планування і організацію раціонального 

використання та охорони сільськогосподарських земель, що за своєю 



50 

 

сутністю відображають основні функції управління земельними ресурсами. 

Реалізація вказаних функцій передбачає землевпорядне планування, 

прогнозування, зонування, природно-сільськогосподарське районування 

земель та безпосередньо землевпорядне проектування. Сюди також 

відноситься організація території сільськогосподарських підприємств, 

установ і організацій з метою створення просторових умов для еколого-

економічної оптимізації використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм 

організації управління землекористуванням, удосконалення структури і 

розміщення земельних угідь, посівних площ, системи сівозміни, сінокосо- і 

пасовищезміни [108; 130; 138]. 

Також необхідно виділити інформаційне забезпечення системи 

управління для правового, економічного, екологічного і містобудівного 

механізмів регулювання земельних відносин на національному, 

регіональному, локальному і господарському рівнях, а також ведення 

державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення 

державного контролю за використанням та охороною земель. 

Необхідною умовою ефективного функціонування системи 

землевпорядного забезпечення є ґрунтові та інші обстеження земель з метою 

отримання інформації про їх якісний стан, а також для виявлення земель, що 

зазнають впливу водної та вітрової ерозії, підтоплення, радіоактивного та 

хімічного забруднення, інших негативних явищ. Така інформація є важливою 

для здійснення агроекологічної оцінки земель, ведення моніторингу та 

обліку, прийняття органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування рішень про рекультивацію та консервацію земель, введення 

обмежень щодо їх використання, відновлення, збереження та підвищення 

родючості ґрунтів, покращення природних ландшафтів тощо [157]. 

Важливим елементом землевпорядного процесу є проведення 

державної експертизи землевпорядної документації. Фахівці земельного 

відомства досліджують, перевіряють, аналізують та оцінюють об’єкти 
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експертизи щодо їх відповідності вимогам законодавства. Сама документація 

перевіряється на відповідність встановленим стандартам, нормам і правилам 

передбаченими законодавством. 

Стале використання земель сільськогосподарського призначення 

передбачає створення сприятливого соціально-економічного середовища за 

дотримання екологічних пріоритетів з огляду на потреби суспільства та 

природно-ресурсного потенціалу території. Основні інструменти та 

технології реалізації системи землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення повинні мати 

відповідну ієрархічність (послідовність), технологічний взаємозв’язок, 

правову, економічну, екологічну, соціальну та інженерно-технічну 

обґрунтованість. 

Правовий зміст землевпорядного забезпечення ґрунтується на 

реалізації нормативно-правових та законодавчих актів, що регламентують 

процеси сталого використання земель сільськогосподарського призначення, 

як-от: Конституція України, Земельний кодекс України, відповідні закони 

України, постанови Кабінету Міністрів України та укази Президента 

України, рішення органів місцевого самоврядування щодо регулювання 

земельних відносин та землевпорядного процесу загалом. Економічний зміст 

передбачає розуміння земельних ресурсів як засобу виробництва і є найбільш 

розповсюдженим. Проектні рішення в межах документації із землеустрою 

реалізовуються з огляду на окупність витрат цього процесу. Екологічний 

зміст базується на ролі землі як природного ресурсу, враховує дію основних 

екологічних законів, природних умов, вплив землевпорядних рішень на стан і 

розвиток певних властивостей землі. Під час проведення землеустрою на 

засадах організації раціонального землекористування пріоритетним є 

екологічний чинник, що визначено зростанням антропогенного впливу на 

території. Соціальний аспект обумовлено функціонуванням землі як 

простору життєдіяльності та враховує її рекреаційні властивості. Поряд із 

тим соціальна складова землі як природного ресурсу визначається зі 
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ставленням до нього людини і проявом його як об’єкта споживання. 

Інженерно-технічні особливості проявляються у необхідності здійснення 

проектних рішень (проектно-вишукувальні роботи, кадастрові зйомки, 

формування геопросторових даних, топографо-геодезичні роботи тощо) 

шляхом точного закріплення елементів організації використання та охорони 

земель в просторі з урахуванням низки технічних вимог [16; 179]. 

Важливою складовою теоретичних положень сучасного 

землевпорядного забезпечення сільськогосподарського землекористування є 

організаційно-територіальні, економічні та еколого-енергетичні засади 

підвищення ефективності використання земельних ресурсів аграрного 

сектора країни. 

Організаційно-територіальні засади передбачають оптимізацію 

землевпорядного забезпечення, усунення територіальних недоліків, 

встановлення оптимального розміру господарства і раціоналізацію 

розміщення, визначення оптимального складу і співвідношення у структурі 

сівозмін та сільськогосподарських земель, облаштування їх території, 

обґрунтування оптимального співвідношення розмірів території і 

виробництва. Економічні засади підвищення ефективності використання 

земель сільськогосподарського призначення включають оптимізацію 

спеціалізації сільськогосподарського виробництва, заходи з підвищення 

родючості земель і врожайності сільськогосподарських культур, зниження 

витрат на їх виробництво шляхом поліпшення організаційно-територіальних 

умов використання земель. Еколого-енергетичні – містять вирішення питань 

щодо екологізації землекористування у процесі організації земель і сівозмін 

та введення еколого-технологічних і енергетично ефективних сівозмін [178, 

с. 29–38]. 

Отже, в сучасних умовах посилення залежності економічного розвитку 

аграрного сектора і особливо екологічної стійкості сільських територій від 

ефективності використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення, землевпорядне забезпечення та землевпорядний механізм стає 
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необхідною умовою для реалізації органами влади своїх повноважень щодо 

сталого сільськогосподарського землекористування. 

 

1.2. Роль та функції землевпорядного механізму в системі 

управління земельними ресурсами агросфери 

 

В умовах реалізації земельної реформи в Україні землевпорядкування 

залишається найважливішою складовою частиною її господарського 

механізму. На сьогодні під час трансформації національних галузей до 

ринкової економіки роль землевпорядкування в державі зростає. Прогалини в 

здійсненні реформування земельних відносин пояснюються тим, що ідеологи 

земельних трансформацій ігнорують класичні принципи теорії, світової та 

вітчизняної практики землевпорядкування, його ролі у вітчизняному 

виробництві. У Концепції Державної цільової програми розвитку земельних 

відносин в Україні на період до 2020 року наголошується, що одним з 

головних чинників складної ситуації у сфері земельних відносин є 

відсутність ефективної системи землевпорядного механізму 

землекористування [182]. 

Землевпорядний механізм складається з багатьох елементів 

регулювання земельних відносин щодо користування земельними ресурсами 

та раціональної організації території для задоволення потреб суб’єктів 

господарювання та суспільства. Він регулює організаційні, економічні, 

територіальні, екологічні та соціальні аспекти земельних відносин за 

допомогою взаємопов’язаних важелів, інструментів, стимулів, чинників та 

напрямів діяльності, які за ефективної взаємодії повинні забезпечити 

реалізацію очікуваного результату. Важливу роль в організації роботи такого 

центрального механізму відіграє понятійний апарат у складі теоретичного 

забезпечення функціонування механізму. 

Так, нині вітчизняна система управління землекористуванням 

перебуває в процесі трансформації. Оскільки функціонування цієї системи 
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економічних відносин у вітчизняних реаліях наразі є нововведенням, то всі 

відповідні зміни, реалізуються переважно на підсвідомому інтуїтивному 

рівні, базуючись лише на неупорядкованих даних та незначному 

управлінському досвіді. Тому трансформація управлінських заходів з 

раціонального землекористування і формування єдиного землевпорядного 

механізму забезпечують нівелювання управлінських ризиків. Термін 

«механізм» здебільшого вживається у техніко-технологічній сфері та 

визначається як «машина», проте цим поняттям користуються і у низці інших 

сфер господарювання та наукових трактувань щоб передбачити певну 

упорядковану систему визначених елементів. Так наприклад, теорія дизайну 

економічних механізмів розвинулася у другій половині XX ст., її 

основоположником вважають Л. Гурвіца. Згідно з поглядами Л. Гурвіца, 

економічний механізм є формою «стратегічної гри», або системою 

комунікацій, де суб’єкти господарювання завчасно обмінюються між собою 

певними знаками (сигналами) з метою одержання наперед визначеного 

результату [389, с. 7–9]. 

Поступове формування історичного розвитку економічної думки 

призвело до появи низки відмінностей у тлумаченні терміна «механізм», 

продукуючи тим самим багатогранність, а водночас і плутанину, в аспекті 

структурної наповненості цього поняття. У підсумку, все це сформувало 

доволі широку палітру думок щодо сутності «механізму» та, відповідно, 

похідного поняття – «механізму управління» економічними явищами та 

процесами. Відтак існують різні трактування понятійно-категоріального 

апарату у термінологічному аспекті за одночасного абсолютно тотожного 

сутнісного наповнення, що спричиняє появу квазінаукових суперечок щодо 

об’єктивності та безпомилковості визначення багатьох економічних явищ. 

Але незважаючи на існування низки відмінностей у трактуванні сутності 

«механізму», усі науковці єдині в думці щодо визначення управлінського 

механізму через загальну упорядковану систему взаємопов’язаних 
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структурних елементів, що утворюють два ключові напрями управління: 

керівну та керовану підсистеми. 

У контексті землевпорядкування, на нашу думку, механізм варто 

розглядати на засадах процесно-функціонального підходу. Зокрема, 

оригінальне визначення механізму екологічно орієнтованого управління 

природогосподарюванням наводять Є.В. Мішенін, Н.В. Мішеніна, І.Є. Ярова 

[236], під яким вони розуміють цілісну і збалансовану систему організаційно-

економічних форм і методів управління, які реалізуються через підмеханізми, 

інструменти і технології, за допомогою яких здійснюються організація та 

регулювання процесів раціонального використання і відтворення природних 

ресурсів, охорони довкілля на основі інтеграції економічних, екологічних і 

соціальних параметрів природогосподарювання внаслідок впровадження 

елементів системи екологічного менеджменту. 

Тобто кожен механізм, розроблений для управлінських цілей, має 

розкривати шляхи взаємодії між своїми складовими, що гарантують 

досягнення поставлених завдань. Так, дієвий механізм є не тільки сукупністю 

визначених складових та системою їх взаємозв’язків, а й активним процесом, 

що враховує можливі шляхи впливу суб'єкта управління на об’єкт. Зважаючи 

на це, значної вагомості набуває процесно-функціональний підхід, що 

передбачає наочне відображення процесу управління, гарантуючи тим самим 

зручність під час вивчення будь-якої зі складових механізму управління [199; 

320]. 

Базуючись на процесно-функціональному підході та попередніх 

дослідженнях вчених, нами запропоновано визначення землевпорядного 

механізму як системи 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. 



56 

 

Запропонована дефініція наголошує на об’єктивній потребі 

використання системного і процесно-функціонального підходів до 

використання земель та на розробленні інструментального апарату з метою 

впливу на користувачів та власників земельних ділянок для забезпечення 

сталого розвитку. Водночас особливу увагу слід зосереджувати на 

збалансуванні зацікавлень всіх учасників цього процесу як на етапі 

прийняття ефективних управлінських рішень, так і під час формування 

мотиваційних пріоритетів землекористувачів. 

Вивчення особливостей землевпорядкування в різних соціально-

економічних формаціях засвідчило, що на всіх етапах трансформації 

земельних відносин землевпорядкування в Україні розвивалося у двох 

напрямах: з одного боку – як наукова дисципліна, що вивчає закономірності 

функціонування і організації землекористування; а з іншого – як практична 

галузь господарювання. Землевпорядкування завжди захищало існуючий в 

державі земельний устрій і було важливим інструментом регулювання 

земельних відносин. Загальні аспекти землевпорядного механізму в загальній 

системі управління земельними ресурсами агросфери, регулювання 

земельних відносин забезпечувалися відповідними законодавчими актами і 

технічними інструкціями, підтримувалися надійним фінансуванням. 

Президент Міжнародної федерації землемірів (FIG) професор 

С. Енемарк виділяє три основні типи систем управління земельними 

ресурсами (Land Administration Systems – LAS), як-от: класична; перехідного 

періоду; інтегрована. Класична система управління земельними ресурсами 

використовується західно-європейськими країнами насамперед для оцінки 

землі та вимірювання площ з метою подальшого оподаткування. Така 

система підтримує державний підхід до функціонування землевпорядного 

механізму, що налічує всі види управлінської діяльності у сфері земле- та 

природокористування, необхідні для сталого розвитку територій [381]. 

Система управління земельними ресурсами перехідного періоду 

виникла в державах «нового світу», як-от США, Австралія, Канада, та згодом 



57 

 

була застосована в окремих країнах, що розвиваються. Така система 

передбачає застосування індуктивного методу, тобто від конкретного до 

загального. Вихідним (тобто «конкретним») елементом тут є приватні 

земельні ділянки та відповідні просторові показники. Розробка цієї 

управлінської системи була здійснена з метою сприяння розвиткові ринку 

земель та реалізації функції контролю за обігом земель. Така система не 

дозволяє адекватно враховувати широкі територіальні економічні, екологічні 

та соціальні питання при прийнятті управлінських рішень. Тож на фоні 

неупереджених економічних вимог, сформувалася потреба у розробці 

структурованих, упорядкованих та інтегрованих управлінських систем у 

сфері землекористування, які виникають на основі земельно-інформаційних 

систем та інноваційних технологій. Нині такі управлінські системи 

ефективно починають застосовуватися в низці країн світу (Нідерландах, 

Сінгапурі, Швеції тощо). Наприклад, система управління земельними 

ресурсами в Нідерландах це потужний інструмент державного регулювання у 

забезпеченні й збалансуванні суспільно-державних інтересів щодо 

землекористування та землеохорони, а також певний спосіб державного 

втручання у приватні правовідносини з приводу землеволодіння та 

землекористування [50; 150; 202; 381]. 

Основною метою функціонування землевпорядного механізму в 

загальній системі управління земельними ресурсами є завершення земельної 

реформи, внаслідок чого буде забезпечено підвищення ефективності 

використання земель сільськогосподарського призначення, створення умов 

для збільшення соціального, інвестиційного і продуктивного потенціалу 

землі в сільській місцевості, перетворення її в потужний чинник 

економічного зростання, завдяки якому буде забезпечено високоефективний 

сталий соціально-економічний розвиток земельних ресурсів агросфери і 

розв’язання природоохоронних проблем. 
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У процесі реалізації землевпорядного механізму у загальній системі 

управління земельними ресурсами агросфери потрібно виконати низку 

завдань, як-от: 

 підвищити важливість земель сільськогосподарського призначення 

для забезпечення продовольчої безпеки країни та розвитку її економіки, 

посилення ролі землі як засобу виробництва в сільському і лісовому 

господарстві; 

 впорядкувати земельні перетворення в агросфері країни з 

урахуванням того, що земля стала об’єктом власності та інших прав на 

землю, нерухомістю і об’єктом ринкового обігу; 

 забезпечити найбільш повне, ефективне та екологічно безпечне 

використання всіх земель сільськогосподарського призначення, придатних 

для рентабельного виробництва сільськогосподарської продукції; 

 досягти створення територіальних умов для консолідації земельних 

ділянок, поліпшення їх використання засобами, які забезпечують збереження 

земель і їх залучення в сільськогосподарське виробництво; 

 здійснити відновлення порушених і деградованих земель та 

приведення їх у стан, придатний для використання в сільськогосподарському 

виробництві; 

 забезпечити перехід переважно до еколого-економічних методів 

управління землями сільських територій, екологізації землекористування, 

підвищення економічної, екологічної та соціальної ефективності 

використання сільськогосподарських угідь на основі впровадження науково 

обґрунтованих систем ведення сільського господарства і адаптивно-

ландшафтних систем землеробства, впровадження в практику законодавчо 

встановлених методів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель. 

У словнику-довіднику «Землевпорядкування, використання та охорона 

земельних ресурсів» дається визначення поняття «управління земельними 
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ресурсами» як «цілеспрямований вплив на систему організації використання 

та охорони землі на певній території, що забезпечує досягнення правових, 

виробничих, соціальних і екологічних цілей в інтересах розвитку 

національної економіки. Включає планування використання земель, 

зонування земель, районування та нормування земель 

сільськогосподарського призначення, землевпорядкування, моніторинг 

земель, державний земельний кадастр» [342]. 

Управління земельними ресурсами, на думку Л.М. Бойко [24], є 

«систематичним, свідомим, цілеспрямованим впливом держави і суспільства 

на земельні ресурси шляхом використання об’єктивних закономірностей і 

тенденцій у використанні земельних ресурсів для забезпечення їх 

ефективного функціонування», що складається із сукупності функцій 

системи управління, до яких входять земельний кадастр і моніторинг, 

прогнозування й планування, землевпорядкування, регулювання земельних 

відносин, контроль (рис. 1.2). 

Процес управління земельними ресурсами агросфери повинен 

ґрунтуватися на землевпорядкуванні, державному земельному кадастрі, 

державному моніторингу земель. Своєю чергою землевпорядний механізм у 

загальній системі державного управління земельними ресурсами агросфери 

здійснюється через вивчення, оцінку якості та інвентаризацію земель, 

планування їх раціонального використання та охорони, експертизу 

землевпорядної документації, державний нагляд тощо. 

Як зазначає С.К. Богатирчук-Кривко: «важливе значення в процесі 

управління земельними ресурсами мають і організаційно-економічні 

особливості використання земель, зумовлені тим, що земельні ресурси в 

агробізнесі виступають як засіб виробництва. Враховуючи вплив 

перерахованих властивостей на результат управління, запропоновано модель 

комплексного використання основних факторів, що забезпечують умови 

збалансованого землекористування та включають соціально-економічні, 

природно-екологічні та організаційно-правові аспекти» [19, c. 40]. 
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Рис. 1.2. Загальна схема управління земельними ресурсами 

Джерело: [10]. 

 

Ведення державного земельного кадастру та державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно ґрунтується на державному кадастровому 

обліку, державній кадастровій оцінці і кадастровій діяльності. Своєю чергою 

остання зводиться до проведення кадастрових робіт, метою яких є підготовка 

документів для кадастрового обліку об’єкта нерухомості, отриманих за 

результатами формування об’єкта нерухомості. Отже, функціональність 

землевпорядного механізму в загальній системі управління земельними 

ресурсами агросфери можна продемонструвати на схемі (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Місце та роль землевпорядного механізму в загальній системі 

управління земельними ресурсами агросфери в Україні 

Джерело: сформовано автором на основі [351]. 
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Основні функції землевпорядного механізму, на нашу думку, можна 

умовно згрупувати в чотири основні групи, що ілюструють основні елементи 

загального управління земельними ресурсами (табл. 1.1): 

1) Оцінка, вивчення та інвентаризація земель; 

2) Планування раціонального використання та охорони земель; 

3) Організація раціонального використання та охорони земель; 

4) Контроль та експертиза. 

Таблиця 1.1 

Функції землевпорядного механізму диференційовані за стадіями 

управління земельними ресурсами 

Стадія 

управління  

Функції 

землевпорядного 

механізму 

Вид землевпорядних заходів 

Оцінка 

Оцінка, вивчення 

та інвентаризація 

земель 

Інвентаризація та графічний облік 

земель, обстежувальні, 

вишукувальні, топографо-геодезичні, 

картографічні, роботи, оцінка якості 

земель 

Планування 

Планування 

раціонального 

використання та 

охорони земель 

Землевпорядне планування, 

прогнозування, зонування, 

природно-сільськогосподарське 

районування земель 

Організація  

Організація 

раціонального 

використання та 

охорони земель 

Землевпорядне проектування  та 

реалізації проектів (щодо організації 

раціонального використання та 

охорони земель, встановлення та 

зміни меж об’єктів землеустрою, 

надання, вилучення (викупу), 

відчуження земельних ділянок, 

встановлення в натурі (на місцевості) 

меж земель, організації нових і 

впорядкування існуючих об’єктів 

землеустрою) 

Контроль 
Контроль та 

експертиза 

Контроль за проведенням 

землеустрою, державна експертиза 

землевпорядної документації 
Джерело: сформовано автором на основі [129; 148; 178; 225; 231; 232]. 
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На першій стадії управління земельними ресурсами здійснюється 

оцінка земель та інформаційне забезпечення процесу землекористування 

шляхом регенерації колись функціонуючої системи обліку та аналізу якості 

сільгоспугідь, що містить низку робіт із дослідження їх наявності, реального 

стану та використання, а саме [26, с. 122–128]: топографо-геодезичні та 

картографічні; ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель; 

інвентаризація та оцінка якісного стану земель тощо. У підсумку реалізації 

зазначених видів робіт формується відповідна інформаційна база щодо 

кількісного складу та якості обстежених угідь, а також можливості їх 

використання у сільськогосподарській галузі. 

Наступною стадією є планування раціонального використання та 

охорони сільськогосподарських земель, основною ціллю якого є 

формулювання і закріплення відповідних вимог у цьому аспекті, де 

встановлюються землевпорядні регламенти (сукупність конкретних видів 

дозволеного землекористування та землеохорони, граничні величини угідь та 

обмеження щодо їх використання) у межах визначених територіальних зон та 

декларуються положення щодо використання і можливої зміни зазначених 

правил [22; 45; 147]. Визначені вимоги щодо використання земель 

сільськогосподарського призначення мають бути затверджені відповідними 

нормативно-правовими актами на регіональному та державному рівнях. 

Водночас землевпорядні дії із зонування території мусять здійснюватися в 

межах розроблених схем землеустрою відповідної визначеної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Черговий етап передбачає забезпечення раціонального 

землекористування та землеохорони шляхом застосування низки 

інструментів та методів через землевпорядне проектування, зокрема 

розроблення територіального і внутрішньогосподарського проектів 

землеустрою та робочих землевпорядних проектів в аспекті реалізації 

визначених робіт із землеустрою. 
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Наступний етап має на меті реалізацію функції контролю щодо 

виконання землевпорядних робіт, що є однією зі складових державного 

контролю за використанням та охороною земель. Водночас слід провести 

оцінювання якісного стану земельних угідь, зумовленого реалізованим 

землевпорядним процесом, а також ефективність їх використання. 

Виходячи з основних функцій та ролі землевпорядного механізму в 

системі управління земельними ресурсами, можна сформулювати такі його 

завдання в сільському господарстві України [28; 60; 102; 159; 198]: 

 створення умов для реалізації прав на землю та регулювання 

земельних відносин; 

 забезпечення цільового використання сільськогосподарських 

земель; 

 створення територіальних умов для ефективного ведення 

сільськогосподарського виробництва; 

 забезпечення науково обґрунтованого розподілу земельних ресурсів 

між галузями аграрного сектора економіки з метою комплексного 

економічного і соціального розвитку територій та дотримання екологічної 

рівноваги агроекосистем; 

 організація використання та охорони земель із врахуванням 

конкретних зональних умов, узгодженості екологічних, економічних і 

соціальних інтересів суспільства, які забезпечують високу економічну і 

соціальну ефективність аграрного виробництва, екологічну збалансованість і 

стабільність довкілля та агроландшафтів; 

 проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

сільськогосподарського землекористування; 

 оновлення планово-картографічних матеріалів, інвентаризація 

земель і підтримання достовірного якісного і кількісного їх обліку; 

 формування та організація території об’єктів землеустрою з 

урахуванням їх цільового призначення, обмежень у використанні та 

обмежень (обтяжень) правами інших осіб (земельних сервітутів); 



65 

 

 встановлення (відновлення) та закріплення меж об’єктів 

землеустрою. 

Сучасний землевпорядний механізм загалом повинен базуватися на 

чітко розробленій стратегії земельних перетворень і мати науково 

обґрунтовану концепцію розвитку, бути дієвим інструментом держави в 

управлінні земельними ресурсами агросфери, в регулюванні земельних 

відносин, реформуванні аграрного сектора, вирішенні комплексу 

екологічних, соціальних, економічних та інших питань і виконуватися в 

плановому порядку з використанням новітніх картографічних матеріалів, 

даних ґрунтових, геоботанічних та інших досліджень, кадастрової оцінки 

земель та геоінформаційних технологій. 

Важливу роль в організації раціонального використання та охорони 

земель має відіграти внутрішньогосподарський інструментарій 

землевпорядного механізму, в процесі якого створюються територіальні 

умови раціонального ведення господарства, енерго- і ресурсозбереження, 

екологізації землекористування, поліпшення життя, праці і побуту сільського 

населення. У процесі застосування такого інструментарію вирішуються 

питання оптимізації, впорядкування розміщення сталих територіальних 

елементів сільського господарства з метою підвищення ефективності, 

використання та охорони земель. 

Кожна сільськогосподарська організація повинна мати сучасні проектні 

розробки з внутрішньогосподарського землевпорядкування, яких на сьогодні 

здебільшого не існує. Внутрішньогосподарський інструментарій 

землевпорядного механізму забезпечує приведення просторової організації 

території сільськогосподарських організацій у відповідність з їх ресурсним 

потенціалом, з урахуванням охорони земель та запобігаючи деградації та 

порушенню природних ландшафтів. Він обґрунтовує раціональне 

розміщення виробничих підрозділів, господарських центрів, 

внутрішньогосподарських доріг, інших об’єктів інженерного обладнання 

території, сільськогосподарських земель і сівозмін, створює сприятливі 
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умови для впровадження прогресивних систем землеробства і вирішення 

інших загальногосподарських завдань. За допомогою 

внутрішньогосподарського інструментарію землевпорядного механізму 

визначаються шляхи підвищення ефективності використання та охорони 

сільськогосподарських земель, матеріальних, трудових та інших ресурсів 

господарства, внутрішньогосподарської організації сільськогосподарського 

виробництва. 

За допомогою міжгосподарського інструментально-методичного 

апарату землевпорядного механізму встановлюються площа 

землекористування, межі ділянок на місцевості, усуваються зовнішні 

територіальні недоліки, розробляються проекти створення нових, 

упорядкування існуючих землекористувань і виведення земельних ділянок з 

обігу. 

Отже, можна зробити висновок, що в умовах проведеної в країні 

земельної реформи землевпорядний механізм є дієвим інструментом 

реалізації державної політики у сфері управління земельними ресурсами, 

регулювання земельних відносин, організації використання та охорони 

земель. Окрім того, землевпорядний механізм відіграє важливу роль у 

досягненні продовольчої безпеки країни, створюючи організаційно-

територіальні, економічні та еколого-енергетичні засади організації 

сільськогосподарського виробництва, підвищення ефективності 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. 

Землевпорядний механізм перебуває в постійній еволюції відповідно до рівня 

розвитку продуктивних сил, громадських, соціально-економічних і 

земельних відносин, є частиною економічного механізму країни з організації 

сільськогосподарського виробництва. 

З огляду на те, що землевпорядний механізм є комплексом 

інструментів та методів щодо інвентаризації земель, планування 

землекористування, встановлення (відновлення) і закріплення меж об’єктів 

землевпорядкування, проведення інших землевпорядних заходів та робіт, 
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спрямованих на підвищення ефективності використання та охорони земель, і 

передбачає відповідні передпланові, передпроектні й проектні розробки з 

організації використання та охорони земель, а також узагальнюючи існуючі 

теоретичні розробки та багаторічний досвід проведення землевпорядкування, 

можна сформулювати такі основні принципи його ефективного 

функціонування: загальнодержавний характер; суспільна необхідність в 

частині реалізації господарського механізму на рівні країни щодо 

встановлення порядку у сфері регулювання земельних відносин, організації 

та облаштування території; забезпечення законності під час проведення 

земельних перетворень; врахування громадських інтересів та інтересів 

землекористувачів під час реалізації землевпорядних заходів; врахування 

природних, економічних і соціальних умов; пріоритет природоохоронного і 

сільськогосподарського землекористування під час перерозподілу земель; 

комплексний характер організації території та виробництва; забезпечення 

сталості землекористування; взаємозалежність земельних перетворень з 

механізмом економічного стимулювання ефективного використання та 

охорони земель; створення максимально сприятливих умов для життя, праці і 

побуту сільського населення; економічна, екологічна та соціальна 

ефективність землевпорядних заходів. Усі перелічені вище принципи 

повинні реалізовуватися комплексно та структуровано. 

Отже, у процесі функціонування землевпорядного механізму, що 

обумовлює формування сталого сільськогосподарського землекористування, 

необхідно керуватися як загальноприйнятими (зокрема нормативно-

правового характеру) положеннями, так і низкою вимог і принципів, які 

відображають особливості цього еколого-економічного процесу. Зокрема, 

важливим еколого-економічним імперативом землевпорядного забезпечення 

землекористування є землевпорядне нормування. Метою землевпорядного 

нормування є встановлення загальнообов’язкових якісних та кількісних 

показників (нормативів), що спрямовані на забезпечення сталого 

використання, охорону та відтворення земель, а також на забезпечення 
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екологічної безпеки у земельних відносинах. Процедура здійснення 

землевпорядного нормування передбачає розробку проектів землевпорядних 

нормативів, їх погодження, експертизу та затвердження на підставі 

нормативно-правових актів. 

Загалом, серед основних імперативів (вимог, постулатів), які необхідно 

враховувати під час землевпорядкування в сільському господарстві, варто 

виокремити положення, як-от [57; 132; 139; 141; 305; 347]: 

 організація землекористувань аграрних підприємств та особистих 

господарств має проводитися в процесі землеустрою;  

 формування землекористувань має проводитись з урахуванням їх 

природно-ресурсного потенціалу і цільового призначення; 

 має бути дотриманий принцип балансування інтересів 

новоутворених господарств і існуючих сільськогосподарських організацій; 

 розміщення землекористувань необхідно виконувати з урахуванням 

агроекологічного зонування, організації та устрою території існуючих 

сільськогосподарських організацій; 

 формування землекористувань має проводитись з урахуванням 

сформованої інфраструктури; 

 розміщення земельної ділянки, за можливості, має проводитись 

єдиним масивом, бути правильної конфігурації зі зручним розташуванням 

щодо господарських центрів сільськогосподарських організацій, водних 

джерел, доріг тощо; 

 структура виділених земель повинна відповідати цільовому 

призначенню їх використання, враховувати спеціалізацію і плани розвитку 

аграрного виробництва; 

 має бути дотримана максимальна економія коштів на формування, 

зовнішнє і внутрішнє облаштування господарства; 

 слід враховувати забезпечення еколого-економічної ефективності 

капіталовкладень і скорочення термінів їх окупності. 
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Визначені імперативи повинні враховуватися комплексно в тісному 

взаємозв’язку з конкретними політичними, організаційними, економічними 

та екологічними умовами формування сільськогосподарських 

землекористувань. У процесі землевпорядкування у сільському господарстві 

важливо зважати на низку постулатів, як-от [213;226; 330]: дотримання вимог 

законодавчих актів, урядових постанов і рішень, що стосуються розвитку 

земельних відносин, використання та охорони земельних ресурсів; 

врахування природно-кліматичних, економічних та соціальних умов, 

екологічного стану території та сформованого агроландшафту; комплексний 

характер організації території та виробництва; забезпечення сталого розвитку 

агроекосистем в рамках сформованих землекористувань; створення 

сприятливих умов для соціального розвитку сільських територій; еколого-

економічна ефективність використання земель та аграрного виробництва. 

Загалом, дотримання еколого-економічних імперативів та принципів 

землевпорядного забезпечення надасть змогу поліпшити науковий супровід 

розробки проектних рішень щодо формування сталого 

сільськогосподарського землекористування, організації території, 

використання та охорони земель і зрештою, підвищити економічну 

ефективність аграрного виробництва й забезпечити екологічну безпеку в 

аграрному секторі. 

У процесі землевпорядного забезпечення сталого 

сільськогосподарського землекористування повинні бути створені необхідні 

організаційно-територіальні умови для збалансованого розвитку 

сільськогосподарських галузей, а також окремих аграрних товаровиробників 

різних форм власності і господарювання. Це, своєю чергою, вимагає 

дотримання балансу при перерозподілі земель, перехід до нових форм 

землекористування, відповідності забезпечення основними засобами, 

матеріально-технічними та трудовими ресурсами, а також виконання умов 

для стабільного функціонування об’єкту землевпорядкування. 
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Рекомендації в межах еколого-економічних і організаційно-

територіальних заходів повинні визначати суть і характер даного заходу, 

відповідати поставленим завданням землевпорядного забезпечення. Вибір 

того чи іншого заходу та системи заходів загалом залежить від низки 

чинників, що впливають на функціонування землевпорядного механізму 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення 

(табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Чинники впливу на розробку землевпорядних заходів 

Чинники Характеристика 

Природно-кліматичні 

геологічна будова та рельєф, кліматичні умови, 

ґрунтові умови, геоморфологічні процеси, ерозійні 

процеси  

Просторові 

контурність сільськогосподарських земель, 

конфігурація і компактність території господарства, 

структура угідь, рівень парцеляції, меліоративний 

стан земель, 

Нормативно-правові 
законодавчі та правові акти, нормативи, стандарти, 

положення, розподіл повноважень 

Соціально-економічні 

інвестиційна привабливість території, відносини 

власності на землю, демографічна ситуація, 

виробнича та соціальна інфраструктура, фінансове 

забезпечення 

Організаційно-виробничі 

системи землеробства, рівень концентрації та 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, 

умови організації праці, фондова забезпеченість, 

кадрова забезпеченість, спеціалізація господарств та 

регіонів, організаційно-виробнича структура 

підприємств 

Техніко-технологічні 

технології сільськогосподарського виробництва, 

особливості використання техніки і технології, 

рівень механізації й автоматизації праці 

Науково-інноваційні 

функціонування земельно-інформаційних систем, 

розвиток геоінформаційних технологій, розвиток 

автоматизованих систем землевпорядного 

проектування, стан науково-дослідних, проектних та 

освітніх установ у сфері землеустрою 

Джерело: сформовано автором на основі [1; 148; 225; 231; 232]. 
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Таким чином, на нашу думку, одним з найголовніших принципів 

землевпорядного забезпечення сталого сільськогосподарського 

землекористування слід вважати принцип комплексності, при якому 

передпроектні дії здійснюються, виходячи з уявлень про землю, як про 

природний об’єкт та одночасно головний засіб агарного виробництва. 

Здійснення цього принципу можливо тільки в процесі системної організації 

використання земель сільськогосподарського призначення і проектування 

землекористувань окремих господарств шляхом механізмів послідовної 

реалізації узгоджених заходів схем землеустрою в конкретних 

землевпорядних проектах. 

Ґрунтуючись на зазначених державних імперативах, землевпорядне 

забезпечення використання земель сільськогосподарського призначення та їх 

охорони в сучасних економічних умовах розвитку регіонів України, може 

стати інструментом управління і розвитку, і при цьому орієнтуватися на 

створення територіальних умов для стабільного сільськогосподарського 

виробництва, до яких відноситься, як збереження та відтворення родючості 

сільськогосподарських угідь, так і збереження їх площ і земельно-ресурсної 

бази, які все чіткіше набувають значення стратегічного (політичного) 

ресурсу. 

Враховуючи вищезазначене, концептуальні положення 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення та їх охорони вимагають перегляду 

інституційних пріоритетів, які дозволять встановити баланс між 

уповноваженими органами влади і суб'єктами землекористування. Напрями 

державної політики в галузі земельних відносин потрібно гармонізувати з 

процесом землевпорядного забезпечення. Цього можна досягти шляхом 

встановлення вимог, правил, регламентів, стандартів, які сприятимуть 

підвищенню ефективності сільськогосподарського землекористування при 

дотриманні відповідних регіональних природно-господарських і 

агроекологічних вимог. Для зручного застосування в науці і практиці їх 
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доцільно згрупувати в залежності від сутнісної природи і розподілити на: 

екологічні, економічні, соціальні, правові (рис. 1.4). 

 

Інституціональні пріоритети сталого сільськогосподарського 

землекористування 

економічні екологічні 

правові соціальні 

 Створення організаційних-правових умов 

для розвитку цивілізованого обігу земель 

сільськогосподарського призначення; 

 розробка і впровадження стимулюючих 

заходів щодо оптимізації 

землекористування; 

 створення територіальних умов для 

стабільного сільськогосподарського 

виробництва і забезпечення продовольчої 

безпеки держави; 

 стабілізація динаміки і дотримання балансу 

земель, забезпечення дотримання цільового 

використання земель 

 Збереження природної родючості 

ґрунтів на землях 

сільськогосподарського 

призначення; 

 скорочення негативного 

антропогенного і техногенного 

впливу на земельні ресурси; 

 створення екологічно сприятливого 

середовища для ведення 

сільськогосподарського 

виробництва і розвитку сільських 

територій 

 Збереження і розвиток сільськогосподарської 

інфраструктури; 

 рівноправний доступ до використання 

земельних ресурсів суб'єктів 

сільськогосподарського землекористування 

різних організаційно-правових форм; 

 розширення можливостей для створення 

додаткових робочих місць в сільському 

господарстві 

 Використання і перерозподіл земель 

сільськогосподарського призначення 

на законній основі; 

 визначення правового режиму і 

процедур реалізації заходів з 

землеустрою; 

 забезпечення гарантій прав власності 

на землю  

 

Рис. 1.4. Інституціональні пріоритети сталого сільськогосподарського 

землекористування 

Джерело: систематизовано автором на основі [152]. 

 

З урахуванням розглянутих теоретичних передумов і пріоритетів 

вдосконалення сільськогосподарського землекористування, а також 

положень програмних і стратегічних документів соціально-економічного 

розвитку в Україні в цілому і в аграрній галузі зокрема, в частині темпів 

зростання ВВП, змісту етапів інноваційного розвитку, умов національної 
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конкурентоспроможності, розвитку аграрного комплексу та природно-

ресурсного потенціалу, необхідно сформулювати концептуальні положення 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення та їх охорони. Вони повинні являти 

собою систему напрямів, орієнтованих на отримання в довгостроковій 

перспективі максимального ефекту від вдосконалення сільського 

господарства, як фактора посилення конкурентоспроможності економіки 

регіону, підвищення рівня і якості життя сільського населення в регіонах; а 

також створювати інформаційно-аналітичну основу для підготовки 

нормативних документів по вирішенню найважливіших проблем 

використання земель сільськогосподарського призначення на регіональному 

рівні. 

Розробка концептуальних положень землевпорядного забезпечення 

сталого використання і охорони земель сільськогосподарського призначення 

повинна базуватись на системному підході до проблеми раціонального 

використання і охорони земель сільськогосподарського призначення, які 

передбачають постановку взаємопов'язаних цільових орієнтирів на основі 

головної мети, планування використання та охорони земель. Основна мета 

землевпорядного забезпечення використання земель сільськогосподарського 

призначення полягає в повному задоволенні потреб суспільства в земельних 

ресурсах при одночасному їх збереженні та відтворенні. Для цього необхідно 

вирішити наступні завдань: досягнення збалансованості у використанні, 

відтворенні і охороні земельних ресурсів, забезпеченні раціональної 

територіальної організації використання земель сільськогосподарського 

призначення та їх охорони, удосконалити процес організації земельних 

відносин в сфері сільськогосподарського землекористування, підвищення 

ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарського 

призначення та їх відтворення. 

Оскільки в Україні практично не здійснюються масштабні ґрунтові, 

геоботанічні та інші обстеження земель, складно отримати повну та 
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достовірну інформацію про їхній якісний стан. Особливо це стосується 

земель, які зазнають постійного впливу водної та вітрової ерозії, підтоплення, 

радіоактивного та хімічного забруднення, інших деградаційних явищ [124]. 

Еродовані та ерозійно небезпечні землі потребують особливого 

землевпорядного проектування та посиленого контролю за реалізацією 

сформованих землевпорядних проектів, що дасть змогу реалізувати державну 

політику в сфері охорони та відновлення земель сільськогосподарського 

призначення, та в найкоротші терміни повернути відновлені землі в 

господарський оборот. 

Проектування територій адміністративно-територіальних утворень, 

землеволодінь і землекористувань – це формування їхніх меж і організація 

території новостворюваних утворень або землеволодінь і землекористувань 

чи вдосконалення (ліквідація недоліків) існуючих. Мета проектування – 

розробити документи і пропозиції до них, які необхідні для організації і 

виконання всіх робіт, пов’язаних зі створенням нових або вдосконаленням 

існуючих адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і 

землекористувань [329]. 

В результаті проведення землевпорядного проектування варто 

розподіляти землі сільськогосподарського призначення, які 

використовуються в господарській діяльності, на три великі групи, беручи за 

основу відповідність якості визначених ґрунтів різноманітним (екологічним, 

біологічним, хімічним, фізичним тощо) вимогам рослин. До першої групи 

варто включити найбільш придатні землі, які дають змогу без жодних 

обмежень вирощувати основні сільськогосподарські культури. До другої 

групи варто віднести землі середньої придатності. До таких земель 

включають ті, ґрунти яких забезпечені поживними речовинами на 

середньому рівні, а рельєф та інші ґрунтові умови відповідають вимогам 

основних сільськогосподарських культур. Проте при використанні таких 

земель потрібно звертати посилену увагу на фактори, які знижують 

родючість таких ґрунтів. До третьої групи включають землі обмеженої 
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придатності, тобто ті, які характеризуються низьким рівнем забезпечення 

поживними речовинами, а рельєф та інші ґрунтові умови не дають змоги 

здійснювати нормальну сільськогосподарську діяльність без здійснення 

додаткових витрат на усунення виявлених недоліків агротехнічними та 

меліоративними заходами тощо. 

У процесі землевпорядного проектування необхідно враховувати, що 

всі заплановані заходи повинні бути спрямовані на забезпечення 

максимального захисту земель сільськогосподарського призначення за 

рахунок наявності рослинного покриву на ґрунтах протягом всього року. 

Також в проектах землеустрою мають бути в достатньому обсязі передбачені 

превентивні протиерозійні заходи, які б враховували контурно-меліоративної 

особливості територій. 

Отже, встановлено, що землевпорядкування як головний інструмент 

реалізації державного регулювання земельних відносин, завдяки наявності 

необхідних важелів та можливостей, дає змогу в достатній мірі вирішити 

проблему охорони та відновлення еродованих, деградованих та 

малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення завдяки 

створенню та впровадженню землевпорядних проектів, які б надали змогу 

реалізувати державні програми використання, охорони та відновлення 

земельних ресурсів. 

Небезпека посилення негативного впливу ерозійних процесів на якісні 

характеристики ґрунтів під час вирощування сільськогосподарських культур 

не зникає, а навпаки, поступово збільшується. Відновлення ґрунтів – 

тривалий та трудомісткий процес, який пов’язаний зі значними витратами та 

втраченими вигодами. Це посилює значення попереджувальних заходів в 

процесі землевпорядного проектування, яке б враховувало засади охорони 

ґрунтів від ерозії та зменшення інших якісних показників. Наукове 

обґрунтування в процесі проектування сівозмін в складі землевпорядного 

проектування дасть змогу використати отримані в результаті розрахунків 

значення коефіцієнтів ерозійної небезпеки сільськогосподарських культур 
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для формування ефективних проектів землеустрою на визначеній території. 

Представлені напрями землевпорядного проектування дадуть 

можливість змінити структуру використання деградованих та інших 

малопродуктивних орних земель певної території в бік зниження коефіцієнта 

розораності території з одночасним збільшенням лісистості та площ 

природних кормових угідь. Такі проекти землеустрою дадуть змогу 

збільшити ефективність використання наявних земельних ресурсів та 

забезпечити становлення збалансованого землекористування. 

 

1.3. Методологічний базис землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення 

 

Земельна реформа України, як найважливіша складова ринкових 

трансформацій економіки була спрямована на ефективне використання 

земельних ресурсів та формування нових форм господарювання в аграрній 

сфері. Інституціональні передумови змін в цій сфері були сформовані з 

прийняттям низки нормативно-правових актів, зокрема Земельного кодексу 

України. З початку реформ відбулися суттєві трансформації, як в сфері 

власності на землю, так і в сфері господарювання, що спричинили 

реорганізації сільськогосподарських підприємств. Формування нової 

ринкової системи використання земель сільськогосподарського призначення 

спричинило комплекс проблем вирішення яких можливе тільки шляхом 

балансування інтересів всіх суб’єктів цієї системи. У зв’язку з цим, нині 

гостро стоїть питання розробки стратегії сталого розвитку територій на всіх 

рівнях управління. 

Так, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» у рамках визначених 

чотирьох векторів руху передбачає реалізацію земельної реформи та 

докорінне реформування сільського господарства, у т.ч. з метою 

забезпечення раціонального землекористування [283]. Виконання 

затверджених пріоритетів стратегії передбачає підвищення ефективності 
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використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 

шляхом прийняття низки організаційно-економічних заходів. Важливу роль у 

вирішенні цих питань відіграє землеустрій, у процесі якого створюються 

організаційно-територіальні основи ефективного аграрного виробництва та 

забезпечується підвищення сталості землекористування. Проте в сучасних 

умовах проблема організації сталого сільськогосподарського 

землекористування потребує системної реалізації землевпорядних заходів, 

що дасть змогу прийняти оптимальне управлінське рішення з раціонального 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. 

Соціально-економічний розвиток суспільства у XX ст. спричинив 

низку екологічних проблем та заподіяв величезної шкоди довкіллю. На 

Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 

1992 р.) уперше було прийнято на міжнародному рівні рішення про 

дотримання постулатів Концепції сталого розвитку, що передбачали 

дотримання балансу соціальних, економічних та екологічних завдань з метою 

задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь людей [128]. Так, 

результатом сталого розвитку має бути забезпечення раціонального 

природокористування та охорони природних ресурсів. З огляду на значний 

природно-ресурсний, а особливо земельно-ресурсний, потенціал України 

питання сталого використання земель сільськогосподарського призначення 

стає дедалі актуальнішим та потребує шляхів удосконалення традиційної 

системи землекористування. 

Дієвим механізмом регулювання земельних відносин є землеустрій, що 

є як головний інструмент, що дає змогу широко здійснювати державне 

управління земельними ресурсами, перерозподілення земель між галузями 

економіки та організацію раціонального використання земель. Дослідження 

процесу землевпорядного забезпечення у вітчизняних умовах трансформації 

земельних відносин дає змогу визначити певні закономірності цього явища, 

як-от [30; 171; 298]: відповідність землеустрою рівню розвитку продуктивних 

сил і громадських соціально-економічних відносин; урахування соціально-
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економічних і природних умов у процесі організації використання земель; 

безперервність землеустрою (умови господарювання на землі постійно 

змінюються, оскільки і землевпорядкування як планомірна перебудова 

земельних відносин та організації використання земель завжди змінюється); 

комплексність землеустрою (землевпорядкування не тільки передбачає 

організацію використання та охорони земель, а й створює територіальні 

умови для ведення ефективного сільськогосподарського виробництва, 

впровадження передових систем і методів господарювання). 

Стале використання земель сільськогосподарського призначення 

розкривається через систему соціально-економічних та природно-

екологічних чинників. Упущення хоч одного із них спричинить 

розбалансування та порушення розвитку сільських територій. Базисом 

урахування усієї сукупності чинників є системний аналіз, завдяки якому 

можливе їх визначення та розкриття усіх ймовірних взаємозв’язків. Лише за 

таких умов вбачається можливим розроблення стратегічних рішень щодо 

виконання завдань, пов’язаних зі сталим використанням земель 

сільськогосподарського призначення. 

Для створення системи землевпорядного забезпечення сталого 

землекористування, що є однією із чільних та невідкладних державних 

завдань, слід подбати про відповідне підґрунтя на засадах взаємоузгодженої 

діяльності, що забезпечить реалізацію конституційних принципів стосовно 

необхідності землекористування і землеохорони, а також використання 

інших природних ресурсів країни як основи життєдіяльності людей, які 

мешкають на відповідній території. Реалізація таких стратегічних завдань 

державного рівня має спиратися на актуальну і коректну законодавчу базу, 

яка, своєю чергою, розкриває структуру, процес та учасників їх виконання, 

регламентує комплектаційне та змістовне документальне наповнення. Також 

ці завдання повинні бути підкріплені актуальним новітнім науково-

методичним забезпеченням та виразним і прозорим фінансуванням. Тож 

система землевпорядного забезпечення сталого використання земель 
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сільськогосподарського призначення має спиратися на такі 

системоутворювальні елементи: створення відповідного нормативно-

правового забезпечення; порядок реалізації планової діяльності із 

визначенням відповідних процедурних аспектів; регламентований список 

відповідної документації; інституційне забезпечення; перелік об’єктів та 

суб’єктів планування землекористування і землеохорони; організаційно-

фінансове забезпечення відповідної документації, а також дотримання і 

виконання задекларованих там положень; науково-методичне забезпечення 

тощо. 

З огляду на перелічені цілі земельної реформи та з урахуванням 

основних постулатів теорії сталого розвитку можна сформулювати завдання 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення, як-от [152; 273; 179; 337; 340]: 

 здійснення державної політики в галузі земельних відносин, 

організації раціонального сільськогосподарського землекористування, 

створення екологічно сталих агроландшафтів; 

 створення організаційно-територіальних умов для ефективного 

ведення сільськогосподарського виробництва; 

 прогнозування, планування і організація сталого використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення; 

 дотримання правового порядку в галузі землекористування; 

 забезпечення цільового використання земель, формування 

раціональної системи землеволодіння і землекористування в сільському 

господарстві; 

 здійснення землевпорядних заходів для збереження 

агроландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, 

рекультивації порушених земель і реабілітації малопродуктивних угідь, 

захисту земель від деградації, забруднення, запобігання іншим негативним 

явищам; 



80 

 

 організація території сільськогосподарських підприємств, установ і 

організацій з метою створення просторових умов для еколого-економічної 

оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення; 

 встановлення (відновлення) та закріплення меж об’єктів 

землеустрою. 

Для досягнення перелічених завдань потрібно забезпечити системний 

підхід до вирішення питань землевпорядкування. Тому необхідно вжити не 

просто комплексу землевпорядних заходів, а забезпечити цілеспрямований 

розвиток всієї системи землевпорядного сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення, насамкінець цілісної і ефективної 

системи сталого землекористування. Перелік низки завдань, що виникли у 

процесі реалізації планової діяльності у сфері землекористування та 

землеохорони на засадах функціонального використання сільгоспземель, слід 

класифікувати за трьома групами, як-от: соціально-економічні, екологічні та 

нормативно-правові, або інституціональні. Така класифікація є 

основоположною на передпроектних стадіях реалізації робіт щодо організації 

використання земель сільськогосподарського призначення, а також 

пристосованою до будь-якої сільської території. 

Виконання поставлених завдань забезпечується землевпорядними 

заходами, які передбачають [134; 141; 178]: 

 розробку схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць в 

частині сільського господарства; 

 розробку проектів землеустрою щодо впорядкування території 

сільських населених пунктів; 

 розробку проектів землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв); 
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 розробку проектів міжгосподарського землеустрою, у т.ч. проектів 

відведення земельних ділянок, оформлення технічної документації та 

встановлення (відновлення) на місцевості меж об’єктів землеустрою; 

 розробку проектів, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 

 розробку робочих проектів з рекультивації земель, земельних 

контурів, захист ґрунтів від ерозії та інших шкідливих впливів, збереження і 

підвищення родючості ґрунтів та інших корисних властивостей земель, а 

також інших проектів щодо охорони і поліпшення земель; 

 розробку технічної документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

 розробку технічної документація із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок; 

 проведення інвентаризації земель, систематичне виявлення 

невикористовуваних земель або тих, що використовуються не за цільовим 

призначенням; 

 проведення геодезичних і картографічних робіт, ґрунтових, 

геоботанічних та інших обстежень і вишукувань, здійснюваних для цілей 

землеустрою; 

 складання кадастрових та інших тематичних карт (планів) і атласів 

стану і використання земельних ресурсів; 

 вжиття землевпорядних заходів під час проведення моніторингу 

земель, ведення державного земельного кадастру, у т.ч. під час проведення 

кадастрової оцінки земель, земельних ділянок, здійснення державного 

контролю за використанням та охороною земель. 

Загалом, системна реалізація землевпорядних заходів значною мірою 

підвищує природно-ресурсний і економічний потенціал аграрної галузі, що в 

подальшому відіб’ється на підвищенні її конкурентоспроможності. 

Попри значну наукову опрацьованість питань раціонального та 

екологічно безпечного землекористування, проблема ефективної системи 
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землевпорядкування потребує теоретико-методологічних засад її 

забезпечення, оскільки для виконання кожного конкретного завдання 

необхідним є застосування певного методу чи підходу. Тому для формування 

системи землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення необхідною є методологія із залученням 

теоретичних основ споріднених галузей знань (економіка, право, геодезія, 

агрономія, екологія, архітектура тощо). Такі дослідження обов’язково 

передбачають використання методологічного базису землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення, що налічує різноманітні підходи, методи, теорії тощо (рис. 1.5). 

Проведені теоретичні узагальнення доводять, що формування 

методології землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення має базуватися на новій парадигмі, 

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. Цей підхід надає можливість сформувати відповідне 

характерологічне означення сутнісного наповнення досліджуваних 

проблемних аспектів у відповідних науках та обрати дієвий інструментарій їх 

розв’язання [399, с. 75]. 

Концентрація уваги на системному підході є доволі зрозумілою, адже 

системне розуміння землевпорядкування як процесу, на який впливає низка 

чинників, нині є найбільш виваженим та упорядкованим інструментом його 

дослідження. Незважаючи на всю низку сутнісних характеристик поняття 

системного підходу, усі вони свідчать про приналежність останнього до 

вчення про методи пізнання та перетворення дійсності, що передбачає 

дослідження різних об’єктів і явищ із виділенням відокремлених 

взаємозалежних складових та їх взаємовідносин, а також розкриває 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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досліджувані явища чи об’єкти як компоненти навколишнього природного 

середовища, що так само відбивається на їх функціонуванні. 

 

Структурні елементи 

землевпорядного процесу 

 

Визначення об’єктів та суб’єктів 
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Рис. 1.5. Методологічний базис землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: авторська розробка. 
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Системний аналіз як вирішальний елемент системного підходу в 

процесі досліджень землевпорядного забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення застосовується для створення 

моделі досліджуваних об’єктів, процесів та явищ. Застосовуючи метод 

моделювання, можливо вивчати не безпосередньо об’єкт, а модель об’єкта, 

завдяки якій дозволено замінювати його оригінал у контексті здійснюваних 

досліджень [25; 410]. Сформована модель передбачає не тільки безперервний 

ритмічний процес, а й систему взаємозалежних складових, що містить кілька 

стадій реалізації, де передусім визначаються ключові цілі та завдання щодо 

розвитку сільських територій. 

З огляду на те, що процес досягнення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення (у контексті теоретично-прикладних 

розвідок) є доволі непростим об’єктом дослідження (що передусім зумовлено 

наявністю низки різноманітних складових із властивими їм розрізненими 

функціями), слід, на нашу думку, скористатися процесно-функціональним 

підходом із визначеним інструментальним наповненням. 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 та є 

першочерговими в процесі реалізації управлінської діяльності, що 

обумовлено необхідністю реалізації та сприяння ініціативності процесних і 

функціональних рішень. 

Будь-який елемент механізму реалізації моделі землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення має виконання конкретні функції, що відповідають за 

вирішення конкретних завдань цього процесу. Об’єктом управління у цьому 

аспекті є відповідний вид господарювання, тобто певний процес, що 

передбачає низку взаємозалежних операцій, які визначають використання 

ресурсів (вхід) та отримують певні ефекти (вихід). Робота визначених 
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складових реалізується завдяки загальній організаційній структурі, яка надає 

змогу виконати відповідні функціональні завдання у розрізі кожної 

конкретної складової. 

Перспективу застосування процесно-функціонального підходу 

обумовлено і землевпорядним забезпеченням сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення як системним поняттям, у межах якого 

можливо вирізнення певних функціональних груп, кожна з яких розкриває 

відповідний вектор роботи системи, а саме: ідеологічний, емпіричний, 

динамічний, інформативний, інструментальний, результативний тощо. 

Розподіл системи землевпорядного забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення на компоненти сприяє 

деталізації загальної мети (зважаючи на застосування системного підходу) у 

розрізі функціональних складових у межах відповідних завдань [236; 333; 

409]. 

Нині сільськогосподарське землекористування являє собою складну 

відкриту систему, на функціонування якої впливають чинники внутрішнього 

(ресурси, технології, інвестиції тощо) і зовнішнього середовища (політика, 

правове забезпечення, інститути, ринок тощо). Тому використання сучасних 

методів в землевпорядкуванні має сприяти зниженню витрат за рахунок 

виявлення внутрішньовиробничих резервів, ефективному використанню всіх 

видів ресурсів, а також створювати умови для взаємодії із зовнішнім 

середовищем [206]. 

Зокрема, для забезпечення ефективного функціонування системи 

обліку та оцінювання земель найкраще застосовувати балансовий метод, так 

як він дозволяє систематизувати та ув’язати всі показники, що 

характеризують структуру, співвідношення сільськогосподарських угідь і 

наявні ресурси для їх освоєння. Цей метод може застосовуватися при 

перерозподілі земель за категоріями і видами угідь, виявлення можливостей 

розвитку землекористування, попередження і подолання територіальних 

дисбалансів тощо. Класичним прикладом застосування балансового методу в 
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землевпорядкуванні є розрахунок площі сільськогосподарських угідь на 

перспективу, необхідний для забезпечення кормами галузі тваринництва з 

заданим параметрами її розвитку в схемах чи проектах землеустрою при 

плануванні використання земель сільськогосподарського призначення [25, 

с. 58]. 

Варто відмітити обов’язкове використання при землевпорядкуванні 

методу нормування, адже, проект чи схему не можна розробити без 

нормативів та норм. За їх допомогою є можливість визначати потребу в 

земельних ресурсах на перспективу для різних галузей сільського 

господарства, створення нових або реконструкції існуючих господарств, 

шляхи і терміни досягнення перспективного стану використання земель, що 

встановлюється за прогнозними показниками та нормативами [215, с. 240–

242]. Математичний вираз вирішення завдань землевпорядкування з 

застосуванням нормативного методу можна зобразити у такому вигляді: 
 

iji Rxrn  ,     (1.1) 

 

де, rni – норма витрат і-го ресурсу на виробництво одиниці j-ої 

продукції; 

xj – плановий обсяг j-ої продукції; 

Ri – загальний обсяг і-го ресурсу. 

 

В процесі прогнозування і планування використання земель 

сільськогосподарського призначення широко використовують методи 

екстраполяції, що застосовуються для вивчення минулих тенденцій 

землекористування і визначення їх на майбутнє. Шляхом застосування 

методу екстраполяції можна визначити усереднений теоретично допустимий 

показник величини, який відображає тренд розвитку того чи іншого процесу, 

і прогнозуючи цей тренд на перспективу розрахувати його необхідне 

значення. 
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За умови застосування програмно-цільових методів у дослідженні 

питань планування землекористування, головною ціллю постає його 

розвиток та здійснюється розробка відповідної програми раціонального 

землекористування на основі дотримання визначених пріоритетів. 

Застосування зазначених методів надає змогу завчасно встановити склад та 

необхідний рівень використання земельних ділянок. У такому разі 

прогнозування здійснюється від майбутнього до сучасного, іншими словами 

виділяються землі, необхідні для досягнення цілей прогнозування. 

Застосування економіко-статистичних та економіко-математичних 

моделей надає змогу встановити кількісне значення залежності ефектів 

землекористування від існуючих чинників впливу, здійснити економічний 

аналіз ефективності сільськогосподарського землекористування, визначити 

найбільш прийнятний рівень інтенсивності його реалізації в майбутньому, 

розрахувати оптимальні значення відповідних показників у процесі 

здійснення землевпорядних робіт. У зв’язку з тим, що більшість соціально-

економічних та екологічних показників в системі землеустрою формується 

під впливом не одного, а багатьох чинників впливу застосовують метод 

побудови зв’язку, який має назву багатофакторного кореляційно-

регресійного аналізу. В цьому випадку результуюча ознака (Y) пов’язується з 

допомогою рівняння множинної регресії з двома або більше факторними 

ознаками (Х1, Х2,…, Хm). На практиці використовуються два види рівнянь 

множинної регресії [177]: 

лінійне (адитивне): 

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε,   (1.2) 

 

нелінійне (мультиплікативне): 
 

Y = β0 * β1X1 * β2X2 * ... * βmXm,   (1.3) 

 

де Y – залежна (результуюча) ознака; 

X = X (X1, X2, ..., Xm) –  незалежні (факторні) ознаки; 
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β – параметри, що підлягають визначенню; 

ε – випадкове відхилення; 

β0 – вільний член, який визначає значення Y, в разі, коли всі факторні 

змінні Xm рівні 0. 

 

Очевидно, що сучасний землеустрій, загалом, має базуватися на чітко 

сформованій моделі землевпорядного забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення, бути дієвим інструментом 

держави в управлінні земельними ресурсами, регулюванні земельних 

відносин, вирішенні комплексу економічних, екологічних та соціальних 

питань з використанням новітніх геоінформаційних технологій. Реалізація 

цієї умови є нелегкою через невиконання державою регулюючих земельних 

функцій в очікуванні ефективного ринкового землекористування. Так, 

нерегульовані ринкові відносини спричинили руйнацію економічної системи 

та занепаду інфраструктурного забезпечення на селі. 

Наголосимо, що вагому позицію в системі територіально-просторового 

планування займають сільськогосподарські землі. Тому інтегрований 

системний підхід до вивчення різних видів використання земель на сільських 

територіях надасть змогу забезпечити мінімізацію конфліктних ситуацій, 

підготувати найефективніші варіанти їх реалізації та узгодити соціально-

економічне зростання сільських територій із охороною та покращенням 

якісного стану довкілля. Все це актуалізуватиме досягнення цілей сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення. Квінтесенцією 

такого підходу є координування планувальної та управлінської діяльності у 

сфері їх використання. 

У цьому аспекті вихідну довгострокову ціль планувальної діяльності 

щодо збалансованого землекористування та землеохорони у сільському 

господарстві можна розкрити через можливість забезпечення ефективності 

землекористування у контексті економічного зростання країни за умови 
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задоволення суспільних потреб у сільськогосподарських землях, дотримання 

законодавчих норм щодо землеволодіння на тлі відтворення та охорони цієї 

категорії земель. Окрім того, вивчення світового та вітчизняного досвіду у 

сфері формування й розвитку земельних відносин і, зокрема, формування 

сталого землекористування засвідчує, що удосконалення регіональної 

системи планування передбачає: забезпечення відтворення ґрунтів та 

підвищення рівня їх економічної родючості; захист прав землевласників; 

залучення земельних ресурсів до господарського обігу; забезпечення 

зростання інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського 

призначення. 

Однак, ефективне функціонування моделі землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення неможливе без комплексного уявлення ситуації про рівень 

використання земель відносно певних індикаторів, тому початковим етапом 

реалізації моделі є аналіз сучасного стану та рівня об’єкта дослідження. 

Потреба у здійсненні аналітичної оцінки не викликає жодних сумнівів, 

оскільки, отримані у результаті такого оцінювання дані, є базисною основою 

в процесі ухвалення відповідних управлінських рішень, що сприяють вибору 

найоптимальніших стратегічних пріоритетів та конкретного 

інструментально-методичного наповнення в межах землевпорядного 

механізму. З огляду на це, з метою адекватності відображення та розуміння 

рівня сталості використання земель сільськогосподарського призначення в 

Україні, а також порівняння його показників в регіональному розрізі, варто 

запропонувати методику його оцінки. 

У процесі трансформації земельних відносин та формування нового 

економічного укладу, першочерговості набувають питання виявлення 

критеріальних показників щодо рівня раціональності землекористування з 

огляду на дотримання екологічних норм [20; 186; 234]. Згідно положень 

теорії ефективності, у процесі оцінювання діяльності будь-якого суб’єкта 
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виділяють «критерії» та «індикатори». При цьому, критерії визначають якісні 

характеристики здійснюваної діяльності та її узгодженість із встановленими 

цілями господарювання. Тоді як індикатори розкривають кількісні 

характеристики у межах відповідних критеріїв. 

Застосування системи загальновідомих та загальновживаних критеріїв 

сталого розвитку, як, наприклад, ОЕСР (Організація економічного 

співробітництва та розвитку), викликає певні складнощі у вітчизняних 

реаліях через їх непристосованість до українських умов господарювання, а 

також реалізації управлінських функцій, адже подекуди можна спостерігати 

повну відсутність вихідної статистичної інформації. Система оцінки ФАО 

(Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), що 

використовується для різних регіонів світу в планах щодо раціонального 

використання земель також не зовсім відповідає національним вимогам, а 

також критеріям сталого розвитку. На нашу думку, формування відповідного 

вітчизняного набору критеріїв та відповідних індикаторів на 

загальнодержавному рівні потребує уточнення і конкретизації системи 

показників у розрізі двох складових, які визначають тривале невиснажливе 

землекористування, а саме соціально-економічної та екологічної складових 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення. 

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, яка групує критерії в межах цільових векторів, а 

індикатори в межах цих критеріїв (табл. 1.3). Набір критеріїв та індикаторів в 

межах двох цільових векторів (екологічний та соціально-економічний) 

формувався з урахуванням особливостей вітчизняного інформаційного 

забезпечення та явищ і процесів, що найповніше характеризують рівень 

сталості використання земель сільськогосподарського призначення. 
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Таблиця 1.3 

Методичні засади розрахунку інтегрального індексу сталості 

використання земель сільськогосподарського призначення 

Цільовий 

вектор 
Критерій 

Ваговий 

коефіцієнт, 

% 

Індикатор 

Ваговий 

коефіцієнт, 

% 

Екологічний 

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-

економічний 

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. 

 
 

Запропонована система показників оцінки рівня сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення свідчить про їхню 

багатофакторність і взаємозалежність. Тому в процесі систематизації 

критеріїв та індикаторів керувались, насамперед, такими принципами та 

цілями: задовільний рівень екологічної стабільності територій, підтримання 

цілісності екосистем та забезпечення екологічної безпечності 

землекористування, забезпечення стабільного рівня якості життя, посилення 
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позицій та підтримання стабільного рівня економічної ефективності 

використання земель. Методичні засади розрахунку показників, що 

характеризують визначені індикатори сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення наведено в додатку А. 

У процесі дослідження інтегрованих явищ, де існують певні різнорідні 

складові, які непорівнянні між собою, застосовують теорію індексного 

аналізу. За допомогою використання такого індексного методу можна 

здійснити оцінку впливу зміни визначених чинників, розподіливши їх згідно 

порівняних і абсолютних відхилень результативного показника. 

Необхідною умовою розрахунку індексів є відношення поточних даних 

щодо фактичної еколого-економічної ситуації у землекористуванні до їх 

нормативних показників чи порівняння з базовим періодом [259]. У процесі 

співставлення фактичних оціночних показників, що відображають поточну 

ситуацію у землекористуванні, з індикатором, розрахованим за базовий 

період, можливо виявити низку як сприятливих, так і несприятливих 

тенденцій щодо забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення. При цьому, більшість обраних 

індикаторів, на нашу думку, мають відображати період з 1990 по 2017 роки. 

Адже саме цей період характеризувався масштабними трансформаційними 

змінами в системі сільськогосподарського землекористування в аспекті 

земельної реформи. Вибір 1990 року як базового зумовлений, також, 

відносно тривалим періодом для порівння з фактичними показниками. 

Таким чином, 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 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 
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даною властивістю, а значення, рівне 1, – найвищій. 

Варто зазначити, що не всі максимальні значення фактичних 

показників є оптимальними. Тому серед фактичних показників, що 

відображують той чи інший індикатор виокремлюють стимулятори (для яких 

оптимальним є найвище значення показника) і дестимулятори (для яких 

оптимальним є найнижче значення показника). Так значення індикатора, що 

є стимулятором визначаються як відношення фактичного показника до 

оптимального. При цьому якщо фактичне значення показника є вищим, або 

дорівнює оптимальному – воно прирівнюється до 1.  Відповідно, індикатори, 

що є дестимуляторами визначаються, відношенням оптимального значення 

до фактичного, а якщо значення є нижчим або дорівнює оптимальному воно 

набуває значення 1 [177; 361]. 

Отже, нормовані значення індикаторів розраховуються за такими 

формулами: 

 для стимуляторів: 

1ˆ ix , якщо ii yx  ,    (1.4) 

i

i
i

y

x
x ˆ , якщо ii yx  ,    (1.5) 

 для дестимуляторів: 

1ˆ ix , якщо ii yx  ,    (1.6) 

i

i
i

x

y
x ˆ , якщо ii yx  ,    (1.7) 

 

хi – фактичне значення і-го індикатора; 

yi – оптимальне (граничне) значення і-го індикатора (для стимуляторів 

→ max, дестимуляторів → min); 

  i – унормоване значення і-го індикатора.  

 

Визначення  оптимальних (граничних) значень індикаторів 

здійснюється залежно від їх властивостей та проводиться за допомогою 
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низки методів. Зокрема, з метою  визначення еталонного значення для 

певних показників застосовують аналоговий метод чи нормативний метод, 

якщо критичне або оптимальне значення визначається в нормативно-

правових актах (наприклад ГДК). В окремих випадках проводяться експертні 

оцінки. Для відносних показників, що характеризують динаміку порівняно з 

базовим періодом оптимальним значення у відсотковому вираженні – є 100 % 

Значення оптимальних показників оцінювання рівня сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення та критерії їх оптимальності 

відображені в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Оптимальні (граничні) значення індикаторів сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення 

Найменування індикатора 
Оптимальні 

значення 

Критерій 

оптимальності  

Коефіцієнт екологічної стабільності 

території, од. 
1 Стимулятор 

Індекс зміни рівня екологічної стабільності 

території, % 
100 Стимулятор 

Індекс зміни вмісту гумусу в ґрунті, % * Стимулятор 

Еколого-агрохімічна оцінка земельних угідь, 

бал 
100 

Стимулятор 

Рівень еродованості земель, % 10 Дестимулятор 

Інтенсивність ерозії земель, % 100 Дестимулятор 

Індекс людського розвитку, од. 6 Стимулятор 

Рівень економічної активності сільського 

населення, % 
100 

Стимулятор 

Приріст урожайності зернових та 

зернобобових, % 
100 

Стимулятор 

Обсяг продукції сільського господарства у 

постійних цінах 2010 р. на 1 га 

сільськогосподарських угідь, грн/га 

* 

Стимулятор 

Індекс зміни обсягу продукції сільського 

господарства, % 
100 

Стимулятор 

Коефіцієнт землевіддачі, од. * Стимулятор 

Рівень рентабельності, % * Стимулятор 

* найвище значення серед досліджуваних об’єктів. 

Джерело: авторська розробка. 
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Для розрахунку величини вказаних критеріїв (сі) визначається сума 

унормованих значень сукупності індикаторів, що входять до них, 

скоригованих відповідно до їх вагомості: 
 





n

i

iiі gxс
1

ˆ ,                                                        (1.8) 

 

де ijx


– 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 коефіцієнту:  
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                                                             (1.10) 

 

 

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 
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призначення запропоновано шкалу та їх класифікацію за значенням 

інтегрального індексу (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

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. 

 

Загалом, запропоновані методичні підходи, що базуються на 

застосуванні інтегрального індексу, налічують 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 в межах 

визначених критеріїв до діяльності господарюючих суб’єктів можливо також 

визначити рівень сталості використання земель для конкретних 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Загалом, чинна нині система землеустрою потребує поліпшення 

землевпорядного забезпечення процесу землекористування, передусім у 

сільському господарстві. Тому актуальним є розроблення у межах державної 

економічної програми розвитку сільських територій відповідної стратегії, 

спрямованої на розв’язання проблем сталого територіального зростання, та 

розвиненого ринку земель за системного поєднання із вимогами 

збалансованого землекористування і землеохорони. Ефективний розвиток 

системи землевпорядного забезпечення сталого землекористування в Україні 
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має базуватися на виразній, прозорій та суспільно схваленій державній 

політиці у сфері земельних відносин, де слід візуалізувати розширення 

функцій держави щодо планувальної та організаційної діяльності. Така 

політика має бути пристосованою до різних регіональних і територіальних 

особливостей та водночас зважати на неформальні усталені суспільні норми, 

специфічність господарювання і функціонування системи земельних 

відносин. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. 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.  

2. 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 
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у сільському господарстві, що забезпечують формування сталого 

землекористування з метою оптимізації параметрів екологічних і соціально-

економічних функцій сільських територій. 

3. 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. 

4. 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 землекористування, 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.  

5. 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-
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економічні, організаційно-виробничі, техніко-технологічні, науково-

інноваційні). Визначено основні імперативи (вимоги, постулати), які 

необхідно враховувати при землевпорядкуванні в сільському господарстві. 

Систематизовано функції землевпорядного механізму, диференційовані за 

стадіями управління земельними ресурсами. 

6. Уточнено понятійно-категоріальний апарат економіки 

землекористування шляхом теоретичного узагальнення та удосконалення 

понять «землевпорядкування», «землевпорядний процес», «землевпорядне 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення», «землевпорядний 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. 

7. 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.  

8. 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 
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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 

інструментального наповнення. Зокрема, цей підхід варто застосовувати для 

формування механізму реалізації поставлених завдань та моделі 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. 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. 

10. Інтегральний індекс сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення передбачає застосування ієрархічної 

структури, що групує критерії у межах цільових векторів, а індикатори – у 

межах цих критеріїв. З метою зіставлення різноякісних та різновимірних 

показників 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. На основі індикаторного методу для обґрунтування діапазонів та 

градації рівнів сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення запропоновано шкалу та їх класифікацію за значенням 
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інтегрального індексу. 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. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [61; 63; 65; 66; 74; 76; 82; 91; 96]. 
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РОЗДІЛ 2 

НОВА ПАРАДИГМА ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

 

2.1. Концептуальна модель розвитку землевпорядного механізму 

сталого сільськогосподарського землекористування 

 

Зміни, що відбувалися в сфері землеустрою протягом 1991–2017 років, 

характеризуються втратою повноцінного та ефективного контролю за його 

здійсненням, реорганізацією і зниженням чисельності землевпорядної 

служби, реформуванням системи науково-дослідних та проектних інститутів 

землеустрою, а також системи моніторингу якості земель 

«Центрдержродючість». Перелічені характеристики трансформації системи 

землеустрою, а також практично повна відсутність фінансування 

землевпорядних робіт з боку держави на противагу світовим тенденціям 

щодо посилення державного фінансування і регулювання землекористування 

не можуть забезпечити виконання поставлених в Стратегії розвитку 

аграрного сектору економіки на період до 2020 року завдань щодо 

забезпечення раціонального використання і охорони земель 

сільськогосподарського призначення [284]. 

Аналіз праць закордонних та вітчизняних вчених [35; 161; 367; 371] 

підтверджує висновки про те, що відсутність організації землевпорядних 

заходів, відмова від розробки землевпорядної документації, нехтування 

комплексом робіт з інвентаризації земель та територіального планування 

призводять до виникнення низки проблем в системі сільськогосподарського 

землекористування, як-от: втрата достовірної інформації про кількісний і 

якісний стан земель; збільшення кількості земельних спорів та судових справ 

в сфері обігу сільськогосподарських земель; зменшення бази оподаткування 

земельних ділянок через недосконалість кадастрового обліку внаслідок 
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самовільного захоплення земель; поява низки недоліків землекористування 

(парцеляції земель, далекоземелля, черезсмужжя тощо). 

У зв’язку з цим організація раціонального і ефективного використання 

земель передбачає безперервне функціонування землевпорядного механізму, 

підвищення його ролі в сільськогосподарському землекористуванні, науково 

обґрунтованої взаємодії земельних ресурсів з іншими факторами 

виробництва для максимізації економічної ефективності та екологічної 

стабільності агроекосистем [19; 102]. 

Тому для вирішення завдань спрямованих на забезпечення сталого 

сільськогосподарського землекористування необхідним є організація сталого 

розвитку сільських територій. Завдання такого рівня повинні вирішуватися в 

комплексі на різних рівнях: розробка генеральних схем використання земель, 

схем використання і охорони земельних ресурсів, схем (проектів) 

землеустрою, робочих проектів. Розв’язання проблем, обумовлених 

розвитком сільських територій в Україні, а також здійснення землевпорядних 

робіт мають важливе значення в реалізації аграрної політики у сфері 

реформування земельних відносин та аграрних трансформацій загалом. На 

сьогодні найважливішим завданням проведення землевпорядних робіт на 

сільських територіях є забезпечення системи екологічно безпечного 

використання земель сільськогосподарського призначення, створення умов 

для відтворення потенціалу земельних ресурсів з метою сталого соціо-

еколого-економічного розвитку сільських територій. 

Існують різні визначення «сільських територій». Так, в Концепції 

розвитку сільських територій немає чіткого визначення поняттю «сільські 

території», однак, під ними розуміються території життєдіяльності та роботи 

сільського населення, а також території для сільськогосподарського 

виробництва. 

В документах Організації по економічному співробітництву і розвитку 

(ОЕСР) визначення сільських територій подано, як район (регіон), що 

охоплюють людей, територію та інші ресурси суспільного ландшафту і 
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маленьких населених пунктів за межами безпосередньої сфери економічної 

активності великих міських центрів. А критерієм віднесення поселення до 

міста чи села є густота населення понад 150 людей на 1 км
2
 [309]. На нашу 

думку, сільські території є соціо-еколого-економічною підсистемою 

суспільства, на якій зосереджені значні людські, природні, і виробничі 

ресурси галузі, ефективний розвиток яких може істотно поліпшити стан 

економіки і підняти рівень життя населення. 

Одним з найважливіших показників, що характеризують розвиток 

сільських територій, є сталість. Сталий розвиток сільських територій – це 

довгостроковий економічно ефективний розвиток сільського співтовариства 

при збереженні природних основ життєдіяльності та забезпеченні соціальної 

захищеності всіх верств населення [222]. 

Система управління сталим розвитком сільських територій формується 

на основі міжвідомчого підходу де землевпорядне забезпечення відіграє 

провідну роль. В сучасній системі землевпорядного забезпечення сільських 

територій можна виокремити  декілька основних проблем, які можуть бути 

згруповані таким чином: науково-організаційні (здійснення земельної 

реформи  без належного теоретико-методичного забезпечення та наукового 

підґрунтя; не сформовані економічні важелі управління та регулювання 

земельних відносин щодо використання та охорони земель); нормативно-

правові (відсутність Законів України «Про ринок земель», «Про обіг земель», 

«Про зонування земель», єдиних стандартів та нормативів щодо 

використання земель); екологічні (зниження родючості ґрунтів через 

постійну інтенсифікацію їх використання, забруднення, переущільнення, 

втрати агрономічних властивостей, організаційно-просторові недоліки 

землекористування (парцеляція земель, далекоземелля, вкраплення, 

черезсмужжя тощо) деградаційні процеси (ерозії, підтоплення, 

заболочування) забруднення, виникнення пожежонебезпечних ситуацій 

тощо); організаційно-економічні (недостатнє фінансове, кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення землевпорядних робіт, чітко не визначені 
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за рівнями бюджетів джерела фінансування, відсутність інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення та точної інформації про 

кількість і якість сільгоспугідь, що часто не дає можливості виявляти 

платників земельного податку). 

На основі узагальнення різних джерел пропонуємо схему взаємозв’язку 

факторів землевпорядного забезпечення сталого розвитку сільських 

територій (рис. 2.1). 

 

 

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Демографічний 

розвиток 

 

Розвиток 

інженерної 

інфраструктури 

Розвиток 

соціальної 

інфраструктури 

Розвиток 

економічної 

інфраструктури 

 

Сільське населення і його розселення 

Організація території для розміщення об'єктів 

інфраструктури (дороги, мережі 

електропостачання, телефонний зв'язок, 

водопостачання тощо) 

Організація території для розміщення 

соціальних об'єктів – житло, школи, заклади 

охорони здоров'я, культури тощо 

Організація території для розміщення 

виробничих об'єктів (сільськогосподарські 

виробничі об’єкти) 

Рис. 2.1. Схема взаємозв'язку факторів землевпорядного забезпечення 

сталого розвитку сільських територій 

Джерело: адаптовано автором за [40; 219]. 

 

Отже сталий розвиток сільських територій неможливий без якісної 

організації землевпорядної діяльності. Окрім ефективної та раціональної 

організації використання та охорони земель сільськогосподарського 
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призначення землевпорядкування дозволяє вирішити наступні проблеми:  

демографічну (сільське населення та його розселення); організацію території 

для розміщення соціальних об'єктів; організацію території для розміщення 

об'єктів інфраструктури; організацію території для розміщення виробничих 

об'єктів. 

Сталий розвиток сільських територій має розглядатися як частина 

аграрної та земельної політик держави. При цьому землевпорядкування 

виступає як основний інструмент організації раціонального використання та 

охорони земель, оновлення сільської місцевості, поліпшення сільської 

інфраструктури та здійснення природоохоронних заходів щодо захисту від 

ерозії ґрунтів, збереження природної цілісності ландшафтів тощо. 

Необхідність здійснення землеустрою та виконання робіт з планування 

комплексного соціально-економічного розвитку сільських території 

визначається тим, що від ефективності проведення землеустрою в процесі 

управління земельними ресурсами безпосередньо впливає на процес 

зростання фінансової та соціально-економічної стабільності сільських 

муніципальних утворень та сталий розвиток сільських територій. 

Загалом з урахуванням діючої нормативно-правової бази, а також 

посилаючись на досвід вчених і практиків в сфері землевпорядкування, 

можна виділити наступні види та характеристики землевпорядних робіт 

щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій. 

Кадастровий облік земель. Землевпорядні роботи в цій групі 

забезпечують отримання інформації про кількісний і якісний стан земель. До 

їхнього складу включають: геодезичні та картографічні роботи; ґрунтові, 

геоботанічні та ландшафтні обстеження та вишукування; інвентаризацію 

земель сільськогосподарського призначення; пошук та реєстрацію 

деградованих сільськогосподарських угідь та земель. 

Планування і організація раціонального використання та охорони земель 

сільських територій. В рамках даної групи робіт передбачається реалізації  
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землевпорядних заходів на основі територіальних схем використання і 

охорони земель сільських територій. 

Землевпорядне проектування. До складу цієї групи входять заходи, що є 

складовими проектів з землеустрою. Створення таких проектів входить до 

сфери землевпорядного проектування, являється елементом проектно-

кошторисного забезпечення в країні та основним видом діяльності з 

землеустрою. 

Картографування та формування атласів стану земель сільських 

територій. За необхідності до землевпорядних робіт також включаються і 

інші види діяльності з землеустрою, які дають змогу отримати розширену 

інформацію про стан земельних ресурсів та використовуються для 

планування додаткових заходів щодо раціоналізації землекористування в 

межах сільських територій. Всі з перерахованих видів робіт є самостійними 

видами та характеризуються власними технічними умовами та вимогами 

стосовно їх проведення. Вказані технічні умови та вимоги неодмінно повинні 

відповідати чинному законодавству України, нормативно-правовим актам та 

бути затвердженими у передбаченому законом порядку. 

Проте практика засвідчує, що безсистемні локальні землевпорядні 

заходи не забезпечують еколого-економічної ефективності 

сільськогосподарської галузі в рамках регіонів та країни в цілому. Тому 

організація раціонального використання та охорони земель сільських 

територій повинна починатися з планування землевпорядних заходів на 

основі розробки територіальних схем і програм використання і охорони 

земель сільських територій. 

Однією з найважливіших основ збалансованого природокористування в 

агросфері є підвищення еколого-економічної ефективності 

сільськогосподарського землекористування. У зв’язку з цим важливим 

завданням аграрної економіки є організація раціонального використання та 

охорони земельних ресурсів агросфери. Успішному вирішенню цього 

завдання, як вже зазначалось, сприяє внутрішньогосподарський землеустрій 
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сільськогосподарських підприємств, що включає процес раціональної 

організації території, виробництва, використання та охорони земель. 

Історично широкого розвитку внутрішньогосподарський землеустрій 

набув в радянські часи (в період колективізації сільського господарства).  

Велике значення внутрішньогосподарський землеустрій для розвитку 

сільськогосподарського виробництва зберігається і сьогодні, в умовах 

ринкової трансформації земельних відносин та аграрного сектора загалом.  

Внутрішньогосподарський землеустрій можна визначити як еколого-

економічний процес організації раціонального використання та охорони 

земель і пов’язаних з нею засобів виробництва в межах землекористування 

конкретного сільськогосподарського підприємства, що включає комплекс 

заходів по організації виробництва і території. В результаті ефективної 

реалізації цього процесу встановлюється раціональне співвідношення і 

розміщення земель, кількість, розміри і розташування на землекористуванні 

господарства виробничих підрозділів, господарських центрів, інших 

населених пунктів, тваринницьких ферм і комплексів, основних 

внутрішньогосподарських доріг і об'єктів інженерного обладнання території, 

визначаються види і кількість сівозмін тощо. 

Роль внутрішньогосподарського землеустрою в системі 

землевпорядного забезпечення сталого використання сільськогосподарських 

земель полягає в: формуванні сприятливих умов для акумулювання 

земельних, виробничих і трудових ресурсів для забезпечення ефективності 

сільськогосподарської діяльності, використання та охорони земельних 

ресурсів; встановленні господарського призначення земельних ресурсів та 

меж земельних ділянок з врахуванням їх якісних характеристик; організації 

формування та розміщення основних галузей виробничого процесу, 

враховуючи природні характеристики та особливі властивості земельних 

ресурсів для забезпечення раціонального використання наявних природних 

ресурсів, капітальних вкладень, матеріальних та трудових ресурсів, 

покращення сільського розселення; розвитку елементів 
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сільськогосподарських територій, куди входять виробничі підрозділи, ферми 

та господарські центри, транспортна система та комунікації; покращенні 

рівня життя сільського населення, працівників сільськогосподарських 

підприємств, та забезпеченні реалізації природоохоронних заходів для 

поліпшення екологічної ситуації та формування збалансованого 

землекористування в сільськогосподарській сфері. 

Для забезпечення формування засад збалансованого 

землекористування та здійснення природоохоронних заходів, створення умов 

для збереження та підвищення показників родючості ґрунтів, підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва та життя сільського 

населення необхідно здійснити низку першочергових заходів: 

1. Затвердити на законодавчому рівні обов’язковість проведення 

внутрішньогосподарського землеустрою для всіх підприємств 

сільськогосподарської галузі, організацій та приватних господарств, 

діяльність яких пов’язана з виробництвом сільськогосподарської продукції. 

Припустити, що затверджене відповідними проектами землеустрою 

господарське призначення земельної ділянки є обов’язковим для усіх 

суб’єктів господарювання: власників земельних ресурсів, землекористувачів, 

орендарів та інших суб’єктів сільськогосподарських угідь, які відносяться до 

інших категорій земельного фонду. 

2. Прийняття рішення щодо передачі сільськогосподарських земель у 

власність чи користування виключно після представлених фізичними та 

юридичними особами, які отримують у користування земельні ресурси, 

відповідних проектів внутрішньогосподарського землеустрою, що 

визначатимуть організацію порядку землекористування у відповідності до 

напрямів розвитку суб’єкта господарювання згідно представлених бізнес-

планів. 

3. Затвердити на законодавчому рівні, що будь-які заходи з фінансового 

стимулювання сільськогосподарських виробників будуть здійснюватися 

виключно при наявності відповідних проектів внутрішньогосподарського 
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землеустрою, а державне фінансування землеохоронних проектів, які 

вимагають капітальних вкладень від суб’єкта господарювання, буде 

здійснюватися лише за умови розробки таких проектів у відповідності до 

чинних проектів внутрішньогосподарського землеустрою. 

4. Організації, що здійснюють проектно-пошукові землевпорядні 

роботи на замовлення фізичних та юридичних осіб, які є 

землекористувачами, повинні зазначати при заключенні договорів заходи з 

авторського нагляду за реалізацією затверджених проектів 

внутрішньогосподарського землеустрою та надання помірної землевпорядної 

допомоги в їх реалізації. 

5. Уповноважені органи державної влади, які організовують та 

здійснюють державний контроль за дотриманням затверджених проектів 

внутрішньогосподарського землеустрою зобов’язані розробляти та 

впроваджувати плани перевірок щодо дотримання суб’єктами 

господарювання затверджених планів землеустрою. 

6. Необхідно розробити порядок заходів щодо поліпшення земельних 

ресурсів, освоєння нових ділянок, охорони земельних ресурсів, захисту 

земель від негативного впливу зовнішніх чинників природного та 

антропогенного характеру, що передбачають захист від ерозії, підтоплення, 

заболочування, ущільнення, надмірним забрудненням хімічними речовинами 

та відходами виробництва, відповідно до затверджених раніше робочих 

землевпорядних проектів, що логічно, технологічно та інформаційно 

пов’язані з проектами внутрішньогосподарського землеустрою. 

Нині до основних завдань, що потребують вирішення, в проекті 

внутрішньогосподарського землеустрою з урахуванням заходів адаптивно-

ландшафтної системи землеробства і охорони ґрунтів, відносяться також такі 

[11; 53; 160; 234]: встановлення оптимальної структури угідь та посівних 

площ з урахуванням продуктивних і територіальних властивостей земельних 

ділянок; організація раціональної системи сівозмін господарства; 
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обґрунтування оптимальної системи використання кормових угідь і 

багаторічних насаджень (садів, виноградників і ін.); проектування системи 

заходів по підвищенню родючості ґрунту та інших заходів адаптивно-

ландшафтної системи землеробства, а також захист земель від ерозії з 

використанням комплексу протиерозійних заходів (організаційно-

господарських, агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних). 

Таким чином, основу територіальної організації виробництва в 

сільському господарстві є внутрішньогосподарські проекти землеустрою, що 

передбачають реалізацію заходів в рамках адаптивно-ландшафтної системи 

землеробства та охорони ґрунтів. Проте на практиці конкретні природні та 

економічні умови господарств сильно змінюються, що вимагає проведення 

самостійних розрахунків і проектування диференційованих 

землевпорядних заходів в кожній окремо взятій сільськогосподарської 

організації, що рекомендується робити із застосуванням економіко-

математичних методів. 

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. 2.2). Зважаючи на це, нами систематизовано основні стратегічні 

напрями розвитку землевпорядного механізму сільськогосподарського 

землекористування 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 
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землевпорядного механізму на забезпечення сталого сільськогосподарського 

землекористування. 
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Рис. 2.2. Концептуальна модель ефективного функціонування 

землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування 

Джерело: сформовано автором. 

 

Визначені стратегічні напрями розвитку землевпорядного механізму 

сільськогосподарського землекористування можуть бути прийняті як цільові 

вектори для формування інструментарію та стратегій в сфері земельних 
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відносин, зокрема розроблення програм сталого використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення. Це своєю чергою дасть змогу  

досягти запланованих цілей збалансування, їх цільової орієнтації на базі 

відповідного інструментально-методичного та ресурсного забезпечення. 

Інструментально-методичне забезпечення землевпорядкування в сільскому 

госпоадсртві об'єднує групу інструментів, важелів та методи їх застосування 

для прямого чи опосередкованого впливу на суспільні відносини щодо 

використання, охорони і відтворення земельних ресурсів, які мають 

нормативний, планувально-просторовий, організаційно-технологічний, 

контрольний та дозвільний характер. 

Сьогодні концепції та стратегії розвитку, в тому числі й в сфері 

землеустрою в Україні формуються в основному базуючись на галузевих 

чинниках. Однак, на нашу думку, необхідно змінити такий підхід з 

урахуванням просторового розвитку територій та наявних умов того чи 

іншого регіону. Врахування екологічних та соціальних чинників розвитку 

продуктивних сил підвищує вимоги до територіальної локалізації прийняття 

управлінських рішень [305]. Тому вважаємо за необхідне, змінити вектор та 

умови землевпорядного забезпечення з галузевого на просторовий розвиток, 

що обумовлено вагомістю імперативу взаємозалежності стратегічних 

управлінських рішень на двох рівнях: галузевому й територіальному. 

Імплементація системи вітчизняного аграрного сектора економіки до 

світових вимог, як і пошук найбільш ефективних шляхів здійснення 

земельної реформи потребують ретельного дослідження закордонного 

досвіду земельних відносин, земельних відносин, важливим елементом яких 

є землевпорядний механізм. З огляду на те, що розвинені країни світу мають 

високоефективне сільське господарство, вивчення їх позитивного досвіду 

щодо землеустрою і його застосування в нашій країні має важливе значення. 

Тому дуже важливим є аналіз світового досвіду функціонування 

землевпорядного механізму сталого використання сільськогосподарських 

земель та виявлення основних позитивних шляхів його використання при 
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вдосконаленні земельних відносин в Україні. 

У світовій практиці не існує однозначного визначення поняття 

«землевпорядкування» як системи планування та вжиття заходів з організації 

раціонального використання та охорони земель. Попри безумовне здійснення 

землевпорядних дій, вони мають різну назву. Як наслідок, не існує прямих 

аналогів категорії «землевпорядкування». Це зумовлює виникнення 

суперечок стосовно перекладу терміна. 

До землевпорядного механізму сталого використання 

сільськогосподарських земель на території зарубіжних країнах відносять: 

планування землекористування на окремих адміністративно-територіальних 

утвореннях (Land Use Planning). Сформовані плани землекористування 

одночасно забезпечують реалізацію природоохоронних заходів, перерозподіл 

земельних ділянок між міськими, сільськими та лісовими господарствами; 

промисловими, транспортними галузями тощо [140, c. 4482]. Основою такого 

планування є зонування, згідно з яким, всю територію, що є об’єктом 

землевпорядної діяльності, ділять на визначені зони: сільськогосподарську, 

лісову, забудовану зону, зону першочергової забудови для індивідуальних та 

суспільних цілей тощо. Завдяки опублікуванню сформованих планів 

з’являється можливість визначити громадську думку, і у разі публічного 

схвалення відповідні плани затверджуються, стають рекомендаційними або 

навіть обов’язковими до виконання [358]. 

У деяких країнах зонування території (Land Zoning) відбувається на 

основі спеціально затверджених нормативно-правових актів, що 

приймаються державними органами різних рівнів та визначають види 

землекористування для кожної конкретної зони, встановлюючи всілякі 

обмеження та додаткові умови для забезпечення сталого землекористування. 

Одним із найголовніших елементів механізму сталого використання 

сільськогосподарських земель є забезпечення збалансованого 

землекористування на основі програм різних рівнів (від державних та 

регіональних до муніципальних) і методів управління земельними ресурсами 
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(Land Management). На території деяких країн, лідером серед яких є США, 

планування основних заходів забезпечення сталого землекористування 

здійснюється на державному рівні за допомогою затвердження спеціальних 

програм охорони довкілля, консервації та захисту земель 

сільськогосподарського призначення тощо [42]. 

На початку свого розвитку в провідних європейських країнах 

(Німеччина, Австрія, Франція, Швейцарія та ін.) основою землевпорядного 

забезпечення були різноманітні зйомки та межування територій. Наприклад, 

у Франції для удосконалення земельного кадастру здійснили знімання 

територій, коли після 1790 р. рішенням Національних зборів було скасовано 

значну частку нерівномірних податків на землевласників. Відтоді топографо-

геодезичні роботи для формування основи землевпорядного забезпечення 

стали називати кадастровими [38]. 

Процес формування землевпорядного механізму сталого використання 

сільськогосподарських земель в Німеччині розпочався на початку XIX ст. 

Окрім землемірів (яких ще називали геометрами), з’явились фахівці із 

землевпорядного забезпечення сільськогосподарських земель. Їх почали 

називати культурно-технічними інженерами. Такі інженери використовували 

свої геодезичні знання для проведення земельно-кадастрового знімання 

території, будівництва доріг, планування розміщення осушувальних та 

зрошувальних каналів, господарських центрів, здійснювали поділ земель 

згідно із сівозмінами. Іншими словами, вони були геодезистами, які 

працювали на користь сільського господарства. Для великих маєтків та 

поміщицьких господарств існували власні спеціальні проекти так званого 

«внутрішньогосподарського» землеустрою, хоч офіційно такого терміна в 

системі землевпорядного забезпечення західних країн немає [394]. 

Такі проекти з часом трансформувались в землевпорядну 

документацію, що формується не лише для окремого землеволодіння, а й для 

певної еколого-ландшафтної структури, яка може налічувати декілька 

суб’єктів господарювання [403]. Основною метою створення таких проектів 
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землеустрою є вибір оптимальних методів забезпечення сталого 

землекористування, а також раціональне використання угідь та посівів з 

урахуванням вимог агроекології щодо розміщення екологічних коридорів та 

інших природоохоронних елементів землеустрою території. 

Важливо відзначити, що земельна політика провідних країн світу 

забезпечує планування та організацію сталого землекористування з метою 

підтримки розвитку сільського господарства, стимулювання економічного 

зростання та підвищення соціальної справедливості на сільських територіях. 

На жаль, на території нашої країни землевпорядний механізм сталого 

використання сільськогосподарських земель досі не набув необхідного 

значення, а щодо внутрішньогосподарського землеустрою, то ним  нерідко 

взагалі нехтують. Поряд із тим значення землевпорядних заходів у провідних 

зарубіжних країнах з кожним роком істотно посилюється. Землевпорядне 

забезпечення землекористування здійснюється згідно з наведеною схемою 

проектування [38, с. 31]: 

 покращення дизайну територій сільськогосподарських суб’єктів 

(Швеція, Данія, Японія та ін.); 

 забезпечення ландшафтно-екологічної стійкості територій 

(Німеччина, Чехія, Словаччина, Австрія та ін.); 

 планування природоохоронних, протиерозійних, меліоративних, 

водорегулювальних заходів тощо (Австралія, США, Канада, Китай, Індія); 

 забезпечення економічної підтримки сільськогосподарських 

суб’єктів шляхом планування заходів із забезпечення сталого 

землекористування та техніко-економічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва з урахуванням якісних показників 

земельних ділянок (країни ЄС); 

 забезпечення обігу земель та функціонування земельного ринку 

згідно із принципами сталого землекористування (країни ЄС, США, Канада); 
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 об’єднання та укрупнення сільськогосподарських підприємств з 

одночасним забезпеченням диференційованого механізму їх підтримки та 

функціонування (країни ЄС, США, Канада тощо) [38, с. 31]. 

Землевпорядне забезпечення на території зарубіжних країн переважно 

носить інвестиційний характер. Іншими словами, здійснюється з метою 

вкладання коштів та отримання прибутку. До того ж, інвестором у сфері 

землевпорядного забезпечення може виступати як держава (купуючи, 

покращуючи та продаючи земельні ділянки), так і приватні інвестори та 

суб’єкти господарювання. 

Держава за допомогою землевпорядного механізму сталого 

використання сільськогосподарських земель має змогу регулювати 

земельний ринок, попит та пропозицію на земельні ділянки тощо. Для 

прикладу, у Франції функціонує некомерційна корпорація, діяльність якої 

зводиться до управління сільськогосподарськими землями від імені держави. 

[143]. Отже, у такий спосіб держава здійснює регулювання попиту та 

пропозиції на ринку землі. Впродовж 90-х років частка корпорації на 

національному ринку купівлі сільськогосподарських угідь перевищила 25% 

[396]. 

Аналіз світового досвіду проектування землеустрою 

сільськогосподарських угідь на території країн Євросоюзу свідчить, що стале 

землекористування цих угідь ґрунтується на Єдиній політиці Європейського 

Союзу, а проектування землеустрою сільських територій здійснюється у разі 

необхідності створення нового землеволодіння або зміни меж уже існуючих, 

усунення недоліків землекористування, для покращення ландшафтів та в 

процесі проектування природоохоронних заходів, оптимізації 

землекористування конкретної території, зміни її функціонального 

призначення, удосконалення технологій виробництва тощо [380]. 

Проектування землекористування сільськогосподарських угідь здійснюється 

на основі землевпорядного механізму сталого використання 
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сільськогосподарських земель, особливості функціонування якого наведено 

на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Алгоритм землевпорядного забезпечення використання земель 

в сільському господарстві 

Джерело: сформовано на основі [38]. 

 

Значна увага приділяється роботам з об’єднання та укрупнення 

земельних ділянок, підпорядкованих сільськогосподарським підприємствам, 

а також зведення їх в єдині масиви та скорочення загальної кількості. Така 

державна політика спрямовується на підтримку фермерських господарств, 

кількість яких має тенденцію до скорочення. 
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У США організацію землевпорядного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств бере на себе місцева влада, до структури 

якої входять підрозділи з планування, зонування території, контролю за 

забезпеченням сталого землекористування. 

Загальні площі сільськогосподарських земель, їх географічне 

розташування та цільове зонування розраховують на основі проектів 

розвитку місцевого рівня та зонування території визначеного району. Ці 

проекти також включають в себе сільськогосподарські землі, які в 

перспективі мають бути вилученими з обігу для подальшої забудови чи 

розміщення об’єктів інфраструктури, включення до резервного фонду [376]. 

Забезпечення сталого землекористування сільськогосподарських угідь 

США спрямовано на підтримку виробників сільськогосподарської продукції 

(фермерів) для підвищення ефективності їх основної діяльності, і дотримання 

принципів охорони ґрунтів, засад раціонального землекористування в 

господарствах. Політика розвитку і підтримки сільського господарства в 

США базується на принципах безперервного та ефективного обліку 

сільськогосподарських земель. Всі роботи з якісного оцінювання 

сільськогосподарських угідь виконуються Службою охорони ґрунтів. За 

результатами такого оцінювання фермерам надаються вичерпні рекомендації 

стосовно організації їхньої діяльності, залежно від класифікації 

сільськогосподарських угідь за типами ґрунтів, їх гранулометричним 

складом, агрохімічними та гідрофізичними властивостями, схильністю до 

ерозійних процесів, характеристик рельєфу тощо [42]. 

Фінансування заходів із забезпечення функціонування 

землевпорядного механізму сталого використання сільськогосподарських 

земель відбувається з федерального бюджету на підставі програм через 

відповідні міністерства. 

Значна увага щодо організації землевпорядної діяльності в США 

приділяється процесам проектування землеустрою територій з певними 

ландшафтними особливостями: топографічними (наприклад, рівень 
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розчленованості території, розміщення різних видів угідь, об’єктів 

інфраструктури тощо), водними та ін. 

Для цього на рівні штатів застосовують економічні методи щодо 

регулювання землекористування із захисту цінних сільськогосподарських 

угідь від нераціонального вилучення їх з обігу для комплектації житлового 

чи виробничого фонду, організації будівництва несільськогосподарських 

об’єктів. До таких методів належить, насамперед, метод пільгового 

оподаткування сільськогосподарських земель. Ідея методу полягає в 

оцінюванні сільськогосподарських земель згідно з їх фактичним 

використанням, а не за ринковою вартістю. Це надасть змогу уникнути 

ситуацій, коли фермер продає сільськогосподарську землю під будівництво, 

оскільки останні мають значно вищу ринкову вартість. 

Функції забезпечення сталого землекористування в 

сільськогосподарській сфері виконують органи регіональної та місцевої 

влади, які мають у своїй структурі спеціальні підрозділи для планування та 

зонування територій, здійснення контролю за землекористуванням. До 

завдань таких підрозділів входить розробка комплексних планів забезпечення 

сталого землекористування. 

З метою об'єднання зусиль у сфері організації раціонального 

використання земель та охорони ґрунтів у США діє Національний ґрунтовий 

союз (National Cooperative Soil Survey Organization) [42], що репрезентує 

державно-приватне партнерство федеральної, регіональної, штатної і 

місцевої влади в особі різноманітних агентств, що займаються 

ґрунтознавством, а також приватних інститутів, організацій та підприємців. 

Національний ґрунтовий союз підпорядковується Службі охорони природних 

ресурсів Міністерства сільського господарства США. Союз займається 

організацією і проведенням спільних досліджень у галузі вивчення земель, 

ґрунтознавства, землеустрою, впровадженням їх результатів; бере участь в 

інвентаризації земель; вдосконаленні класифікації ґрунтів США, розробці 
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заходів з їх раціонального використання та охорони; публікує інформацію 

про ґрунти країни. 

У Канаді проекти внутрішньогосподарського землеустрою формуються 

здебільшого лише для великих землеволодінь. Проте, існує низка державних 

програм, що реалізуються на рівні окремих сільськогосподарських суб’єктів з 

метою забезпечення ефективної боротьби з ерозією ґрунтів, стимулювання 

природоохоронних заходів (консервації земель, терасування схилів, 

захисного лісорозведення тощо) [42, с. 147]. 

Для ефективного функціонування землевпорядного механізму сталого 

використання сільськогосподарських земель в Канаді беруть за основу різні 

планові розробки. Для фізичного планування, наприклад, використовують 

топографічні карти різного масштабу. У деяких провінціях для цього 

застосовують кадастрові карти (Integrated Provincial and Urban Cadastral Map). 

Для забезпечення земельного адміністрування, окрім вказаних карт, 

використовують плани межування та плани опису земель (Plans of Survey or 

Descriptive Plans) [42]. Нині високими темпами зростає попит на цифрові 

карти, які використовуються для формування землевпорядного забезпечення 

кадастрових систем провінцій Альберта та Британської Колумбії. 

Державне регулювання природоохоронних заходів у Австралії 

передбачає обов’язкове зобов’язання землевласників здійснювати на своїх 

земельних ділянках внутрішньогосподарське землевпорядкування. Процес 

формування землевпорядного забезпечення та використання його в 

проектуванні здійснюється так [410]: 

 організація аерофотозйомки сільськогосподарських земель та 

розробка планів щодо організації визначеної території. У разі наявності вже 

існуючого плану достатньо буде його коригування. На отриманий план 

наносять всі дороги, споруди, огорожі, межі угідь, поля сівозмін, пасовища, 

водні об’єкти, зрошувані ділянки тощо; 

 розробка класифікації сільськогосподарських земель з урахуванням 

якісних показників ґрунтів та необхідних ґрунтоохоронних заходів. Для 
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цього здійснюється аналіз клімату в регіоні місцерозташування господарства, 

визначається тип ґрунту, рельєф місцевості та низка інших чинників; 

 розробка системи ґрунтоохоронних заходів з урахуванням 

придатності сільськогосподарських земель до використання згідно із 

цільовим призначенням, проведення землевпорядних робіт; 

 формування фінансового плану сільськогосподарського 

підприємства з урахуванням витрат на проектування та реалізацію 

землевпорядних заходів, розрахунок їх ефективності. 

Формування та реєстрація нових земельних ділянок або поділ існуючих 

ділянок в Австралії здійснюється на основі затверджених проектів 

територіального землеустрою. Для цього використовують визначений 

порядок робіт з землеустрою: створення проекту розмежування сформованої 

земельної ділянки; розгляд та затвердження створеного плану органами 

місцевої влади, внесення та розгляд пропозиції, перенесення затвердженого 

проекту землеустрою в натуру; реєстрація документів на нові земельні 

ділянки, формування актів про їх затвердження, безпосередня реєстрація 

земельних ділянок, оновлення даних земельного кадастру, оцінювання 

земельної ділянки з метою оподаткування [38]. 

З метою поєднання досягнень у сфері забезпечення раціонального 

використання сільськогосподарських земель та їх охорони виникла потреба в 

реалізації відповідної системи управління та цілісної земельної політики не 

лише на рівні окремої держави, а й в межах багатьох країн (приміром країн 

ЄС) і територій, які включають грандіозні обсяги природних комплексів 

[405]. 

Отже, землевпорядний механізм організації сталого використання 

сільськогосподарських земель у зарубіжних країнах є основним 

інструментом реалізації земельної політики держав і регулювання земельних 

відносин. Усі земельні перетворення щодо цільового використання 

сільськогосподарських земельних ділянок на території економічно 

розвинених країн світу здійснюються винятково на основі затвердженої 
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землевпорядної документації кваліфікованими фахівцями з геодезії та 

землеустрою. Усі розглянуті у нашому дослідженні різновиди реалізації 

політики забезпечення сталого землекористування відображено в проектах 

землеустрою, планах та схемах відповідних країн. 

Стале землекористування та забезпечення охорони земель базується на 

удосконаленні землевпорядного забезпечення та розвитку геоінформаційних 

систем, що дають змогу отримати достовірні дані про стан земельних 

ділянок, їх агровластивості, межі на місцевості тощо. Саме тому в провідних 

країнах світу питання землевпорядкування невідривно вирішується в 

комплексі з питанням використання земельного кадастру як джерела 

інформації про стан сільськогосподарських земель та ефективність їх 

використання. 

 

2.2. Інституціонально-системний підхід до землевпорядного 

забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування 

 

Земельно-ресурсний потенціал є одним з 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. Вказані види діяльності повинні 

функціонувати в тісному взаємозв’язку, виключення з процесу 

землекористування однієї з них стане в майбутньому причиною відсутності 

сталого розвитку аграрного сектора держави. Поєднати вказані складові 

неможливо без розгляду землевпорядного забезпечення як системи відносин, 

що складаються в процесі екологізації сільськогосподарського 

землекористування. Дослідження цих питань є можливим за використання 

методології системного підходу, який полягає в дослідженні об’єкта як 

цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними, 

тобто дослідження його як моделі системи [239; 297; 341]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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З цих позицій вважаємо, що система землевпорядного забезпечення 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення являє 

собою сукупність елементів, які забезпечують 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 внаслідок 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 нарощенню їх виробничого потенціалу. 

Основу системи землевпорядного забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення складають суб’єкти, об’єкт, цілі, 

завдання, принципи, механізм, підходи та методи (рис. 2.4). 

На нашу думку, варто почати з визначення основних складових 

системи землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення, насамперед з об’єкта – земель 

сільськогосподарського призначення та суб’єктів – державних органів влади, 

територіальних громад, землевласників, землекористувачів. 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 і 

передбачає процес землевпорядкування. Тому додаткового аналізу і напрямів 
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удосконалення потребують інституціональні засади системи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення. 
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Рис. 2.4. Структурно-логічна схема формування системи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано автором на основі [50; 178; 361]. 

 

Значний науковий внесок у розвиток теорії оптимізації використання 

територій та землевпорядного забезпечення використання земель 

сільськогосподарського призначення внесли такі науковці як В.М. Будзяк, 

О.С. Будзяк, Д.С. Добряк, Т.О. Євсюков А.Г. Мартин, А.Я. Сохнич, 
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М.Г. Ступень, А.М. Третяк, В.М. Третяк та інші. У працях цих науковців з 

одного боку зосереджена увага на раціональній поведінці економічних 

суб'єктів господарювання, а з іншого – здійснюються пошук вирішення 

питань раціонального розміщення сільськогосподарських комплексів з 

одночасним задоволенням соціальних потреб сільської місцевості. Тому 

дослідження в сфері інституціональних засад розміщення продуктивних сил є 

унікальними, і в даний час затребуваними, тому що надають можливість 

подолати наслідки економічних криз і побудувати соціально-орієнтовану і 

ефективну економіку сільського господарства на основі землевпорядкування 

в умовах екологізації сільськогосподарського землекористування. 

Інституціональний підхід до землевпорядкування, на нашу думку, 

повинен стати одним з найважливіших пріоритетів формування сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення. Він дає змогу 

розглянути проблему збалансування інтересів землевласників, 

землекористувачів та суспільства, оцінити ефективність сукупності 

інститутів, що регулюють відносини у сфері використання земель 

сільськогосподарського призначення [151; 156; 291; 347]. Оскільки процес 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення має інституціональний характер, то для оцінки стану системи 

землевпорядного забезпечення мають бути оцінені інститути, які 

відображають вплив на неї конкретних умов. 

Важливим аспектом інституціоналізації землевпорядкування є 

формування інституціонального середовища, під яким розуміється 

сукупність компонентів, які саме забезпечують функціонування 

землевпорядного процесу [183; 253]. 

Чітке визначення об’єкта і суб’єктів системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення дають змогу визначити основні цілі і завдання її 

функціонування та подальшого розвитку. Нині акценти робляться на 

формування нової парадигми землевпорядкування в умовах екологізації 
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сільськогосподарського землекористування на засадах системного аналізу 

закономірностей цього явища, а також їх інституціонального середовища. 

Згідно розглянутої системи землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення, планується 

поліпшення функціональних обов’язків та компетенції відповідних 

уповноважених органів державної влади. Зважаючи на неодмінність 

здійснення організаційної діяльності в управлінській сфері, варто визначити 

та розкрити основні задачі системи землевпорядного забезпечення реалізації 

державної земельної політики у цьому аспекті. 

Важливе місце у формуванні ефективної системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення відіграє підсистема оцінювання. Ця підсистема передбачає 

сукупність взаємовідносин, що формують інформаційно-аналітичний базис 

навколо діяльності суб’єктів земельних відносин, яка охоплює питання 

оцінювання ефективності та безпечності сільськогосподарського 

землекористування. Важливим елементом реалізації процесу 

землевпорядного забезпечення сталого сільськогосподарського 

землекористування є система критеріїв та індикаторів, яка дозволяє оцінити 

стан, тенденції та кількісне визначення рівня сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення. 

Окрім цього, підсистема оцінювання передбачає ґрунтові, геоботанічні 

та інші обстеження земель, які проводяться з метою отримання інформації 

про якісний стан земель, а також для виявлення земель, що зазнають впливу 

водної та вітрової ерозії, підтоплення, радіоактивного та хімічного 

забруднення, інших негативних явищ. Складової цієї підсистеми є також 

інвентаризація земель, що проводиться з метою встановлення місця 

розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, 

виявлення земель, що не використовуються, використовуються 

нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації 

деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, 
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встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для 

ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю 

за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних 

рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

[273]. 

Наступною складовою системи землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення є підсистема 

планування, яка акумулює в собі певний набір інституційних норм та правил 

(що передусім мають передбачати відповідне нормативно-правове 

забезпечення, а також враховувати суспільно-політичні особливості та 

реалії), а також елементів організаційно-управлінського характеру на всіх 

рівнях (національному, регіональному, місцевому, господарському), шляхом 

застосування яких суб’єкт може здійснювати вплив на об’єкт з метою 

пошуку ймовірних засобів для досягнення встановлених цільових орієнтирів 

та визначених завдань в аспекті формування ефективної системи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення. Тобто, підсистема планування охоплює 

якісні та кількісні характеристики об’єкта управління в реальному часі та 

впродовж розрахункового періоду. Метою цієї підсистеми є формування 

чіткого структурованого плану дій, що передбачає вибір складу, структури та 

порядку проведення відповідних заходів, сприяючи досягненню визначених 

цілей шляхом реалізації поставлених завдань. 

Не менш вагомого значення у формуванні ефективної системи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення набула підсистема організації, яка 

передбачає забезпечення раціонального використання і охорони земель 

сільськогосподарського призначення шляхом застосування низки 

інструментів та методів через землевпорядне проектування та безпосередню 

реалізацію проектів землеустрою. Тобто, ця підсистема налічує упорядковану 

сукупність форм, інструментів, важелів, моделей щодо вжиття відповідних 
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землевпорядних заходів (які перебувають у сфері відповідальності 

юридичних та фізичних осіб, незалежно від їх підпорядкування та форм 

власності, в межах їх посадових чи службових повноважень та покладених на 

них функцій), спрямованих на забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення, а також попередження й запобігання 

екодеструктивним процесам та деградації агроекосистем. 

Підсистему контролю у контексті формуванні ефективної системи 

землевпорядного забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення можна вважати завершальною 

складовою цього процесу, яка передбачає проведення перевірок щодо 

дотримання всіма його учасниками (землевласниками і землекористувачами, 

що здійснюють господарську чи іншу діяльність, пов'язану з використанням 

сільгоспземель, органами державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, які виконують розпорядчі функції щодо землі, а також 

підприємства, установи та організації, задіяні у сфері землекористування) 

встановлених норм і вимог, впровадження передбачених заходів, а також 

стосовно достовірності, об’єктивності та повноти наданої інформації. Дана 

підсистема є, по суті, частиною земельного контролю в площині реалізації 

контролю за здійсненням землеустрою з метою оцінювання змін стану і 

тенденцій використання сільськогосподарських земель, які були зумовлені 

землевпорядними заходами. 

Нині у ході дотримання положень децентралізації влади, вважаємо 

дещо невмотивованою узвичаєну позицію державотворців щодо делегування 

певних повноважень із подальшим контролем їх реалізації. Адже кожному 

визначеному розпорядженню вищого рівня відповідає подальша його 

реалізація на черговому управлінському щаблі згідно ієрархічної 

підпорядкованості, що в підсумку зумовлює ухвалення необ’єктивних рішень 

на локальному рівні. Понад те, спротив трансформаційним перетворенням, 

які ініційовані вищими управлінськими рівнями, на нижчих щаблях системи 

управління землями сільськогосподарського призначення нерідко істотно 
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уповільнює загальний розвиток цілої системи землевпорядного забезпечення 

збалансованого землекористування у сільському господарстві. 

Управління землями сільськогосподарського призначення формує 

діяльність адміністративно-управлінського спрямування, що належить до 

функцій органів виконавчої влади, уповноважених забезпечувати дотримання 

сталого землекористування та охорони земельних ресурсів усіма суб'єктами, 

так чи інакше залученими до формування й реалізації земельних відносин, 

ґрунтуючись на розробленій прогнозній, плановій, передпроектній, проектній 

та іншій документації, а також діючому на різних рівнях управління 

нормативно-правовому забезпеченні. Формування організаційного 

забезпечення системи управління землями сільськогосподарського 

призначення передбачає дотримання низки взаємопов'язаних функцій, а саме: 

прогнозування, планування, організація, землевпорядне проектування, 

оперативне управління, облік, реєстрація, оподаткування, контроль та 

вирішення спорів у площині реалізації земельних відносин (рис. 2.5). 

З огляду на функцію управління, яка розглядається в конкретний 

момент, керуючий вплив може бути у формі рекомендацій, прогнозів, планів, 

схем, проектів, розпоряджень, постанов тощо [171, с. 175]. 

В процесі реформування планової економіки однією з найбільш 

гострих проблем ринкової економіки стала сфера використання 

сільськогосподарських земель, зниження відтворювального потенціалу яких 

в період трансформації земельних відносин розвитку виявилося непомірно 

велике. Послаблення державного впливу на процес  землевпорядного 

забезпечення сталого використання і відтворення земель 

сільськогосподарського призначення сприяло виникненню низки загроз та 

ризиків в системі землекористування, пов’язаних із  високою розораністю, 

парцеляцією, не цільовим використанням земель тощо. З огляду на нові 

особливості земельних відносин в сільському господарстві і низку еколого-

економічних проблем, функція землевпорядного забезпечення в системі 

управління землями потребує суттєвого теоретико-методичного 
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удосконалення для того, щоб стати основним інструментом формування 

сталого сільськогосподарського землекористування. 
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Рис. 2.5. Землевпорядне забезпечення сталого землекористування в 

системі функцій управління землями сільськогосподарського 

призначення 

Джерело: сформовано автором на основі [134; 152; 175; 203; 355]. 

 

Варто детальніше розглянути таку функцію управління землями 

сільськогосподарського призначення та складову частину системи 

землевпорядного забезпечення як планування використання й охорони 

земель. Планування призначене для здійснення управлінської діяльності в 

частині формування планів, які визначають ймовірний стан економічної 

системи в майбутньому, а також шляхи, способи та інструменти реалізації 

планів, вибору оптимального напряму розвитку об’єкта управління у 
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визначених часових межах. 

Планування передбачає прийняття планових рішень суб’єктами 

управління (відповідними органами або особами). Мета планування – 

формування чіткого плану (схеми), який передбачає вибір складу, структури, 

порядку здійснення заходів, що дасть змогу досягнути встановленої мети 

шляхом виконання поставлених завдань, а також охоплює якісні та кількісні 

характеристики об’єкта управління в сучасний та розрахунковий періоди. 

Наголосимо, що безсистемність перерозподілу земельних ресурсів 

виникає, передусім, через неналежне врахування саме функцій 

прогнозування та планування у системі управління земель 

сільськогосподарського призначення. Адже ці функції передбачають 

розроблення та реалізацію планових заходів та документів, якими є державні 

програми, генеральні, обласні, районні схеми використання та охорони 

земель. Згідно чинних нормативно-технічних регламентів формування 

прогнозної, проектної й передпроектної документації входить до 

повноважень землевпорядних органів, що затверджується відповідними 

адміністративними органами. Це робить документи обов’язковими до 

виконання. 

Планування – це діяльність уповноважених виконавчих органів та 

органів місцевого самоврядування щодо формування й виконання 

перспективних програм землекористування та охорони земельних ресурсів з 

урахуванням особливостей регіону (екологічних, економічних, історичних, 

географічних, демографічних тощо) та прийняття на основі цих особливостей 

управлінських рішень. Процес планування включає такі функції: 

прогнозування, формування цілей, моделювання, програмування [175, с. 2–

3]. 

Планування землекористування відбувається згідно з нормами глави 30 

Земельного кодексу України [145] й входить до складу Генеральної схеми 

планування території, затвердженої Законом України від 7 лютого 2002 року 

[264]. У Генеральній схемі планування території України визначені 
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пріоритети та концептуальні рішення в сфері планування землекористування 

на території країни в цілому, удосконалення системи розселення та 

забезпечення сталого розвитку територій, виробничої, соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури, національної екологічної мережі 

[264]. 

Генеральна схема групує території за видами й режимами їх 

пріоритетного використання: інтенсивна, переважно промислова, міська 

житлова й громадська забудова тощо, а також за рівнем виробничо-

містобудівного освоєння: критичний, високий, середній, рівень переважно 

агропромислового виробництва й сільської забудови (зона сільського 

господарства); природно-заповідні зони, ліси, водно-болотні угіддя, землі 

водного фонду, рекреаційного та оздоровчого призначення, інші природні 

території, які мають вагоме значення для збереження біорізноманіття (зони 

національної екологічної мережі); зони радіаційного забруднення 

(відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого 

добровільного відселення, посиленого радіоекологічного контролю). 

Головною задачею планування є визначення найбільш оптимальних 

напрямів розвитку об’єкта планування за різноманітними напрямами, 

ґрунтуючись на даних розробленого прогнозу розвитку досліджуваного 

явища, та в підсумку – формування наукової бази та належних умов для 

прийняття проектних рішень. 

Світовий досвід свідчить про вагоме значення планування в системі 

управління землями сільськогосподарського призначення. Саме планування 

використання земель та їх охорони являється найважливішою функцією 

управління в процесі становлення раціонального сільськогосподарського 

землекористування. Воно включає в себе інструменти земельної політики, 

розвитку сталого землекористування, механізми узгодження економічних 

інтересів на різних рівнях (державному, регіональному й локальному) в 

процесі управління землями та охорони земельних ресурсів [167, с. 71–73; 
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303, с. 211–212]. Тож, ґрунтуючись на наведених функціях управління 

землями сільськогосподарського призначення, можемо представити цикл 

процесу забезпечення їх використання та охорони, що обов’язково має 

передбачати планування та прогнозування розвитку землекористування 

(рис. 2.6). 

 

Процес використання та охорони 
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Планування сталого використання 
та охорони земель 

сільськогосподарського призначення 

Оцінювання досягнутих результатів – облік, 
реєстрація, оподаткування, контроль, 

порівняння прогнозованих, запланованих та 
фактичних показників 

Рис. 2.6. Процес забезпечення сталого використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано автором на основі [134; 355]. 

 

У процесі управління сільськогосподарською діяльністю в частині 

землекористування та охорони земельних ресурсів передбачається наступний 

алгоритм прогнозування: 

 встановлення меж планування; 

 забезпечення уповноважених органів інструментами планування та 

інформаційною базою, достатньою для складання плану; 

 надання уповноваженим органам можливості розгляду 

альтернативних шляхів досягнення встановленої мети; 
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 доведення до відома уповноважених органів можливих наслідків 

розробки й реалізації плану (рис. 2.7). 

 

Прогнозування: 
 

– метою прогнозування 

виступає забезпечення 

формування наукових 

передумов задля 

прийняття управлінських 

рішень; 

– прогнозна інформація 

носить приблизний 

(орієнтовний) характер та 

формується в наслідок 

своєрідної прогностичної 

діяльності; 

– в прогнозуванні 

можуть розглядатися 

альтернативні варіанти 

вирішення проблеми 

Планування: 
 

– планування 
спрямоване на прийняття 

та практичну реалізацію 
управлінських рішень; 

– планування засноване 

на відносно точніших та 

вимогливіших методах 

вивчення проблеми; 

– план завжди носить 
конкретно визначений 

характер, тобто 

досягнення того або 

іншого показника 

забезпечується тільки 

завдяки дотриманню та 

реалізації певних 

визначених дій 

– встановлення обсягів робіт з планування; 

– забезпечення органів влади, уповноважених 

здійснювати планування, вихідними даними, 

потрібними для складання плану; 

– надання плановим органам можливості 

обрання необхідних варіантів для досягнення 

поставленої мети; 

– попередження органів влади, 

уповноважених здійснювати планування, про 

ймовірні результати розроблення та реалізації 

плану 

взаємодія 

відмінності 

Рис. 2.7. Взаємозв’язки і відмінності у прогнозуванні та плануванні 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: систематизовано автором на основі [152; 311]. 

 

Таким чином проявляється єдність планування та прогнозування, їх 

взаємодія. Проте прогнозування та планування мають суттєві відмінності 

[134; 152; 311; 360]: 

1. Прогнозна інформація має досить орієнтовний характер й виникає 

внаслідок специфічної прогностичної діяльності. Планування ж – це більш 

глибокий та точних розрахунок результатів майбутньої діяльності з 

використанням інших методів та інструментів. 

2. Прогноз передбачає наявність альтернативних варіантів вирішення 

поставлених завдань. План неодмінно характеризується конкретними 

значеннями, коли певні дії призводять до певного результату. 

3. Метою планування є формування та практичне здійснення 

управлінських рішень; метою прогнозування є забезпечення наявності 
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наукового обґрунтування прийнятих управлінських рішень. 

Планування землекористування та охорони земельних ресурсів 

здійснюється на усіх рівнях (загальнодержавному, регіональному та 

місцевому). Система землевпорядної документації передбачає формування 

генеральних й регіональних схем землеустрою територій, а також – галузевих 

схем землеустрою, які разом з передплановими й передпроектними 

документами поєднують етапи територіального планування та організації 

землекористування й охорони земельних ресурсів, що є базою для подальшої 

розробки проектів землеустрою [217, с. 34]. 

Згідно чинного земельного законодавства з-поміж головних завдань 

планування виокремлюють [145; 231]: 

 забезпечення балансування соціо-еколого-економічних інтересів 

суспільства; 

 підвищення матеріального і культурного рівня життя людей і 

якнайповніше задоволення потреб суспільства; 

 забезпечення збалансованого розвитку виробництва з урахуванням 

наявного природно-ресурсного потенціалу. 

Приміром, законодавчо відображені види робіт з планування 

використання земель вочевидь є недостатніми для розроблення 

аргументованих планово-проектних пропозицій із землеустрою та 

потребують доповнення дещо локальнішими заходами, які б деталізували та 

уточнювали загальне формулювання щодо розробки пропозицій із 

раціонального використання земель та їх охорони (рис. 2.8). В їх основі 

знаходяться такі землевпорядні заходи: збалансований розподіл земель за 

категоріями, угіддями, видами землекористування; визначення режимів 

землекористування з огляду на територіальні зони; забезпечення 

спеціалізованих земельних фондів й розміщення їх на території регіону; 

регулювання інструментів землеволодіння й землекористування тощо. 
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ІІ ЕТАП.  Планування 

 

- прогноз соціально-економічного розвитку; 
- прогноз зміни природно-кліматичних умов на визначений період; 
- прогноз розвитку агарного сектора економіки, містобудівної діяльності; 
- прогноз потреби земельних ресурсів для сільськогосподарської галузі та 

містобудівних потреб; 
- прогноз розвитку земельно-ресурсного потенціалу (розподілу земельного 
фонду за категоріями, угіддями, видами дозволеного використання тощо); 

- прогноз зміни якості земель, техногенного та антропогенного навантаження 
на територію; 
- прогнози за іншими напрямами щодо використання земель 

сільськогосподарського призначення 

ІІІ ЕТАП.  Проектування 

 

- розробка природно-сільськогосподарського районування території; 
- розробка територіального зонування за різними критеріями; 
- розрахунок збалансованого розподілу земель за категоріями, угіддями, 
видами дозволеного використання тощо; 
- визначення складу, структури і змісту організаційно-територіальних, земле- і 
природоохоронних заходів, спрямованих на оптимізацію, збалансування та 
ефективність використання земель сільськогосподарського призначення; 
- територіальна прив'язка (визначення територіальних зон, районів, ареалів) 
всієї системи організаційно-територіальних, земле-і природоохоронних 
заходів; 
- встановлення режимів використання земель сільськогосподарського 
призначення  в різних територіальних зонах, районах, ареалах; 
- розробка стимулюючих заходів щодо оптимізації землекористування, 
організація моніторингу використання земель, земельного консалтингу тощо; 
- розвиток інфраструктури земельного ринку; 
- формування земельних фондів спеціального призначення та їх розташування 
на визначеній території; 

- впорядкування землеволодінь і землекористувань 

- утворення нових землекористувань, уточнення і коригування меж існуючих 
землекористувань; 

- усунення недоліків у розміщенні кордонів землеволодінь і землекористувань, 
земельних угідь; 
- організація та облаштування угідь і сівозмін; 

- розміщення виробничих центрів, внутрішньогосподарських доріг; 

- організація земле- та природоохоронних заходів 

І ЕТАП.  Прогнозування 

Рис. 2.8. Землевпорядні заходи щодо використання  та охорони земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано автором. 

Сучасні економічні відносини характеризуються різноманіттям форм 
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власності й методів господарювання, що потребує використання широкого 

асортименту організаційно-територіальних заходів в сфері оптимізації 

сільськогосподарського землекористування. Водночас із використанням 

традиційних, перевірених часом заходів сучасне землекористування потребує 

впровадження нових заходів в сфері забезпечення раціоналізації 

землекористування й економічного розвитку суб’єктів господарювання усіх 

форм власності, які б передбачали більш розвинену й краще організовану 

систему моніторингу землекористування, земельного консалтингу тощо. 

Отже, з урахуванням складу й структури визначених завдань в процесі 

землевпорядного забезпечення землекористування, їх наукове обґрунтування 

може бути реалізовано шляхом попереднього прогнозування за такими 

напрямами: прогнозування соціально-економічного розвитку регіону; 

прогнозування зміни природно-кліматичних умов регіону; прогнозування 

темпів розвитку дотичних галузей економіки, інфраструктури, зростання 

потреби у земельних ресурсах; прогнозування розвитку земельно-ресурсного 

потенціалу регіону; прогнозування динаміки якісних характеристик земель, 

впливу техногенного та антропогенного навантаження на регіон тощо. 

Окрім цього, матеріали й висновки схем землеустрою територій різного 

рівня мають стати невід’ємним компонентом наступного, більш конкретного 

й локального проектування, яке здійснюється з метою визначення 

відповідних показників й параметрів землекористування та 

сільськогосподарського виробництва, створення проектів міжгосподарського 

та внутрішньогосподарського землеустрою, робочих проектів землеустрою 

окремих ділянок в сфері використання та охорони земель. 

Таким чином, в процесі тривалого формування системи державного 

управління землями сільськогосподарського призначення в Україні 

лишаються невисвітленими на достатньому рівні повноваження та завдання 

міністерств і відомств в сфері землекористування, наявні суттєві протиріччя 

в організації діяльності держструктур в сфері землевпорядного забезпечення 

національної земельної політики, що ускладнює увесь процес планування в 
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чинній системі управління землями території. 

Тому й досі відсутність чіткої міжвідомчої взаємодії гальмує процес 

підготовки й реалізації заходів, спрямованих на удосконалення методів 

землекористування з урахуванням землеустрою, формування державних та 

регіональних комплексних програм, стратегій і концепцій розвитку 

раціонального й ефективного землекористування. Як наслідок, 

неспроможність суб’єктів господарювання ефективно використовувати 

наявні господарському обороті земельні ресурси й вирішити сучасні 

проблеми земельних відносин в аграрному секторі. 

Держава в процесі землевпорядного забезпечення сталого 

землекористування повинна забезпечити належний контроль за рівнем 

розвитку продуктивних сил й регулювати виробничі відносини між 

суб’єктами господарювання з метою забезпечення оптимальних 

організаційно-економічних й регіональних умов землеволодіння та 

землекористування. Підсистема контролю системи землевпорядного 

забезпечення є по суті частиною земельного контролю. В процесі контролю 

за здійсненням землевпорядних робіт та землеустрою загалом необхідно 

оцінити стан і використання земель, які були зумовлені землевпорядними 

заходами. 

Реалізація пропозицій стосовно дотримання принципів планування в 

управлінні землями сільськогосподарського призначення сформує підґрунтя 

для досягнення відповідного економічного ефекту завдяки сталому 

використанню земельних ресурсів, попередження їх вилучення із 

сільськогосподарського обігу, розвитку сільської інфраструктури, подолання 

організаційно-територіальних і земельно-правових обмежень, які продукують 

перепони на шляху до збільшення інвестиційних потоків та раціонального 

обігу земель сільськогосподарського призначення. Виходячи із наведених 

концептуальних аспектів, планування сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення зможе стати інструментом для 

координації і взаємоузгодження інтересів держави, регіону та територіальних 
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громад в сфері управління земельними ресурсами агросфери, а також для 

визначення земельно-ресурсних можливостей і резервів та обґрунтування їх 

використання в регіональній економіці. 

Сучасний стан вітчизняної системи землевпорядного забезпечення 

сільськогосподарського землекористування характеризується наявністю 

низки проблем організаційно-економічного та нормативно-правового 

характеру. Концептуальне вирішення зазначених проблем полягає в 

розробці пропозицій з удосконалення землевпорядного забезпечення 

сталого використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення як необхідної передумови розвитку агропромислового 

комплексу країни. 

Землевпорядне забезпечення використання земель, являє собою 

встановлення оптимальної інтенсивності та співвідношення між різними 

видами використання, відтворення і охороною земельних ресурсів, в 

результаті чого досягається стале землекористування, яке, символізує в собі 

необхідний ефект, отриманий від господарського використання землі при 

мінімальних витратах, з одночасним збереженням якісних показників землі в 

процесі її використання [138; 219]. Планування раціонального і ефективного 

сільськогосподарського землекористування і його реалізація відбувається під 

впливом економічних, екологічних, соціальних, історичних, політичних та 

інших факторів. Сільське господарство є особливою галуззю, яка виділяється 

від інших галузей. Адже сільське господарство в першу чергу пов’язане з 

живими організмами, які розвиваються на основі біологічних законів. 

У різний час вчені формулювали фундаментальні закони розвитку 

сільськогосподарського виробництва та його розміщення на основі 

оптимізації різних факторів сільськогосподарського виробництва. З метою 

підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування за 

рахунок врахування особливостей природно-кліматичних умов та 

відповідного розміщення культур в зонах з найбільш сприятливим для них 

кліматом, отримали своє відображення в працях про природно-кліматичні 
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(географічні) зони [139; 222; 331]. Відповідно до даних наукових робіт 

природно-кліматичні умови характеризують умови кліматичних зон, які 

визначають розташування сільськогосподарських підгалузей. 

Згодом запропоновано природно-сільськогосподарське районування 

(зонування) земель, в основі якого лежить агрокліматичне і агроекологічне 

районування. Їх суть полягає в оцінці ґрунтово-кліматичних особливостей 

території, яка враховує типи ґрунтів, температурний режим, тривалість 

безморозного періоду, кількість і розподіл опадів та інше [222]. При 

агроекологічному методі районування в якості головного чинника 

сільськогосподарського районування виступає рослина і його специфічні 

вимоги до умов навколишнього середовища [346]. 

Вплив соціальних та економічних факторів на використання 

сільськогосподарських територій один з перших вивчав німецький економіст 

Йоганн Генріх фон Тюнен, у його працях запропоновано оптимальну схему 

їх розміщення в вигляді системи сконцентрованих кіл різного діаметру 

навколо центрального міста. Межі цих кіл розділяють зони розміщення 

різних видів сільськогосподарської діяльності, при цьому відносячи до 

основних факторів розміщення відстань від господарства до міста, яке є 

місцем реалізації сільськогосподарської продукції, ціну на різні види 

продукції і земельну ренту [17]. Так, в безпосередній близькості від міста 

знаходяться господарства, які займаються овочівництвом і садівництвом, 

далі розташована зона інтенсивного лісового господарства, потім зона 

молочного господарства, тобто найбільш продуктивні види діяльності з 

великими витратами праці, але в той же час здатні покрити більш високі 

орендні ставки за переваги місця розташування. Наступними 

концентруються зони в яких розташовано екстенсивного рільництва та 

скотарства, яку оточують необроблювані землі. 

Німецькі економісти В. Лаунхардт і А. Вебер продовжили розвиток ідеї 

Тюнена і запропонували свою концепцію оптимального розміщення 
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сільськогосподарського виробництва. Місце оптимального розміщення 

господарства повинно знаходитися ближче до джерел сировини, якщо 

транспортні витрати на доставку продукції менше транспортних витрат на 

доставку сировини. І навпаки ближче до ринку збуту, якщо сировина є 

дешевшою, ніж вироблений товар. 

А. Вебер розвинув теорію в області територіального планування 

шляхом запровадження критерію оптимальності вигляді прагнення до 

зменшення загальних витрат виробництва, а не тільки транспортних. 

Подальший розвиток теорій планування землекористування ґрунтувався на 

використанні методу економіко-математичного моделювання [62]. Це дало 

можливість оцінювати впливи всіх напрямків та факторів, а не якогось 

одного. 

Отже, територіальне планування сільськогосподарських 

землекористувань є предметом досліджень багато років тому з огляду на 

світову тенденцію збереження такого цінного природного ресурсу, як 

сільськогосподарські угіддя, в нашій країні їх необхідно розглядати як 

національне надбання, що належить всьому суспільству і підлягає особливій 

охороні. 

В Україні нормативно-правовим забезпеченням державного 

планування використання земель виступають: Земельний кодекс України, 

Закони України: «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про охорону 

навколишнього природного середовища». Для забезпечення сталого 

використання земель, зокрема сільськогосподарського признання створено 

Концепцію Державної цільової програми розвитку земельних відносин в 

Україні на період до 2020 року схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2009 р. N 743-р. Одними з причин розробки Концепції 

є відсутнє перспективне прогнозування розвитку земельних відносин, не 

визначена оптимальна модель сільськогосподарського землекористування. 

Низька ефективність використання земель у сільському господарстві через 

невизначеність системи регулювання земельних відносин, не завершено 
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введення у повному обсязі в економічний оборот земельних ділянок та прав 

на них [182]. 

Однак, зміст даного документа далеко не повністю враховує заходи, які 

могли б докорінно поліпшити ситуацію в земельній сфері та протистояти 

розвитку названих раніше негативних тенденцій. Так, наприклад, відсутній 

системний підхід і у вирішенні завдання з забезпечення повного і 

об'єктивного обліку кількісних і якісних характеристик усіх земель 

відповідно до їх класифікації, встановлення меж всіх земельних ділянок 

різних форм власності. Без реалізації цих заходів забезпечити ефективне 

планування використання та охорону земель сільськогосподарських 

землекористувань неможливо. 

Крім того, не вирішена проблема земельних часток (паїв), та земельних 

ділянок для садівництва і городництва, вимагають застосування  

землевпорядного механізму для їх оптимальної консолідації. Це питання 

необхідно вирішувати шляхом сприяння до позитивної співпраці власників 

земельних часток з нинішніми та потенційними користувачами земельних 

ресурсів. Це дасть змогу оптимізувати сільськогосподарські 

землекористування та поліпшити соціальні умови сільської місцевості. 

Землевпорядкування, яке входить до системи планування і організації 

раціонального використання та охорони земель має соціально-економічний 

характер, його зміст повинен бути спрямований орієнтований відповідно до 

документів довгострокового соціально-економічного розвитку країни та її 

регіонів. 

За роки незалежності України система регіонів розвивалася і 

трансформувалася в рамках масштабних соціально-економічних процесів, до 

основних з яких слід віднести: 

 формування нового соціально-економічного простору після розпаду 

СРСР, демонтаж адміністративно-планової економіки і перехід до економіки 

нового типу; 

 відкриття національної економіки для зовнішнього ринку товарів і 
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послуг; 

 зміни державного устрою, в тому числі адміністративних і 

бюджетних відносин центру і регіонів; 

 нова регіоналізація України, в ході якої з'являються нові регіони як 

культурні та соціально-економічні утворення (формування нових 

енергетичних і транспортних ринків, реструктуризація освітнього простору 

країни, формування зон і коридорів розвитку тощо). 

Вищенаведені процеси призвели до виникнення цілого комплексу 

нових економічних, соціальних і екологічних проблем, які вплинули на 

земельні відносини, що викликає необхідність формування державної 

земельної політики в розрізі регіонального розвитку. 

Наступним етапом регіонального розвитку, виходячи з принципів 

стадійності і циклічності економічних процесів, сучасних геополітичних та 

природно-екологічних умов, представляється перехід до просторової 

організації території регіонів, коли її контури визначаються не тільки 

відповідно до виробничо-технологічних вимог, а й вимогами сучасного і 

сприятливого середовища життя для суспільства, продовольчої безпеки, 

структурування регіональних господарств. 

 

2.3. Пріоритетні напрями розвитку землевпорядкування в 

контексті екологізації сільськогосподарського землекористування 

 

Нині мета реалізації заходів у межах проведення земельної реформи 

спрямована на удосконалення процесу управління земельними ресурсами 

завдяки використанню стратегічного менеджменту та підвищенню 

прозорості в процесі формування й реалізації земельної політики. Завдання 

земельної реформи, яка розпочалась ще 1991 року, полягає в перерозподілі 

земель для забезпечення сприятливих умов розвитку ринкових форм 

господарювання в аграрній сфері та досягнення на цій основі стабільного 

нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва. Впродовж 
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останніх десятиліть значна увага приділялася формуванню нових 

землекористувань, зокрема: визначенню і встановленню їх меж, законодавчо-

документальному узгодженню, розробленню відповідного інформаційного 

забезпечення, реалізації оптимізаційних заходів, обліку якісного стану земель 

та їх кадастровій оцінці. Безумовно, погоджуючись із необхідністю 

проведення зазначених робіт, зауважимо, що в аспекті господарської 

вагомості вони дещо втрачають свою значущість порівняно із 

оптимізаційними заходами та заходами із територіальної організації 

сільського господарства й землеохорони. Існуюча в дореформений період 

система прогнозних, планових і проектних розробок в сфері землеустрою 

була майже зруйнована. 

Тож, реформування вітчизняної системи земельних відносин на 

початкових етапах своєї реалізації відбувалося за відсутності відповідного 

наукового підґрунтя та браку розроблених стратегічних перспектив розвитку 

у цьому аспекті, що, своєю чергою, спричинило виникнення низки 

складнощів у розв’язанні багатьох землевпорядних та господарських завдань. 

Безумовно, що сучасне землевпорядкування має передбачати конкретну 

розробку реальних прогнозних та стратегічних рішень у площині 

забезпечення ефективної системи земельних відносин на базі ґрунтовного 

наукового забезпечення, а також виступати результативним важелем 

державного управління у сфері землеустрою. Землевпорядкування має стати 

регулюючою складовою цього процесу в аспекті реформування вітчизняної 

системи земельних відносин, направленою на розв’язання низки соціо-

еколого-економічних задач, та реалізовуватися згідно визначеного порядку 

на основі застосування сучасних картографічних та ботаніко-географічних 

даних, кадастрової оцінки земель і ГІС-технологій. 

Основним нормативно-правовим базисом проведення землеустрою та 

функціонування землевпорядного механізму є Закон України «Про 

землеустрій» [273]: у ст. 2 закріплено, що землеустрій забезпечує 
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реалізацію державної політики щодо використання та охорони земель, 

здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове 

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної 

системи землеволодіння і землекористування, створення екологічно сталих 

агроландшафтів тощо. Наведена норма законодавчого документа 

підтверджує, що одним з головних пріоритетів землеустрою та 

землевпорядного забезпечення використання земель 

сільськогосподарського призначення є екологічний аспект. Окрім того, 

основними особливостями землевпорядного забезпечення 

сільськогосподарського землекористування є:  

– організація використання та охорони земель із урахуванням 

конкретних зональних умов, узгодженості екологічних, економічних і 

соціальних інтересів суспільства, що забезпечують високу економічну і 

соціальну ефективність виробництва, екологічну збалансованість і 

стабільність довкілля та агроландшафтів; 

– забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки, охорони 

земельних ресурсів і відтворення родючості ґрунтів, продуктивності земель 

сільськогосподарського призначення; 

– забезпечення балансу інтересів всіх учасників земельних 

відносин в аграрній сфері з урахуванням економічнх, екологічних та 

соціальних чинників сільскогосподарського виробництва. 

Відтак звідси вимоги щодо охорони земель сільськогосподарського 

призначення мають більшу силу тоді, коли йдеться про землі як елемент 

довкілля, а не як засіб виробництва. Проте таке превалювання чітко не 

відображено в нормативно-правових актах та носить переважно 

декларативний характер. 

Отже, вітчизняне законодавство враховує екологічний пріоритет під 

час формулювання основних цілей регулювання землевпорядних відносин, 



147 

 

зокрема: у процесі вжиття заходів із землеустрою законодавець стимулює 

землевласників та землекористувачів до ефективного та збалансованого 

використання земель в господарській діяльності як частини навколишнього 

природного середовища. 

Проте погіршення екологічного стану сільськогосподарського 

землекористування в Україні, яке відбувається на тлі проведення земельної 

реформи, потребує включення в підзаконні нормативно-правові акти щодо 

землеустрою не тільки декларативних екологічних пріоритетів, а й дієвих 

організаційно-економічних інструментів реалізації цих пріоритетів. Ці 

інструменти зважаючи на концептуальний підхід до екологічного пріоритету 

землевпорядного механізму можуть забезпечити поліпшення агроекосистем 

й охорону сільськогосподарських земель від негативної дії деградаційних 

процесів. 

Сьогодні як ніколи важливо знайти правильний підхід до забезпечення 

розвитку та удосконалення системи землевпорядного забезпечення в Україні, 

що дозволить не лише покращити економічну та екологічну ситуацію на 

території країни, а й забезпечити сталий розвиток в майбутньому. Сучасні 

умови господарювання потребують активних дій в сфері наукових 

досліджень. Необхідні глибокі концептуальні реформи економіки нашої 

країни, що вимагає тісної співпраці та здійснення рішучих кроків уряду, 

завданням якого є забезпечення раціональності та ефективності стратегічних 

кроків, що можливо лише в разі їх наукового обґрунтування, точності та 

недвозначності. 

Для того, щоб визначити перспективні шляхи розвитку системи 

землевпорядного забезпечення, потрібно здійснити детальний аналіз 

сучасних проблем, які існують в даній сфері. Вирішення наявних проблем 

дозволить завершити реформування земельних відносин в Україні, 

розширить можливості ринку земельних ресурсів, що стимулюватиме 

розвиток економічних відносин в агросфері. 
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Актуальні проблеми у сфері землевпорядного забезпечення з’явились з 

різних причин та мають різне походження. На жаль, в одній праці неможливо 

охопити кожну проблему, а тим паче, знайти шляхи її вирішення. Система 

землевпорядного забезпечення агарного сектору – складна багаторівнева 

система, правильна організація якої здатна забезпечити сталий економічний 

та екологічний розвиток окремого регіону та країни в цілому. З метою 

узагальнення та висвітлення сучасного стану землеустрою в Україні, 

існуючих проблем в системі землевпорядного забезпечення, нами було 

розглянуто основні напрями удосконалення землеустрою в Україні, які 

зможуть забезпечити економічний та екологічний розвиток 

сільськогосподарських територій (рис. 2.9). 

Земельні ресурси колективних сільськогосподарських підприємств та 

сільськогосподарські угіддя, які були передані в колективну власність, після 

набуття Україною незалежності перейшли у приватну власність. Проблема в 

тому, що деякі сільськогосподарські ділянки (в основному – рілля) розміщені 

на середньо- та сильнозмитих ґрунтах, схилах, що знаходяться під кутом 

понад 7°, на землях, які знаходились під впливом радіоактивного, 

техногенного забруднення, зазнали впливу ерозійних процесів, засолені або 

перезволожені. На жаль, такі землі не можуть використовуватись на 

високому рівні інтенсивності без проведення їх власниками відповідних 

ґрунтозахисних та природоохоронних заходів. 

Проблема здійснення таких заходів полягає у тому, що вони 

проявляють свою ефективність не на окремій земельній ділянці, а виключно 

в тому випадку, коли ґрунтозахисні та природоохоронні заходи 

здійснюються на всій водозбірній площі або в масштабі меліоративної 

системи. Лише за рахунок впровадження комплексних протиерозійних 

організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних і 

гідротехнічних заходів на всій території меліоративної системи можливо 

забезпечити ефективне використання земельних ресурсів одночасно із 

забезпеченням сталого розвитку визначеної території. 
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Пріоритетні напрями розвитку землевпорядного механізму 

сталого сільськогосподарського землекористування в Україні 
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Удосконалення системи інформаційного 

забезпечення землевпорядкування 

 

Рис. 2.9. Напрями розвитку землевпорядного механізму сталого 

сільськогосподарського землекористування в Україні 

Джерело: систематизовано автором. 

На жаль, поспішність процесів роздержавлення та приватизації 

сільськогосподарських підприємств спричинили появу низки недоліків у 
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порядку та наслідках приватизації земельних ресурсів. Ми вважаємо, що 

зменшити негативні наслідки від поспішно проведеної приватизації можливо 

було б насамперед за рахунок розроблення та впровадження в 

сільськогосподарську діяльність суб’єктів господарювання проектів 

використання, охорони та поліпшення сільськогосподарських угідь, 

здійснення класифікації земель за придатністю ґрунтів та меліоративних 

систем до вирощування визначених районованих сільськогосподарських 

культур, уточнення на картографічних планах їх фактичного географічного 

розміщення перед початком роздержавлення та приватизації. В такому 

випадку вдалось би уникнути тих недоліків, які сьогодні заважають 

забезпечити процес раціонального використання земельних ресурсів. 

У результаті господарської діяльності земельні ділянки втрачають свої 

якісні характеристики та з огляду на значний рівень забруднення та 

виснаження не можуть бути використані для певних видів 

сільськогосподарської діяльності, або взагалі підлягають залуженню або 

залісенню. Варто зазначити, що визначення деградованих та 

малопродуктивних земель, питання можливості їх консервації деклароване 

статтями 171 та 172 Земельного кодексу України [145] відповідно і 

регулюється органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та 

визначається в процесі заключення договорів з власниками земельних 

ділянок. Для ефективної реалізації положень, зазначених в статті 172 цього 

Земельного кодексу України необхідно розробити проектно-технічну 

документацію, в якій чітко буде визначено просторове розміщення 

деградованих земель, їх сучасний стан та ступінь їхньої деградації, 

заплановані заходи їх подальшого використання. Окремим питанням 

залишається формування та реалізація ефективного інструменту охорони та 

поліпшення деградованих земельних ресурсів, визначення строків та обсягів 

грошової чи натуральної компенсації власникам за відчуження земельних 

ділянок, які згідно ступеня їх деградації чи еродованості не можуть в 

подальшому використовуватись за своїм прямим призначенням. 
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У процесі приватизації земель на території нашої країни з’явилось 

багато нових землекористувань ринкового типу, які засновані на орендних 

відносинах з приводу використання приватизованих земельних паїв. 

Проблема такого використання полягає в тому, що сільськогосподарська 

діяльність на взятих в оренду землях здебільшого характеризується 

недостатнім рівнем наукової обґрунтованості та відсутністю заздалегідь 

розроблених та узгоджених землевпорядних проектів. Це призвело до 

розбалансованості структури земельних угідь та посівних площ, порушення 

узгодженості елементів всередині системи агроландшафтів, скорочення 

землевідновлювальних та природоохоронних заходів, здійснення 

сільськогосподарської діяльності без врахування придатності ґрунтів до 

вирощування певних сільськогосподарських культур. 

У процесі формування земельних паїв на території України, на жаль, не 

враховувались у необхідному обсязі заплановані проектні елементи, що 

призвело до порушення раціонального використання та охорони земельних 

ресурсів. При чому, існують випадки на території нашої країни, коли 

земельні паї виділялись фактично декількома різними ділянками, форма яких 

не була оптимальною (співвідношення довжини до ширини деяких ділянок 

складало 1 до 20 і навіть більше). 

Важливим питанням в умовах децентралізації влади є розширення 

території населених пунктів для забезпечення додаткової житлової забудови 

та задоволення сільськогосподарських потреб. Цей процес безупинний та 

необхідний для подальшого функціонування суспільства в середовищі 

постійного зростання суспільних потреб. Водночас, спостерігається  

відсутність вільних земель в запасі або резервному фонді. Вирішити цю 

проблему можливо за допомогою ринкових інструментів купівлі-продажу 

земельних ділянок, проте цьому заважає як чинне законодавство (в частині 

наявності мораторію на продаж землі), так і відсутність у селян відповідних 

коштів для розширення особистих сільських господарств. На жаль, на 

сучасному етапі знайти вирішення даного питання неможливо, поки не буде 
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вирішений ряд інших питань, зокрема з формування дієвого і ефективного 

ринку землі на території Україні, проте не включити цю проблему в наш 

перелік ми не могли, оскільки її вплив на економічних розвиток 

сільськогосподарської галузі та країни в цілому досить значний, і його 

ігнорування не дозволить забезпечити комплексний підхід в питаннях 

розвитку сільського господарства на території України. 

Дуже важливим є питання послідовності та періодичності поновлення 

інформаційних систем та їх забезпечення планово-картографічними 

проектними матеріалами. Неможливо уявити ефективний розвиток будь-якої 

галузі економіки без чіткого планування та створення відповідних стратегій 

розвитку, механізмів їх практичної реалізації. Загальновідомо, що діяльність 

з планування та формування стратегій розвитку буде ефективною лише за 

умови наявності такої вхідної інформації, яка б відповідала наступним 

критеріям: достовірність, повнота, оперативність та доступність. 

Для розвитку населених пунктів передбачено використання 

генеральних планів та планів земельно-господарського устрою. Проте нині 

ми зіштовхнулись з ситуацією, коли більшість існуючих генеральних планів 

істотно застарілі та вже не відповідають сучасним вимогам, передбаченими 

як в Земельному кодексі України, так і в Державних будівельних нормах та 

правилах. На практиці в процесі паювання використовують інформацію 

двадцятирічної давності і навіть більше, та на її основі визначають не лише 

якість сільськогосподарських угідь, а й здійснюють грошову оцінку земель, 

нараховують земельний податок та формують стратегії використання 

сільськогосподарських угідь. У багатьох містах не розробляють планів 

земельно-господарського устрою, відсутній чіткий порядок перерозподілу та 

використання земельних ресурсів, не в повному обсязі наявна документація 

щодо розмежування земель різних форм власності. Гостро стоїть питання 

проведення інвентаризації земель за категоріями та суб’єктами 

господарювання. Необхідно також звернути увагу на розробку проектно-

технічної землевпорядної документації стосовно природних заповідників та 
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інших об’єктів рекреаційного та історико-культурного значення. Слід 

сформувати реєстри, які чітко визначатимуть режим використання земель 

різного функціонального призначення в залежності від наявності об’єктів на 

цих територіях та їх впливу на довкілля. 

На жаль, одноразове насичення реєстрів та інших планово-

картографічних баз не вирішить проблему з оновленням та оперативністю 

наявної інформації про стан земельних ресурсів. Для цього потрібно 

удосконалити всю систему збору, реєстрації та накопичення такої інформації, 

розробити сучасні системи її зберігання та використання на засадах 

прозорості та доступності. На жаль, на сьогодні ми маємо незадовільний стан 

інформаційного забезпечення, який характеризується втратою черговості 

поновлення планово-картографічних матеріалів, використанням застарілих 

даних, що не відповідають фактичному стану місцевості та не дозволяють 

здійснювати ефективне та раціональне землекористування. Також, 

відсутність планових матеріалів належної якості безпосередньо впливає на 

достовірності інформації та якість планування сільськогосподарської 

діяльності. 

У процесі реформування земельних відносин в Україні необхідно 

забезпечити повномасштабне проведення інвентаризації, в тому числі й на 

меліорованих землях, щоб наповнити інформацією планово-картографічні 

бази в розрізі категорій, землевласників, землекористувачів та систем. Окрім 

цього, потребують проведення інвентаризації деградовані землі для 

забезпечення раціонального процесу їх консервації чи переформатування їх 

цільового призначення. 

За часів незалежності в нашій країні практично не розроблялося 

проектів організації територій та проектів використання 

сільськогосподарських земель, дієвих проектів з освоєння, охорони, 

використання та поліпшення земель. Як наслідок, перерозподіл земель між 

формами власності та категоріями земель, створення нових агроформувань 

призвели до порушення існуючого до цього чіткого порядку сівозмін, що 
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забезпечувало постійну наявність високих врожаїв сільськогосподарських 

культур та одночасне збагачування ґрунтів необхідними поживними 

речовинами. В якості заходів стимулюювання розрбобки проектів 

внутрішньогосподарського землеустрою рекомендується провести наступні 

заходи [4; 133; 353]: державна підтримка товаровиробників для розробки 

проектів внутрішньогосподарського землеустрою шляхом субсидування 

проектно-вишукувальних робіт із землеустрою або компенсації частини 

витрат на реалізацію землевпорядних заходів; заходи підтримки різних 

направлень (окрім прямої державної підтримки), а саме кредитування, 

податкові пільги, страхування можуть здійснюватися тільки при наявності 

проектів внутрішньогосподарського землеустрою, а умовою будь-якого 

фінансування робіт з охорони земель (освоєння, поліпшення, захист від 

деградації тощо), які потребують інвестицій, має бути наявність робочих 

проектів, що складаються на основі проектів внутрішньогосподарського 

землеустрою; ввести в дію комплекс заходів з економічного стимулювання 

заходів щодо раціонального використання та охорони земель, здійснених на 

основі проектів внутрішньогосподарського землеустрою (пільгове 

оподаткування, надання переважного права на участь в державних 

програмах, що стосуються використання та охорону земель тощо). 

Процес реформування існуючих на сьогодні приватних підприємств 

сільськогосподарської галузі повинен відбуватися згідно чітко сформованих 

стратегічних планів, за умов належного наукового обґрунтування та з 

застосуванням розроблених землевпорядних проектів. Розроблення 

прогнозних показників, формування програм та схем землеустрою дозволить 

підвищити ефективність використання земельних ресурсів на регіональному 

та національному рівнях. 

Розглядаючи сучасні проблеми землевпорядного забезпечення, 

неможливо оминути увагою нормативно-правове забезпечення 

землевпорядної діяльності в Україні. Проблеми в сфері нормативно-

правового забезпечення землеустрою зумовлені відсутністю важливих 
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Законів України, які б регулювали поведінку суб’єктів господарювання на 

ринку земель, забезпечували раціональне зонування земель, формували 

повноцінні та ефективні інформаційні системи. Іншими словами, всі 

вищеперераховані проблеми системи землевпорядного забезпечення в 

Україні мають свій нормативно-правовий аспект, який так само потребує 

виправлення в процесі комплексного розвитку землеустрою в нашій країні. 

На жаль, на практиці землевпорядна діяльність ускладнюється наявністю в 

більшості нормативно-правових актів неузгодженостей та суперечностей. 

Досить часто юридичний процес отримання документів, які посвідчують 

право власності на землю, надзвичайно заплутаний та потребує від суб’єктів 

господарювання значних затрат часу та матеріальних ресурсів. 

Окремо варто виділити питання стосовно формування прозорого та 

ефективного ринку земель сільськогосподарського призначення. На практиці 

такий ринок, на жаль, функціонує поза законом, що зумовлює розвиток 

тіньового ринку землі та унеможливлює збалансоване землекористування. 

Проте, реформування та створення легального ринку землі повинно 

починатися не зі зняття мораторію на продаж землі, а зі створення ринкової 

інфраструктури, яка буде ефективно обслуговувати ринкові взаємовідносини 

між суб’єктами господарювання з приводу купівлі-продажі земельних 

ресурсів. До такої інфраструктури потрібно віднести: земельний банк, 

земельні біржі, оцінювачів землі та оцінювальні організації. Держава 

повинна гарантувати, що покупець, який отримує у власність земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення, має відповідну освіту, проект 

землеустрою та стратегічний план використання земельної ділянки згідно її 

цільового призначення.  

На основі вище сказаного можна зробити висновок, що в системі 

землевпорядного забезпечення аграрного сектору України є багато суттєвих 

проблем та невирішених питань. Процес їх вирішення має відбуватись 

комплексно, враховуючи особливості вітчизняного законодавства. 

В якості висновків можна також зазначити, що формування ефективної 
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системи землевпорядного забезпечення аграрного сектору в нашій країні 

неможливе без удосконалення нормативно-правової бази, яка могла б в 

повній мірі забезпечити виконання землеохоронних заходів. Недосконалість 

законодавчої бази в цій сфері призводить до безсистемного використання 

земельних ресурсів, зниження якісних характеристик ґрунтів, високої 

розораності території та збільшення процесів деградації земель. 

Основні положення землевпорядної діяльності на загальнодержавному 

рівні повинні здійснюватися з врахуванням національного значення такої 

діяльності для стимулювання екологічного та економічного розвитку та 

мають розроблятися державними науковими установами за рахунок фондів 

державного бюджету. Окрім цього, необхідна розробка регіональних 

програм землеустрою, які визначатимуть заходи щодо раціонального 

використання та охорони земельних ресурсів, враховуючи державні та 

суспільні інтереси, історико-культурні, еколого-економічні та природно-

кліматичні особливості. 

З метою підвищення ефективності функціонування землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування та здійснення 

заходів з планування та організації раціонального використання та охорони 

земель необхідно розробити Державну цільову програму 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 землекористування сільських територій, сприяння 

розв'язанню екологічних та соціальних проблем села, розвитку 

високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського 

виробництва, збереження природних цінностей агроландшафтів. При цьому 

важливим питанням є розробка схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель, які передбачають зонування 

земель з урахуванням їхньої придатності для вирощування різних 
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сільськогосподарських культур. 

З метою планування землевпорядних заходів та витрат на 

землевпорядне забезпечення сталого сільськогосподарського 

землекористування на перспективу, необхідно вирішити наступні питання: 

встановити перелік землевпорядних заходів; визначити структуру і оцінити 

обсяги землевпорядних робіт в натуральному і вартісному вираженні; 

визначити шляхи організаційного та фінансового забезпечення 

землевпорядкування. При встановленні переліку землевпорядних заходів 

передбачалося, що вони повинні виконуватися комплексно. Тому до складу 

проектно-вишукувальних робіт із землеустрою були включені наступні види: 

роботи з вивчення стану земель, що включають геодезичні роботи, 

коригування планово-картографічного матеріалу, ґрунтові обстеження з 

оцінки якості земель, інвентаризацію земель; розробка схем землеустрою і 

техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць; територіальний 

(міжгосподасрький) землеустрій; проекти внутрішньогосподарського 

землеустрою; робочі проекти землеустрою, пов'язані з використанням і 

охороною земель; інші роботи. 

Землевпорядні роботи в групі вивчення земель, необхідні для 

одержання кількісної та якісної інформації про стан земель в сільському 

господарстві. Проведення різного роду обстежень і вишукувань повинні бути 

направлені на інформаційне забезпечення оцінки земель за придатністю 

вирощування сільськогосподарських культур та визначення рівня сталості 

використання земельних угідь. Інвентаризація земель, виявлення 

невикористовуваних земель чи тих, що використовуються не за цільовим 

призначенням, уточнення правового статусу земельних ділянок дасть змогу 

не тільки приймати ефективні управлінські рішення щодо сталого 

викорсиатнян та охорони земель, а й намітити заходи щодо консервації 

малопродуктивних і деградованих земель. 



158 

 

Планування раціонального використання земель та їх охорона 

дозволить визначити перспективи розвитку аграрного сектора економіки і 

встановити напрями землекористування виходячи із перспективних її сфер та 

конкурентоспроможності продукції. В процесі реалізації заходів цієї групи 

повинна здійснюватися підготовка вимог до складу та змісту обласних і 

місцевих програм розвитку сільского господасртва з урахуванням 

особливостей розвитку продуктивних сил регіону. 

Важливим етапом виконання землевпорядних робіт з планування 

використання земель в галузі є проведення природно-сільськогосподарського 

районування, в основу якого покладено виявлення земель, придатних для 

використання в галузі, обгрунтування спеціалізації і розміщення галузей і 

сфер аграрного сектора економіки, планування систем ведення землеробства, 

організації раціонального викорисня земель і їх охорони [337]. 

Організація сталого використання та охорони земель включає в себе 

систему землевпорядних заходів, що здійснюються в порядку проведення 

територіального (міжгосподарського), внутрішньогосподарського 

землеустрою, а також реалізації робочих проектів землеустрою. Здійснення 

територіального землеустрою дасть змогу ліквідувати організаційно-

територіальні недоліки сформованих землеволодінь і землекористувань. 

Через реалізацію проектів внутрішньогосподарського землеустрою 

здійснюється вдосконалення спеціалізації, структури посівних площ і 

розміщення культур з урахуванням їх адаптації до територіальних умов, 

ефективності виробництва і ринкової кон’юнктури. Землевпорядні роботи, 

здійснювані в процесі реалізації робочих проектів землеустрою полягають в 

поліпшенні сільськогосподарських угідь, освоєння нових земель, консервації 

деградованих і забруднених земель, консолідації земельних ділянок, 

збереженні і підвищенні родючості грунтів, рекультивації порушених земель, 

захисту земель від ерозії тощо. 

Розрахунковий термін для реалізації Державної цільової програми 

комплексного землевпорядкування сільських територій на період до 2025 
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року пропонується строком на п’ять років. Це пояснюється тим, що елементи 

землевпорядкування, які мають постійні межі, можуть освоюваться вже в 

перший рік реалізації заходу (агрохімічні обстеження, формування полів 

сівозмін, робочих ділянок, тощо). Протягом прогнозного періоду 

намічаються заходи по досягненню максимально можливого і допустимого 

використання потенціалу продуктивності земель при перспективному рівні 

розвитку інноваційних і інвестиційних можливостей сільськогосподарської 

галузі. Заходи, які передбачається здійснити на прогнозний період, 

допускається розробляти за укрупненими показниками і нормативам, що 

дозволяє з заданою вірогідністю обгрунтувати екологічну та економічну 

доцільність землевпорядних заходів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено, що ідеологічною основою нової парадигми 

сільськогосподарського землекористування, а відтак і землевпорядного 

забезпечення цього процесу, повинні стати основні постулати теорії сталого 

розвитку. До того ж важливим елементом забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського 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.  

2. Доведено, 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 



160 

 

пріоритети, напрями розвитку, еколого-економічний інструментарій. 

Зважаючи на це, нами систематизовано основні стратегічні напрями розвитку 

землевпорядного механізму сільськогосподарського землекористування 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. 

3. 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 використання 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. 

4. Досліджено роль планування в системі управління землями 

сільськогосподарського призначення. Визначено елементи взаємодії та 

виявлено низку розбіжностей у плануванні та прогнозуванні раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано 

перелік землевпорядних робіт в системі управління землями 

сільськогосподарського призначення із їх реалізацією на трьох етапах: 

прогнозування, планування та проектування. 

5. Визначено, що система землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення являє собою 

сукупність елементів, які забезпечують узгодження організаційно-правових, 

соціально-економічних, природно-ресурсних і екологічних умов 
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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. 

6. 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. 

7. Застосування підсистем як повноцінних систем другого рівня 

полегшує аналітичну роботу зі складними системами, зокрема у сфері 
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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 землевпорядними 

заходами. 

8. Визначено основні напрями розвитку землевпорядкування в 

контексті екологізації сільськогосподарського землекористування. 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 землекористування сільських територій, сприяння 

розв’язанню екологічних і соціальних проблем села, розвиток 
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високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського 

виробництва, збереження природних цінностей агроландшафтів. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [67; 68; 75; 82; 87; 89; 92; 95; 100]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА 

ПРОБЛЕМ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Аналіз еколого-економічних характеристик організації 

сільськогосподарського землекористування в Україні 

 

Формування ефективної системи забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення обумовлено необхідністю 

організації оптимальної структури земельного фонду, впорядкування угідь та 

сільських територій загалом, а також екологічно і економічно 

обґрунтованими сівозмінами, що досягається саме в процесі реалізації 

землевпорядних заходів. Слід зауважити, що розробка науково обґрунтованих 

проектів та схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель неможлива без загального ретроспективного 

аналізу сільськогосподарського землекористування. Такий аналіз служить 

основою для системи землевпорядних заходів з метою підвищення 

ефективності використання і охорони земель. Довгостроковий характер 

реалізації цих заходів, що розробляються у межах системи землевпорядного 

забезпечення, висуває особливі вимоги до достовірності і об’єктивності 

інформації, оскільки спотворення вихідної інформації на стадії прийняття 

управлінських рішень може спричинити прояв негативних ефектів. 

Процес трансформації земельних відносин в умовах ринкового 

середовища функціонування вітчизняної системи землекористування 

перетворився в повноцінну земельну реформу, яка й досі повністю не 

завершилась, хоча минуло вже понад 27 років після її початку. До 

першочергових завдань земельної реформи входив прозорий процес 
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приватизації землі та формування, за допомогою економічних механізмів, 

ефективного господаря сільськогосподарських земель. В цілому, за формами 

власності на землю, нині існує стійка тенденція до збільшення земель 

приватної власності та зменшення державної (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Динаміка розподілу земельного фонду за формами власності, 

1990–2017 рр. 

Рік 
Площа земель за формами власності, тис. га 

державна приватна колективна комунальна 

1990 60354,8 – – – 

1998 30097,0 3393,8 26864,0 – 

2004 29671,4 30542,8 140,6 – 

2009 29246,5 31035,7 72,6 – 

2015 28758,3 31489,2 55,1 52,2 

2016 28317,6 31899,1 55,1 83,0 

2017* 27643,5 32528,9 55,1 127,3 
* оперативна інформація за даними Держгеокадастру станом на 01.01.2018 р. 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Станом на початок 2018 року у приватній власності налічувалось 

майже 54% земельного фонду України, зокрема близько 77% усіх 

сільськогосподарських угідь (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Структура земельного фонду України за формами власності 

(станом на 01.01.2018 р.) 

Форма 

власності 

Земельний фонд 
Сільськогосподарські угіддя 

Усього 

млн га 
% до 

підсумку 
млн га 

% до 

підсумку 

Приватна 32,53 53,90 31,88 76,84 

Державна 27,64 45,80 9,49 22,87 

Колективна 0,05 0,08 0,02 0,05 

Комунальна 0,13 0,22 0,1 0,24 

Усього 60,35 100,00 41,49 100,00 
Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 
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Суттєві зміни у структурі форм власності на землю мають відбутися 

протягом 2018 року у зв’язку з розпорядженням Уряду щодо передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 

у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє 

провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві 

[258]. В Україні створено 665 об’єднаних територіальних громад, на 

території яких знаходиться біля 759 тис. га земель сільськогосподарського 

призначення державної власності, які можуть бути передані у комунальну 

власність. Щодо земель державної власності відмітимо, що за інформацією 

Держгеокадастру станом на 01.01.2018 р. із 27643,5 тис. га їх загальної площі 

у користуванні державних підприємств, установ, організацій, що належать до 

сфери управління державних органів влади, перебували землі площею 9351,3 

тис. га, в т.ч.: земельні ділянки площею 4538,4 тис. га (48,5%) 

використовуються на підставі документів, що посвідчують право 

користування ними та земельна ділянка площею 4812,9 тис. га (51,5%) 

використовуються на підставі документів, оформлених до 1991 року, а отже, 

на підставі документів, які потребують приведення у відповідність із 

діючими вимогами законодавства (табл. 3.3) [168]. Це, своєю чергою, 

потребує здійснення низки землевпорядних заходів щодо оформлення меж 

земельних ділянок, а для сільськогосподарських земель і проектів щодо 

раціональної організації та охорони земель. 

Просторовий базис аграрного виробництва та життєдіяльності 

сільського населення складають землі сільськогосподарського призначення. 

Згідно із Земельним кодексом України [145], землями сільськогосподарського 

призначення визнаються землі, надані для виробництва 

сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-

дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури, у т. ч. інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, або призначені для цих цілей. До земель сільськогосподарського 

призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні 
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насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); несільськогосподарські угіддя 

(господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні 

насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського 

призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під 

інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі 

тимчасової консервації тощо) [145]. 

Таблиця 3.3 

Стан оформлення державними підприємствами, установами, 

організаціями документів, що посвідчують право користування 

земельними ділянками (станом на 01.01.2018 р.) 

Державні 

підприємства, 

установи, 

організації, що 

належать до 

сфери управління 

Земельні ділянки, які 

використовуються 

державними 

підприємствами, 

установами, 

організаціями 

Земельні ділянки, 

правовстановлюючі 

документи на які 

потребують 

оформлення 

(переоформлення) 

Відсоток площі 

земельних 

ділянок, право-

встановлюючі 

документи на які 

потребують 

оформлення 

(переоформлення) 

кількість 

земельних 

ділянок, 

шт. 

площа, 

тис. га 

кількість 

земельних 

ділянок, 

шт. 

площа, 

тис. га 

Міноборони 2367 307,8 989 139,9 45,5 

Мінагрополітики 4665 470,0 1477 68,1 14,5 

НААН 4613 412,2 2796 58,5 14,2 

Мінприроди 1479 476,8 563 217,9 45,7 

Мінінфраструктури 14277 138,1 2234 25,3 18,3 

Укравтодору 22239 267,4 5676 126,1 47,2 

Держводагентства 5794 290,5 3849 209,6 72,2 

Держлісагентства 22798 6379,1 12631 3759,3 58,9 

Держрибагентства 1698 38,6 206 10,3 26,7 

Інших міністерств, 

державних органів  
37601 570,8 8680 197,9 34,7 

Разом  117531 9351,3 39101 4812,9 51,5 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Так, із прийняттям у 1992 р. Земельного кодексу України поряд з 

державною власністю на землі, були запроваджені колективна і приватна її 

форми. Згідно із новими нормативно-правовими документів приватизація 

земель сільськогосподарського призначення здійснювалася за двома 

основними напрямами: 1) передача земель сільськогосподарського 

http://zem.com.ua/poslugi/37-poslugi/137-zmina-tsilovogo-priznachennya-perevedennya-zemel
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призначення із земель запасу та земель резервного фонду громадянам у 

приватну власність для ведення особистого селянського чи фермерського 

господарства; 2) надання членам колективних сільськогосподарських 

підприємств статусу власників земель, що перебували у користуванні цих 

підприємств [3; 24; 123]. У підсумку швидкими темпами відбулись зміни 

власності на сільськогосподарські угіддя і вже у 2017 р. приватна власність 

на сільськогосподарські землі сягнула майже 75% від їх загальної площі 

(рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Динаміка розподілу сільськогосподарських угідь за формами 

власності, тис. га 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 

 

Аналізуючи еколого-економічні наслідки приватизації 

сільськогосподарських земель, провідні вітчизняні вчені вважають, що 

відносини власності, які сформувалися в ході трансформаційного процесу, 

виявилися неспроможними виконувати завдання щодо забезпечення сталого 

використання, охорони та відтворення земельних ресурсів агросфери. Деякі з 
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них [120; 321; 341] виокремлюють як чинник головної проблеми відносин 

земельної власності в сільському господарстві розпорошеність земельних 

ділянок серед безлічі фізичних осіб, не залучених до процесу аграрного 

виробництва, що своєю чергою позбавляє їх можливості застосування 

ефективних важелів впливу на користувачів їхніх земельних часток. 

Відповідно до змін в структурі власності земель відбулися трансформації в 

структурі функціонального використання земель. Якщо раніше 

сільськогосподарські товаровиробники керувались адміністративними 

методами управління, то в нових формах посилюються економічні 

інструменти ведення аграрного виробництва. Для них створюються умови 

безпосереднього з’єднання в одній особі суб’єкта власності, праці та 

управління, повної економічної відповідальності і зацікавленості у 

результатах виробництва. Це своєю чергою зажадало перерозподілу 

структури земель, у т.ч. й сільськогосподарських, за галузями економіки. 

Аналіз структури земельного фонду України за призначенням 

засвідчує, що незважаючи на зміну галузевої будови економіки впродовж 

реформування земельних відносин площа земель сільськогосподарського 

призначення суттєво не змінилась. З огляду на те, що класифікація та поділ 

земель за призначенням здійснювалися на базі нового Земельного кодексу 

України вже після 2001 р., наведемо показники зміни структури земельного 

фонду нашої держави за видами угідь, які певною мірою ілюструють 

тенденції в системі землекористування (табл. 3.4). 

Аналіз табл. 3.4 засвідчує, що за роки реформування земельних 

відносин площа сільськогосподарських угідь скоротилася на 0,5 млн га. Це 

відбулося, частково, за рахунок відведення земель для 

несільськогосподарських цілей, зокрема бід забудову. Крім цього, активно 

йдуть процеси скорочення сільськогосподарських угідь в результаті їх 

засмічення, забруднення, заростання чагарниками і дрібноліссям, 

техногенного порушення і розвитку інших негативних процесів. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка змін в структурі земельного фонду України за видами угідь, 

1990–2016 рр. 

Види угідь 

1990 р. 2012 р. 2016 р. 2016 р. 

 до 

1990 р., 

тис. га 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

Сільськогосподарські 

землі 
43634,5 72,30 42776,9 70,88 42724,9 70,79 –909,6 

у т.ч.: 

сільськогосподарські 

угіддя 

42030,3 69,64 41557,6 68,86 41504,9 68,77 –525,4 

з них:  рілля 33570,8 55,62 32498,5 53,85 32543,4 53,92 –1027,4 

перелоги 5,0 0,01 277,2 0,46 230,6 0,38 +225,6 

багаторічні 

насадження 
1058,0 1,75 895,9 1,48 897,1 1,49 –160,9 

сіножаті  1975,3 3,27 2411,5 4,00 2402,9 3,98 +427,6 

пасовища 5421,2 8,98 5459,6 9,05 5430,9 9,00 +9,7 

Інші с.-г. землі 1604,2 2,66 1215,8 2,01 1220,0 2,02 –384,2 

Ліси та інші лісовкриті 

площі 
10221,5 16,94 10611,3 17,58 10633,7 17,62 +412,2 

Забудовані землі  1623,0 2,69 2523,2 4,18 2553,6 4,23 +930,6 

Відкриті заболочені 

землі 
916,1 1,52 980,1 1,62 982,4 1,63 +66,3 

Сухі відкриті землі з 

особливим рослинним 

покривом 

32,1 0,05 17,7 0,03 13,3 0,02 –18,8 

Відкриті землі без 

рослинного покриву або 

з незначним рослинним 

покривом 

1492,7 2,47 1022,9 1,69 1020,6 1,69 –472,1 

Усього земель (суша) 57919,9 95,97 57932,1 95,99 57928,5 95,98 +8,6 

Води (території, вкриті 

поверхневими водами) 
2435,1 4,03 2422,7 4,01 2426,4 4,02 –8,7 

Разом (територія) 60355,0 100,00 60354,8 100,00 60354,9 100,00 –0,1 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
 

 

До необхідності переведення земель з одного виду угідь в інший, а 

також з однієї категорії в іншу, приводили такі заходи, як-от: надання 

земельних ділянок із земель державної власності для житлової та громадської 

забудови, вилучення земельних ділянок для державних потреб, зміна 
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(встановлення) меж населених пунктів, залісення деградованих та 

малопродуктивних земель тощо. Ліси та інші лісовкриті площі продовжують 

демонструвати динаміку до зростання, зокрема за період 1990–2016 рр. – на 

412,2 тис. га, тобто до 10633,7 тис. га. На цей вид земельних угідь припадає 

17,62% від загальної площі країни. Площа забудованих земель збільшилася 

на 930,6 тис. га до 2553,6 тис. га. Зростання частки цих земель обумовлено з 

розширенням масштабів житлового будівництва поблизу великих міст, 

міських агломерацій, будівництвом промислових майданчиків на 

сільськогосподарських землях, розширенням меж населених пунктів. 

Орієнтування державної аграрної політики на забезпечення швидкого, і 

через це недостатньо опрацьованого, процесу приватизації землі та майна з 

набуттям Україною незалежності призвело до руйнування великого 

товарного сільськогосподарського виробництва (рис. 3.2), що знизило 

ефективність формування новітніх продуктивних форм виробництва.  

 

Рис. 3.2. Динаміка змін структури земельного фонду України за 

основними землевласниками та землекористувачами, 1994–2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
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Площа земель, які перебувають у власності чи користуванні 

сільськогосподарських підприємств, зменшилася майже на 24 млн га (39,5%). 

Площа земель, які фактично використовуються громадянами, навпаки –

збільшилась на 24,6%. Це відбулось безпосередньо внаслідок приватизації та 

безоплатної передачі земель працівникам сільськогосподарських 

підприємств. Широкомасштабний перерозподіл земель порушив основні 

принципи відтворювальних процесів у сільськогосподарському 

землекористуванні, а відсутність схем землеустрою сільських територій, 

проектів міжгосподарського та внутрішньогосподарського землеустрою 

спричинила появу значних недоліків (парцеляція, далекоземелля, 

черезсмужжя, вкраплення та вклинювання ділянок інших власників у масиви 

земель господарств). 

Серед земель сільськогосподарського призначення найбільшу площу 

займають сільськогосподарські угіддя, які в загальній структурі земельних 

угідь України сягають майже 70% або 41,5 млн га. Вітчизняні 

сільськогосподарські угіддя становлять близько 19% загальноєвропейських, у 

тому числі рілля – близько 27%. Структура сільськогосподарських угідь за 

період земельної реформи істотно не змінилась, але слід звернути увагу на 

високий показник їх розораності: площа ріллі сягає 32,5 млн. га, або 78,4% 

усіх сільськогосподарських угідь. Навіть зі зниженням, за останні роки, цей 

показник значно перевищує аналогічний показник більшості країн світу. 

Згідно з наявною інформацією, в Україні чи не найвищий рівень розораності 

земель серед країн Європи [188]. Показник площі сільськогосподарських 

угідь у розрахунку на одну особу є найвищим серед європейських країн і 

становить 0,9 га, у тому числі 0,7 га ріллі (середній показник європейських 

країн – 0,44 і 0,25 га відповідно) [311]. У табл. 3.5 наведено динаміку площ 

сільськогосподарських угідь за період 1990-2017 рр. у якій можна 

спостерігати тенденцію до зниження площ сільськогосподарських угідь, а 

отже і рівня сільськогосподарської освоєності, але цей показник й надалі 

залишається поза науково обґрунтованими межами. Надмірний рівень 
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розораність сільськогосподарських земель зумовив порушення 

збалансованого співвідношення земельних угідь, а саме ріллі та екологічно 

стабілізуючих угідь (лісів, пасовищ, сіножатей, багаторічних насаджень), що 

негативно вплинуло на сталість землекористувань і зумовило значне 

техногенне навантаження на агроландшафти. 

Таблиця 3.5 

Динаміка змін структури сільськогосподарських угідь України, тис. га 

Роки / частка 

Види сільськогосподарських угідь 

Всього Рілля 
Багаторічні 

насадження 

Сіножаті та 

пасовища 

Перелоги 

1990 42030,3 33570,8 1058,0 7396,5 5,0 

% від загальної площі 100,0 79,9 2,5 17,6 0,01 

1995 41852,9 33286,2 1037,9 7523,8 5,0 

% від загальної площі 100,0 79,5 2,5 18,0 0,01 

2000 41827,0 32563,6 931,9 7909,9 421,6 

% від загальної площі 100,0 77,9 2,2 18,9 1,0 

2005 41722,2 32451,9 900,5 7950,5 419,3 

% від загальної площі 100,0 77,8 2,2 19,1 1,0 

2010 41576,0 32476,5 896,5 7892,8 310,7 

% від загальної площі 100,0 78,1 2,2 19,0 0,7 

2014 41511,7 32531,1 892,9 7848,3 239,4 

% від загальної площі 100,0 78,4 2,2 18,9 0,6 

2015 41507,9 32541,3 892,4 7848,3 233,7 

% від загальної площі 100,0 78,4 2,2 18,9 0,6 

2016 41504,9 32543,4 897,1 7833,8 230,6 

% від загальної площі 100,0 78,4 2,2 18,9 0,6 

2017 41489,3 32544,3 894,8 7820,9 229,3 

% від загальної площі 100,0 78,4 2,2 18,9 0,6 
 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 

 

Дані табл. 3.5 свідчать про незначні зміни і в самій структурі 

сільськогосподарських угідь. Зокрема, зменшилась частка ріллі, що відбулось 

в результаті збільшення площ сіножатей, пасовищ та перелогів. Так, за роки 

реформування збільшення площ за цими видами угідь відбувалось наступним 

чином: площі сіножатей збільшились на 424,1 тис. га до 2399,4 тис. га, 
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пасовищ – на 0,3 тис. га до 5421,5 тис. га та перелогів – на 224,3 тис. га до 

229,3 тис. га.  

Тенденція до скорочення площ сільськогосподарських угідь 

характерна, як для аграрної сфери України загалом так і окремих її регіонів, 

зокрема, Львівської області де темпи скорочення цих угідь є одними з 

найвищих в країні (табл. 3.6 та додаток Б). Тільки за останні 27 років площі 

сільськогосподарських угідь в області скоротились на 36,1 тис. га. 

Таблиця 3.6 

Динаміка змін структури сільськогосподарських угідь Львівської 

області, 1990–2017 рр. 

Види угідь 

1990 р. 2000 р. 2017 р. 2017 р. 

 до 

1990 р., 

тис. га 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 

Сільсько-

господарські 

угіддя 

1296,9 100,0 1274,7 100,0 1260,8 100,0 –36,1 

з них:  рілля 870,4 67,1 823,4 64,6 793,4 62,9 –77,0 

сіножаті 24,7 1,9 172,0 13,5 187,6 14,9 +162,9 

пасовища 181,4 14,0 255,9 20,1 255,7 20,3 +74,3 

багаторічні 

насадження 
219,7 16,9 22,9 1,8 23,4 1,9 –196,3 

 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

В умовах ринкової економіки на зміну колективним формам 

господарювання прийшли нові організаційно-правові форми 

сільськогосподарських організацій. У зв’язку з цим внаслідок переходу 

сільськогосподарських підприємств від державної до приватної власності на 

землю, кількість землевласників, землекористувачів, у т.ч. орендарів 

земельних ділянок, зросла в сотні разів. Все це призвело до роздроблення 

раніше великих масивів сільськогосподарських земель. У ході розподілу 

земель сільськогосподарського призначення, які знаходилися у колективній 

власності, відповідні угіддя паювалися із середньо встановленим розміром 

близько 4 га та передавалися у приватне землеволодіння учасникам 
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зазначених господарств. Такий механізм паювання був застосований 

виходячи з очікування, що кожна земельна ділянка буде використовуватись 

окремо її власником. Зміна землевласників та землекористувачів в процесі 

реформування своєю чергою вплинула на організаційні форми 

господарювання на селі (рис. 3.3). Однак, варто відмітити, що при зміні 

організаційної структури, державними органами влади не ставилися завдання 

зберегти існуючу концентрацію аграрного виробництва та здійснити в 

необхідних випадках заходи з консолідації земель.  

 

 

Рис. 3.3. Структура аграрних підприємств України за організаційно-

правовими формами господарювання впродовж 1991–2016 рр., % 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 
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зменшилася більш ніж удвічі, натомість в господарствах населення 

збільшилася майже в шість разів (рис. 3.4). Нині основними користувачами 

сільськогосподарських угідь є сільськогосподарські підприємства та 

господарства населення, їх частка у загальній структурі землевласників і 

землекористувачів становить 44,7 і 43,1% відповідно. 

 

Рис. 3.4. Динаміка розподілу сільськогосподарських угідь України за 

категоріями господарств, 1990–2016 рр. 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Трансформація режиму просторового функціонування колишньої 

системи землекористування зумовила дисбаланс її організаційно-

територіальної структури. У ході перетворень організаційно-правових форм 

господарювання трансформувалися межі та площі використовуваних земель, 

спричинюючи складнощі в процесі їх раціонального використання, 

відтворення та охорони. Так, через виникнення значної кількості 

фермерських господарств, суттєво подрібнилися масиви 
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сільськогосподарських земель, зумовлюючи тим самим їх надлишкову 

парцеляцію. При цьому, за час реформування земельних відносин, яке 

відбувається з 1991 року, землевпорядні заходи в сільському господарстві 

майже не проводилися. Впродовж цього періоду здійснювалися переважно 

земельно-кадастрові роботи щодо набуття права власності на земельні 

ділянки із визначенням і встановленням її меж для користувачів та власників. 

Такий стан речей істотно трансформував розмір і стійкість 

сільськогосподарських землекористувань. Так, дані табл. 3.7 ілюструють 

показники структури сільськогосподарських угідь за розміром 

землекористувань та відповідно концентрації цих угідь. 

Таблиця 3.7 

Динаміка змін структури сільськогосподарських угідь за розміром 

землекористувань в Україні, 1990–2017 рр. 

Площа земле-

користування, га 

Частка сільськогосподарських угідь, які 

зосереджені у товаровиробників, % 

2017 р. +,– 

до 1990 р., 

% 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2017 р. 

до 100 2,7 5,3 14,8 27,1 31,6 +28,9 

101-1000 13,4 55,3 61,2 51,3 45,6 +32,2 

1001-5000 78,7 34,5 19,2 17,0 18,5 –60,2 

понад 5000 5,2 4,9 4,8 4,6 4,4 –0,8 

За сукупністю 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру та Держстату. 

 

Станом на 01.01.2018 р. із загальної кількості аграрних підприємств, 

найбільшу частку, а саме 45,5% (9,1 млн га) займають господарства з площею 

від 1001 до 5000 га, 31,6% (6,3 млн га) – від 5000 га і більше, 18,5% (3,7 млн 

га) – від 101 до 1001 га, 4,4% (0,9 млн га) – до 100 га (табл. 3.8). До початку 

реформування земельних відносин в основному переважали 

сільськогосподарські суб’єкти, які мали у користуванні земельні площі 

обсягом близько 3,0–5,0 тис. га на одне господарство [8]. Проте нині більша 

частина господарських структур характеризуються, або помітно меншими 
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площами землекористувань або занадто концентрованими 

землекористуваннями. 

Таблиця 3.8 

Динаміка змін структури сільськогосподарських угідь за розміром 

землекористувань в аграрних підприємствах України, 1990–2017 рр. 

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. 

 

Якщо порівнювати статистичні дані про структуру землекористування 

аграрних підприємств у розрізі розподілу і групування їх за площею 

сільськогосподарських угідь у 2010 р. і 2017 рр., то можна чітко простежити 

основні тенденції зміни питомої ваги кожної із них (рис. 3.5 та додаток В). 

Так, упродовж 2010–2017 рр. розмір земельної площі в середньому за 

сільськогосподарськими підприємствами України зменшився на 221 га, або 

майже на 10%, і становив 2041 га. Однак, площі земель 

сільськогосподарських підприємств скоротилися на 7,5%, до того ж кількість 

останніх в Україні зменшилася майже на 8,1 тисяч (16,6%). Крім того, 

зменшення кількості сільськогосподарських підприємств, і відповідно площ 

сільськогосподарських угідь у їх користуванні, спостерігається майже у всіх 

групах, за винятком тих, розмір землекористування яких становить 50,1–

100,0, 100,1–500,0, 500,1–1000,0 та понад 10 тис. га. Все це свідчить про 

утворення великих корпоративних структур у вітчизняному сільському 

господарстві та укрупнення фермерських господарств. 
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Рис. 3.5. Групування аграрних підприємств України за площами 

сільськогосподарських угідь у загальній структурі 

землекористування, % 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

Насамперед, чітко простежується тенденція до зростання концентрації 

землекористування у великих сільськогосподарських підприємствах, що 

зазвичай входять до агрохолдингів. Слід також додати, що нині понад 60% 

земель сільськогосподарського призначення орендовано 

сільськогосподарськими товаровиробниками (рис. 3.6) і лиш 29% 

обробляються власниками. За даними Держгеокадастру, станом на кінець 

2017 р. в Україні укладено 4,9 млн договорів оренди земельної частки (паю) 

загальною площею 16,85 млн га [237].  

0,1 

0,1 

0,4 

2,4 

1,6 

8,1 

8,9 

17,7 

15,3 

10,6 

7,6 

8,9 

6,9 

11,4 

0,1 

0,1 

0,3 

2,1 

1,8 

9 

9,5 

17,8 

13,3 

8,2 

6,2 

7,6 

5,7 

18,3 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

до 5,0 

5,1-10,0

10,1-20,0

20,1-50,0

50,1-100,0

100,1-500,0

500,1-1000,0

1000,1-2000,0

2000,1-3000,0

3000,1-4000,0

4000,1-5000,0

5000,1-7000,0

7000,1-10000,0

більше 10000,0 

Групи підприємств  

за розмірами, га 

2017 2010 % 



180 

 

 

Рис. 3.6. Форми використання земель сільськогосподарського 

призначення України, 2017 р. 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Сучасні орендні відносини у сільському господарстві сприяють 

економічному зростанню лише сільськогосподарських товаровиробників, і з 

кожним роком збільшуються площі великих сільськогосподарських 

підприємств (агрохолдингів). Нині в Україні у структурі землекористування 

господарства з площею до 100 га налічують загалом 0,9 млн га 

сільськогосподарських угідь, а господарства з площею понад 10 тис. га – 3,5 

млн га. Така ситуація свідчить про перевагу великомасштабного 

сільськогосподарського виробництва над дрібним вузькоспеціалізованим 

фермерським господарством. 

Свідченнями укрупнення аграрних виробників є те, що сумарний 

земельний банк найбільших агрохолдингів з банком землі понад 10 тис. га 

збільшився із 6,1 млн га (32% посівної площі) у 2010 р. до 7,3 млн га (39% 

посівної площі) у 2017 р. Так, в Україні продовжує зростати кількість 

агрохолдингів та земельний банк у їх користуванні: станом на 01.01.2018 р. 

налічувалося 166 аграрних підприємств з площею землекористування понад 

10 тис. га; загальний земельний банк агрохолдингів у 2017 р. сягнув майже 
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7,3 млн га. Лідерами за обсягом земельному банку залишаються такі 

агрохолдинги, як UkrLandFarming – 605 тис. га, «Кернел» – 603, 

«Агропросперіс» (NCH) – 430 тис. га (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Динаміка земельного банку ТОП–20 латифундистів України, тис. га 

№ 

 
Назва агрохолдингу 

Роки 

2011 2013 2015 2017 

1 UkrLandFarming 532 670 654 605 

2 Кернел Групп 369 405 390 603 

3 Агропросперіс (NCH) 400 400 430 430 

4 Миронівський Хлібопродукт 280 315 360 370 

5 Астарта-Київ 245 245 245 250 

6 Мрія Агрохолдинг 295 295 180 185 

7 Агротон 209 100 108 151 

8 ІМК 132 120 137 137 

9 Агрейн 100 100 130 127 

10 Укрпромінвест 50 50 122 122 

11 AgroGeneration 52 120 120 120 

12 Епіцентр – – – 116 

13 Украгропром 107 107 107 107 

14 Приват Агрохолдинг 120 120 100 100 

15 HarvEast 220 204 97 97 

16 ТАС Агро – – 88 88 

17 Sintal Agriculture 150 150 150 83 

18 Нібулон 79 79 83 82 

19 Сварог Вест Груп 78 78 80 80 

20 Світанок 55 60 48 80 

Джерело: розраховано автором за даними агропорталу «Латифундист». 

 

Аграрні холдинги є зацікавленими у виробництві значних обсягів 

товарного зерна та олійних культур, на які є постійний попит на світових 

ринках. Вирощування цих культур порівняно з овочівництвом, садівництвом 

і тваринництвом потребує менше інвестицій і трудових ресурсів, забезпечує 

швидший обіг капіталу. Агрохолдинги, які функціонують в Україні, з одного 

боку, надають змогу забезпечити високу продуктивність і прибутковість 

сільського господарства, підтримують продовольчу безпеку країни і її роль 

як одного з провідних гравців на світовому продовольчому ринку. З іншого 

боку, неконтрольований розвиток агрохолдингів може істотно погіршити 

екологічні характеристики земельних ресурсів України. Через те, що 
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переважна більшість земель у користуванні агрохолдингів є орендованою в 

них відсутня мотивація до реалізації заходів щодо захисту земель від ерозії, 

підвищення родючості ґрунтів, меліорації, що своєю чергою призводить до 

погіршення якості земель і зниження рівня сталості їх використання. 

Отже, одним з основних чинників виникнення проблем у системі 

землекористування є тривалий процес трансформації земельних відносин на 

території нашої країни до ринкового типу та відсутність дієвих і науково 

обґрунтованих механізмів реформування. До таких еколого-економічних 

проблем у сфері організації землекористування відносять: скорочення площ 

сільськогосподарських угідь, що придатні для виробництва 

сільськогосподарської продукції; негативні тенденції до зростання парцеляції 

сільськогосподарських земель внаслідок паювання; невідповідність 

землекористування екологічно допустимим співвідношенням площ ріллі в 

структурі земельного фонду; зменшення темпів відновлення агроекосистем 

унаслідок порушення умов збалансованого землекористування. 

Загалом, можна зробити висновок, що трансформаційні процеси у 

земельних відносинах не забезпечили екологічно-збалансовану систему 

землекористування. Зважаючи на це продовження трансформації земельних 

відносин повинно відбуватися з урахуванням формування ефективної 

системи землекористування, що базується на послідовних, науково 

обґрунтованих діях, спрямованих на виконання цілого комплексу 

організаційно-економічних та екологічних завдань. 

 

3.2. Еколого-економічна оцінка ефективності використання і 

охорони земель сільськогосподарського призначення 

 

Землі сільськогосподарського призначення є об’єктом постійних 

дискусій щодо методів та напрямів підвищення ефективності їх 

використання в агросекторі країни. Наслідки невдалої реалізації земельної 

реформи та інтенсивне антропогенне навантаження на земельні ресурси 
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призвели до низки еколого-економічних проблем процесу 

сільськогосподарського землекористування. Безсистемність перерозподілу та 

використання земель у сільському господарстві з кожним роком погіршує 

якісні показники ґрунтового покриву та знижує продуктивність 

сільськогосподарських угідь. Варто погодитись з одностайною думкою 

провідних вчених, що нинішні методи використання земель 

сільськогосподарського призначення не зможуть забезпечити збалансоване 

землекористування без застосування науково обґрунтованих методів 

реформування земельних відносин на засадах сталого розвитку [2; 9; 140; 

210]. 

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 земельно-ресурсного потенціалу як загальної основи 

життєдіяльності. З огляду на це, необхідно оцінювати не тільки земельні 

ресурси, а всю нероздільну агроекосистему конкретної території. І від того, 

наскільки інтереси аграрного виробництва узгоджуються з асиміляційним 

потенціалом агроекосистеми залежить забезпечення сталого 

сільськогосподарського землекористування. За таких умов оптимізація 

структури земельних ресурсів у взаємозв’язку з іншими ресурсами аграрного 

виробництва (природними, матеріальними і трудовими) завдяки 

ефективному землевпорядному забезпеченню сільськогосподарського 

землекористування дасть можливість сформувати систему сталого розвитку 

сільських територій. 

У процесі збалансованого використання сільськогосподарських земель 

істотне місце посідає структура посівних площ, адже вирощування 

монокультур порушує закон сівозміни, і зрештою спричиняє погіршення 

якісного стану земельних угідь та виникнення процесів деградації. 

Наприкінці 80-х років минулого століття в сільськогосподарських 

підприємствах України майже всі посівні площі використовувались у 
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сівозмінах, що сприяло підвищенню врожайності сільськогосподарських 

культур, родючості ґрунтів і ефективності використання ріллі [254]. 

Зважаючи на тогочасний інтенсивний розвиток галузі тваринництва, у 

сівозмінах були дотримані оптимальні посіви кормових культур. Поступово 

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. Так, 

за період 1990–2017 рр. відбулися істотні зміни в структурі посівних площ 

основних сільськогосподарських культур (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур 

України, 1990–2017 рр. 

Показник 

Роки 

1990 2000 2005 2010 2017 
2017 +,–

до 1990 

Усього сільськогосподарські 

угіддя, млн га 42,03 41,83 41,72 41,53 41,51 –0,52 

з них рілля 33,57 32,56 32,45 32,52 32,54 –1,03 

Посівна площа 

сільськогосподарських 

культур, млн га 32,41 27,17 26,04 26,95 27,59 –4,82 

у тому числі культури:       

зернові та зернобобові 14,58 13,65 15,01 15,09 14,62 +0,04 

технічні 3,75 4,18 5,26 7,30 9,26 +5,51 

кормові 12,00 7,06 3,74 2,60 1,86 –10,14 

інші 2,08 2,28 2,03 1,96 1,85 –0,23 

Рівень розораності 

сільськогосподарських угідь, 

% 

79,87 77,84 77,78 78,30 78,39 –1,48 

Частка посівних площ у 

ріллі, % 
96,54 83,45 80,25 82,87 84,79 –11,76 

Структура посівних площ, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  х 

зернові та зернобобові 44,99 50,24 57,64 55,99 52,99 +8,00 

технічні 11,57 15,38 20,20 27,09 33,56 +21,99 

кормові 37,03 25,98 14,36 9,65 6,74 –30,28 

інші 6,42 8,39 7,80 7,27 6,71 +0,29 
Джерело: розраховано за даними  Держстату. 
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Частка зернових та зернобобових культур у загальній посівній площі 

збільшилася з 44,99% у 1990 р. до 52,99% у 2017 р., технічних – з 11,57 до 

33,56% відповідно. У додатку Г наведено динаміку посівних площ основних 

сільськогосподарських культур, що демонструє значне збільшення площ 

культур, як-от: кукурудза, соняшник, соя, ріпак. Це пояснюється 

підвищенням ефективності виробництва вказаних культур, а зменшення 

посівних площ кормових культур обумовлено скороченням поголів’я великої 

рогатої худоби та інших домашніх тварин. Надання переваги саме цим 

сільськогосподарським культурам спричиняє негативний вплив на ґрунтовий 

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

Отже, нинішня структура посівних площ сільськогосподарських культур 

потребує наукового обґрунтування та контрою відповідальних органів влади. 

Незважаючи на високий рівень розораності та недотримання 

раціональних методів чергування сільськогосподарських культур, 

виробництво валової продукції сільського господарства в Україні та її 

регіонах має позитивну динаміку. Валове виробництво сільськогосподарської 

продукції підприємствами і господарствами населення поступово 

наближається до рівноважних пропорцій. Зокрема, основними суб'єктами 

виробництва зерна, соняшнику, цукрових буряків є сільськогосподарські 

підприємства, а картоплі, овочів та фруктів – особисті селянські 

господарства. Особистим селянським господарствам належить домінуюча 

роль у формуванні пропозиції на ринках молока, яловичини і свинини, а 

підприємствам – м’яса птиці і яєць [251]. Слід наголосити на посиленні 

диспропорції в структурі виробництва продукції рослинництва та 

тваринництва. Орієнтація сільськогосподарських товаровиробників на 

вирощування високорентабельних культур призводить до зниження 

пропозиції культур продовольчої групи (зокрема круп’яних, картоплі, 

овочів), що своєю чергою спричиняє порушення балансу на ринку, 

невідповідність між пропозицією і незадоволеним попитом та різке 

підвищення цін на продукти харчування [361]. 
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Рис. 3.7. Динаміка обсягів виробництва валової продукції сільського 

господарства в Україні, млн грн (у порівняних цінах 2010 р.) 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

Дійсно в останні роки показники економічної ефективності 

використання сільськогосподарських угідь в Україні характеризуються 

позитивною динамікою (табл. 3.11). Як вже говорилось, поступово зростають 

показники виробництва валової продукції сільського господарства, 

урожайності сільськогосподарських культур, їхніх валових зборів. 

Виключенням є зменшення виробництва майже всіх видів продукції 

тваринництва (окрім продукції птахівництва), як на 100 га 

сільськогосподарських угідь так і загалом по країні [302; 306]. 

Нині вимоги до ефективного використання земель 

сільськогосподарського призначення набувають в основному економічного 

змісту, що пояснюється прерогативою економічної функції земельних 

ресурсів. Ефективне землекористування в сільському господарстві 

передбачає досягнення максимального ефекту в процесі використання земель 
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сільськогосподарського призначення з урахуванням корисної взаємодії 

земельних ресурсів з іншими природними чинниками агроекосистем. 

Таблиця 3.11 

Економічна ефективності сільськогосподарського землекористування в 

Україні, 1990–2017 рр. 

Види угідь 

Роки 

1990 2000 2005 2010 2017 
2017 у % 

до 1990 

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 сільськогосподарських культур, ц/га  

Зернові та зернобобові 

культури 
35,1 19,4 26,0 26,9 42,5 121,1 

Цукрові буряки (фабричні) 275,7 176,7 248,2 279,5 474,9 172,3 

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

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

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

Плоди та ягоди 42,7 38,4 63,7 78,2 103,1 241,5 

Валовий збір сільськогосподарських культур, тис. тонн    

Зернові та зернобобові 

культури 
51009,0 24459,0 38015,5 39270,9 61916,7 121,4 

Цукрові буряки (фабричні) 44264,5 13198,8 15467,8 13749,2 14881,6 33,6 

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

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

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

Плоди та ягоди 2901,7 1452,6 1689,9 1746,5 2048,0 70,6 

Валова продукція с.-г. у 

порівняних цінах 2010 

року, млн грн 

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

- 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 сільськогосподарської продукції всіма категоріями господарств  

- на одну особу, грн 5449,0 3071,0 3813,0 4249,0 5865,0 107,6 

- 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. 

 

Період позитивної динаміки економічних показників аграрної галузі 

супроводжувався збільшенням ефективності виробництва продукції в 
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сільськогосподарських підприємствах. Так, на тлі загальної збитковості 

сільського господарства впродовж 1995–2000 рр., уже з 2001 р. аграрні 

підприємства починають нарощувати прибутки, як загалом в Україні, так і на 

рівні регіонів, зокрема в досліджуваній нами Львівській обл. (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських 

підприємствах України та Львівської області 

Показники 

Роки 

1990 2000 2010 2017 
2017  

до 1990 

України 

Валова продукція сільського господарства 

(у постійних цінах 2010 р.) у розрахунку на 

100 га сільськогосподарських угідь,  

тис. грн 

514,6 194,1 457,0 704,1 +189,5 

Прибуток, збиток (–) від реалізації с.-г. 

продукції, млрд грн  
11,4 –0,1 17,3 78,5 +67,1 

Рівень рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції, % 
42,6 –1,0 21,1 27,8 –14,8 

Львівська область 

Валова продукція сільського господарства 

(у постійних цінах 2010 р.) у розрахунку на 

100 га сільськогосподарських угідь, 

тис. грн 

812,2 98,2 691,7 1281,2 +469,0 

Прибуток, збиток (-) від реалізації с.-г. 

продукції, млн грн  
587,6 –39,2 378,3 1057,9 +470,3 

Рівень рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції, % 
23,9 –18,2 27,6 – х 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

Проте економічні результати зростання аграрного виробництва в 

основному були забезпечені завдяки природним ресурсним можливостям, що 

зумовило погіршення стану земельних ресурсів. Швидкими темпами стали 

виявлятися негативні ерозійні процеси, погіршуватися родючість ґрунту. До 

негативних наслідків порушення технологій експлуатації земель відносять 

підкислення ґрунтів, поступове зниження їх родючості, а це, своєю чергою, 

призводить до зниження показників урожайності та погіршення якості 
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сільськогосподарської продукції, зумовленої підвищеним вмістом нітратів 

[15]. Процес використання хімічних продуктів у сільськогосподарському 

виробництві потребує додаткової уваги до забезпечення збалансованості 

систем ведення землеробства. Інакше, використання екологічно 

необґрунтованих технологій сільськогосподарського виробництва може 

спричинити забруднення хімічними компонентами не лише готової 

продукції, а й довкілля. За обробітку культур на ерозійних ділянках 

відбувається зниження потенційно можливої врожайності зернових культур 

на 5–12 ц/га [310]. 

Поряд із тим прискорена інтенсифікація відбилася на стані ґрунтового 

покриву – відбулося його забруднення внаслідок застосування мінеральних 

добрив і хімічних засобів захисту сільськогосподарських культур. Масштаб 

забруднень є доволі значним, зокрема на територіях, де були порушені 

агротехнічні вимоги щодо застосування отрутохімікатів, добрив і засобів 

захисту рослин. 

Не можемо не погодитись з думкою деяких вчених, що використання 

земель сільськогосподарського призначення може бути визнано ефективним 

лише у тому разі, якщо воно задовольняє економічні інтереси виробника і не 

порушує інтереси суспільства щодо екологічної безпечності та соціальної 

спрямованості землекористування. 

Загалом, у процесі трансформації земельних відносин у напрямі 

ринкової економіки виникло переважання приватних інтересів над 

суспільними, що за істотного зниження значення держави як регулятора 

змістило інтереси аграріїв на користь максимізації прибутку без урахування 

соціально-екологічних аспектів. Значне поширення деградаційних процесів 

на землях сільськогосподарського призначення в деяких регіонах почало 

набувати статусу екологічної небезпеки. Тобто однією з проблем 

сільськогосподарського землекористування України, що свідчить про 

актуальність землевпорядкування у цій сфері, є погіршення якісного стану 

земель внаслідок їх деградації і дегумифікації ґрунтів. Землевпорядні заходи 
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із запобігання цим негативним явищам та їх ліквідації нині є 

нерівнозначними рівню їхнього прояву. 

Слід наголосити, що ґрунтовий покрив України в основному є 

чорноземним, ці ґрунти вважаються найбільш родючими у світі. Так, майже 

65% загальної площі України і близько 73% орних земель займають ґрунти 

чорноземного типу (чорноземи і близькі до них лучно-чорноземні) 

(табл. 3.13) [287, с. 90]. 

Таблиця 3.13 

Ґрунтові ресурси України* 

Ґрунти 

С.-г. 

угіддя, тис. 

га 

Рілля, % 

Чорноземи опідзолені 3418,7 91,6 

Чорноземи типові 5779,6 91,8 

Чорноземи звичайні 10488,6 88,3 

Чорноземи південні 3639,9 88,8 

Лучно-чорноземні і чорноземно-лучні 2038,9 60,0 

Ясно-сірі лісові, сірі лісові, темно-сірі опідзолені 4333,4 80,5 

Дерново-підзолисті, опідзолені, оглеєні 3850,2 74,1 

Темно-каштанові, каштанові солонцюваті, лучно-

каштанові солонцюваті, солонці каштанові 
1382,9 80,0 

Буроземи (опідзолені, підзолисті, лучно-

буроземно-підзолисті, глейові) 
1110,0 43,9 

Коричневі 48,5 26,2 

Лучно-болотні і болотні 975,3 7,9 

Алювіальні лучні і лучно-болотні 781,9 18,8 

Торфові низинні 559,4 14,9 

Дерново-піщані і зв'язно-піщані та піски 505,5 24,2 

Інші 647,9 37,5 

Всього 39822,9 78,5 

*за даними обстежених площ. 

Джерело: дані ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О.Н. Соколовського НААН». 

 

Унікальні властивості чорноземів допомогли зберегти в несприятливих 

і часто мінливих умовах не тільки основну частину потенційної родючості, а 
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й необхідні для людини екологічні функції агроекосистем. Однак у процесі 

тривалого сільськогосподарського використання вони були беззахисні перед 

прогресуючим розвитком деградації, тому їх потенціал різко знизився, про 

що свідчать результати численних досліджень [12; 15; 188; 303; 360]. 

Недотримання сівозмін на фоні різкого скорочення робіт із збереження 

родючості земель у період 1991–2017 рр. значно ускладнило ситуацію – 

розпочався прискорений процес деградації земель. В Україні близько 

половини орних земель характеризуються як еродовані, а рівень розораності, 

що сягає 57%, є екологічно недопустимим – його частка має становити 40% 

(у США цей показник – на рівні 25%, у Франції – 38%) [364]. Деградацію 

ґрунту зумовлено також зменшенням норми внесення органічних добрив 

(гною) за останні 25 років більш, ніж у 17 разів. Використання як органічних 

добрив рослинних решток не повною мірою компенсує винесення із ґрунту 

поживних речовин, що погіршує структуру і родючість [361]. 

Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва 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. Негативний вплив згаданих чинників та практична 

відсутність робочих землевпорядних проектів з рекультивації порушених 

земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, захисту земель 

від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, 

зсувів, ущільнення, закислення та інших негативних впливів призвели до 

небувалого посилення процесів деградації земель. 

Дійсно аналітичні дані багатьох природоохоронних служб України 

свідчать про поширення ерозійних процесів в ґрунтах та розвиток 

інтенсивної деградації земельних ресурсів в агросфері. Результати 
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аналітичної доповіді Міністерства екології та природних ресурсів України 

[242] та наукові дослідження ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О.Н. Соколовського НААН» [287] показали результати, відповідно до 

яких найпоширенішими та одночасно найнебезпечнішими деградаційними 

процесами на землях сільськогосподарського призначення є водна і вітрова 

ерозія, підкислення та забруднення ґрунтів (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Поширеність деградаційних процесів у ґрунтах України 

Тип деградації земель 

Площа земель, що 

зазнали деградації, 

млн га 

% від загальної 

площі країни 

Вітрова ерозія (дефляція) 19,4 32,12  

Водна ерозія 13,3 22,02 

Забруднення ґрунтів 12,1 20,03 

Підкислення ґрунтів 10,7 17,72 

Підтоплення земель 7,2 11,92 

Осолонцювання ґрунтів 2,3 3,81 

Комплексна ерозія 2,1 3,48 

Перезволоження 1,9 3,15 

Заболочення 1,8 2,98 

Засолення ґрунтів 1,7 2,81 

Зсуви 0,2 0,33 

Порушення земель 0,2 0,33 
Джерело: сформовано за даними Міністерства екології та природних ресурсів 

України. 

 

На території України налічується понад половина орних земель, 

уражених ерозією. Загалом, ерозія – це процес руйнування ґрунту під 

впливом низки різних чинників, здебільшого під дією води або вітру, 

відповідно, прийнято розрізняти водну і вітрову ерозію ґрунтів. Важливою 

відмінністю цих двох типів ерозії є те, що за вітрової ерозії відбувається 

видування лише механічних елементів ґрунту, а за водної – не тільки 

змиваються частки ґрунту, але одночасно відбувається розчинення та 

видалення поживних речовин з проточною водою [195]. Зокрема, водною і 

вітровою ерозією щороку виноситься в середньому 15 т родючого ґрунту з 1 
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га орних угідь [223]. Крім того, на 10,7 млн га сільськогосподарських земель 

(17,72% загальної площі країни) спостерігається підкислення ґрунтів, 2,3 

(3,81) є солонцюватими, 1,9 (3,15) – перезволожені та 1,8 млн га (2,98%) – 

заболочені. Близько 12,1 млн га сільськогосподарських земель, або 20% 

території України, забруднено токсичними речовини та радіонуклідами. 

Так, одним з найбільш несприятливих чинників, що впливають на 

якісний стан земельних ресурсів, є водна ерозія ґрунтів, яка призводить до 

змивання і механічного руйнування гумусового горизонту, зниження вмісту 

гумусу та поживних речовин у ґрунті. 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 

(табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Площі еродованих земель України 

Показник ерозії земель 

Площа 

еродованих 

земель, тис. га 

% від 

обстеженої 

площі 

% від загальної 

площі с.-г. 

угідь 

Дефляційно небезпечні землі 19360,4 50,5 46,7 

з них: слабо 9688,6 25,3 23,3 

середньо 9137,5 23,9 22,0 

сильно 534,3 1,4 1,3 

в т.ч. піддані вітровій ерозії 1662,8 4,3 4,0 

з них: слабо 1411,7 3,7 3,4 

середньо 189,7 0,5 0,5 

сильно 61,4 0,2 0,1 

Піддані водній ерозії 13284,2 34,7 32,0 

з них: слабо 8833,7 23,1 21,3 

середньо 3218,1 8,4 7,8 

сильно 1232,4 3,2 3,0 

Піддані сумісній дії водної та 

вітрової ерозії 
2056,2 5,4 5,0 

Джерело: сформовано за даними Міністерства екології та природних ресурсів 

України. 

 

Близько 46,7% сільськогосподарських угідь України, або майже 

20 млн га, є дефляційно небезпечними. Площі середньо- та 
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сильнодефльованих ґрунтів сягають 22,3% загальної площі 

сільськогосподарських угідь. Впливу вітрової ерозії зазнають близько 1,66 

млн га ґрунтів, або 4% усіх сільськогосподарських угідь України. Загалом, 

аналітичні дані масштабного поширення процесів деградації свідчать, що 

вжиття ґрунтозахисних і землеоохоронних заходів локального характеру без 

впровадження ефективної системи організації та охорони земель 

сільськогосподарського призначення не зможе виправити ситуацію. 

Поширеність та ступінь прояву водної та вітрової ерозії ґрунтів 

України у регіональному розрізі наведено в Додатку Д. Аналіз даних 

засвідчив, що найбільші площі еродованих ґрунтів спостерігаються у 

Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Кіровоградській 

областях. Завдяки сприятливим територіальним умовам організації 

сільськогосподарського землекористування (високий рівень лісистості 

території та задовільний рівень екологічної стабільності) Львівська обл. має 

нижчі показники еродованості ґрунтів, однак і тут не можна нехтувати цією 

проблемою, що набуває форми реальної загрози безпеці ґрунтів. 

За даними останніх комплексних досліджень у Львівській обл. 

налічується 238,45 тис. га земель (30,05% від площі ріллі області), що зазнали 

водної та 36,97 тис. га (4,66%) – вітрової ерозії, а також 471 га є ураженими 

від їх сумісного. Хоча за інформацією, що міститься в «Комплексній 

програмі підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської 

області на 2016–2020 роки», обсяги площ еродованих земель зменшились до 

229,2 тис. га [181]. Найбільшу частку орних земель, що зазнали впливу 

водної ерозії, зафіксовано у Перемишлянському (26,1 тис. га) та 

Сокальському (23,4 тис. га) районах Львівської обл., найменшу – у 

Радехівському (2,7 тис. га) та Стрийському (2,7 тис. га). Рівеь прояву вітрової 

ерозії є найвищим у ґрунтах Радехівського (17,4%) та Жовківського (5,7%) 

районів. 

Своєчасне вжиття заходів з охорони ґрунтів і раціонального 

використання земель дає можливість зменшити чи навіть нейтралізувати 
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вплив деградаційних процесів на стан сільськогосподарських угідь, а також 

сприяє їх відтворенню. Слід зауважити, що землевпорядні заходи з 

відновлення та охорони земельних ресурсів є доволі різноманітними і, на 

нашу думку, повинні здійснюватися системно для досягнення 

синергетичного ефекту. Однак в Україні за роки земельної реформи 

спостерігається чітка тенденція до зниження обсягів робіт з охорони земель 

та відновлення родючості ґрунтів, що спричиняє критичні наслідки, як-от 

водна ерозія (змиви, зсуви), та завдає значних щорічних збитків 

сільськогосподарським товаровиробникам та державі загалом (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Динаміка здійснення заходів з охорони земель 

Показники 

Роки 

1995 2000 2005 2010 2015 
2015 у % 

до 1995 

Рекультивовано земель, 

тис. га  
8,4 3,7 2,1 0,5 0,1 1,19 

в тому числі під: 

сільськогосподарські угіддя 
3,0 2,0 0,8 0,3 0,1 3,33 

з них під: ріллю 1,5 1,5 1,5 0,3 0,1 6,67 

лісові (чагарникові) 

насадження  
3,0 1,2 0,7 0,1 0,006 0,20 

водоймища  0,6 0,2 0,1 0,04 0 х 

забудови  0,3 0 0 0,0003 0 х 

рекреаційні та інші цілі  1,5 0,3 0,5 0,02 0,001 0,07 

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд 

вали, вали-канави, км  135,2 9,3 3,6 4,1 0 х 

вали-тераси, км  5,4 10,9 6,6 0 0 х 

вали-дороги, км  16,2 2,2 1,1 0,1 0,2 1,23 

протиерозійні ставки 

(накопичувачі твердого 

стоку), га  

177,0 24,0 7,0 6,6 0 х 

водоскидні споруди, шт.  51 18 2 12 0 х 

берегоукріплення, км  1,0 4,7 3,9 4,3 0 х 

Залуження сильно 

деградованої і забрудненої 

шкідливими речовинами 

ріллі, га 

12785,0 14974,0 6341,5 1015,2 164,8 1,29 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 
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На якісному стані сільськогосподарських земель позначаються також 

негативні чинники щодо реакції ґрунтового розчину. За даними Х туру 

обстеження, понад 19,0% ґрунтів є кислими, 57,3 – близькими до 

нейтральних та нейтральні, 23,6% – лужними. Висока питома вага кислих 

ґрунтів є характерною для зони Полісся (45,6%), найнижча – для зони Степу 

(1,8%). У Вінницькій, Чернігівській, Івано-Франківській та Закарпатській 

областях питома вага кислих ґрунтів у загальному обсязі обстежених площ 

сільськогосподарських угідь становить 53,5–67,6%, а у Волинській, 

Тернопільській, Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Сумській, 

Житомирській областях цей показник сягає 31–46% [241]. На інтенсивність 

процесів підкислення ґрунтів впливає низка чинників, зокрема майже повна 

відсутність заходів з охорони земель (хімічної меліорації) (табл. 3.17 та 

Додаток Е). У 2016 р. заходи з хімічної меліорації кислих ґрунтів 

(вапнування) були вжиті лише на 2,5% від загальної площі кислих ґрунтів із 

щорічно мінімально необхідних 20% [302]. Також необхідно наголосити на 

вкрай незадовільному рівні гіпсування засолених ґрунтів. Так, середньо- і 

сильносолонцюватими ґрунтами характеризуються 0,5 млн га 

сільськогосподарських угідь, засоленими – 1,7 млн га, що становить 4,1% від 

їх загальної площі. 

Таблиця 3.17 

Динаміки заходів з хімічної меліорації в Україні, 1990–2016 рр.  

Показник 

Роки 

1990 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

2016 у 

% до 

1990 

Вапнування: 

– всього тис. га 
1439,0 24,0 41,7 73,2 97,2 88,1 103,7 7,2 

– всього тис. т 7627,0 169,7 243,1 340,8 417,8 454,1 374,6 4,9 

– у т.ч. на 1 га, т 5,3 7,1 5,8 4,6 4,3 5,2 3,6 68,2 

Гіпсування: 

– всього тис. га 
305,0 5,0 2,7 4,4 6,7 7,1 11,1 3,6 

– всього тис. т 1341,0 27,0 12,1 23,4 24,1 16,0 32,4 2,4 

– у т.ч. на 1 га, т 4,4 5,4 4,5 5,3 3,6 2,3 2,9 66,3 
Джерело: сформовано автором за даними  Держстату. 

За сучасних умов відсутності фінансових джерел на здійснення 
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необхідних землеохоронних заходів, а також низької активності до 

впровадження екологічних технологій землекористування першочерговим 

інструментом запобігання подальшій деградації земельних ресурсів є 

виведення з обробітку та консервація деградованих і малопродуктивних 

земель сільськогосподарського призначення. Консервація передбачає 

припинення господарського використання земель на визначений строк та 

залуження або заліснення [272]. Процедура консервації дозволяє вивільнити 

значні обсяги фінансових та матеріальних ресурсів, які нерентабельно 

витрачають при господарюванні на низькопродуктивних 

сільськогосподарських угіддях і спрямувати інтенсифікацію їх наведення 

сільськогосподарського виробництва на високо продуктивних землях. Так, 

ще на початку 2000-х років були спроби виведення значних обсягів 

деградованих та малопродуктивних земель. Спільним Наказом 

Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від 3 квітня 

2000 р. № 26/33 «Про першочергові заходи щодо удосконалення 

землевпорядкування» було передбачено виведення 862,9 тис. га таких земель 

шляхом переведення ріллі в природні кормові угіддя чи лісові землі [195, с. 

173]. Орієнтовна вартість консервації визначених обсягів земельних угідь 

станом на 2018 рік складає близько 20 млрд грн. При цьому реалізація цих 

заходів сприятиме підвищенню екологічної стабільності ландшафтів на всій 

території країни та зменшенню шкоди довкіллю на десятки мільярдів гривень 

щорічно. 

На фоні деградації сільськогосподарських земель погіршуються якісні 

характеристики ґрунтів. Тому, нинішні реалії у вітчизняному 

сільськогосподарському виробництві гостро поставили питання збереження 

екологічного природного балансу і ґрунтової родючості. На території нашої 

країни за роки незалежності (1991–2015 рр.) індекс родючості ґрунту, який 

визначається на основі вмісту гумусу в орному шарі, знизився з 1,00 до 0,70 

(рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Стан ґрунтового покриву України за індексом родючості 
 

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

 

Баланс гумусу в ґрунтах з кожним роком знижується (рис. 3.9). В 

наслідок відсутності комплексу науково обґрунтованих заходів з відновлення 

сільськогосподарських земель відбувається постійна зміна балансу поживних 

речовин у ґрунтах. Як видно з рис. 3.9 за останні п'ятнадцять років баланс 

гумусу вважається гостродефіцитним, його щорічні втрати становлять в 

середньому 0,1–0,6 т/га. 

Рис. 3.9. Динаміка втрати гумусу в ґрунтах України, т/га 

Джерело: власні розрахунки за даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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Для оцінки якості відтворення продуктивних земель традиційно 

використовують баланс елементів живлення, що відображає рівні виносу 

поживних речовин з урожаєм сільськогосподарських культур і їх 

надходження в ґрунт з мінеральними і органічними добривами. У період 

інтенсивної хімізації (1976–1990 pp.) спостерігався позитивний баланс 

поживних речовин (на 20–30 кг/га вище від рівноважного). Саме тому 

відносно високі врожаї останніх років при сприятливих погодних умовах слід 

пояснити використанням рослинами ґрунтових запасів, сформованих в ті 

роки. Проте протягом останніх двох десятиліть щорічно фіксується 

негативне сальдо балансу поживних речовин у ґрунтах (рис. 3.10). Аналіз 

якісних характеристик земельних ресурсів свідчить про зниження 

фактичного вмісту гумусу та поживних речовин нижче від оптимальних 

рівнів (додаток Ж). Доведено, що за два десятиліття використання орних 

земель без внесення добрив уміст гумусу може зменшитися на 35–40%, 

оскільки виробництво 1 т зерна пшениці озимої залежно від типу ґрунту 

передбачає близько 0,19–0,52 т його використання [14; 310]. Втрати таких 

обсягів гумусу неможливо відновити за короткий термін, особливо зважаючи 

на темпи інтенсифікації землекористування. 
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Рис. 3.10. Баланс поживних речовин у ґрунтах України 

Джерело: власні розрахунки за даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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За результатами агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення протягом останніх 5 турів (1991–

2015 рр.) середньозважений уміст гумусу в ґрунтах України зменшився на 

0,2% в абсолютних величинах і на 2015 р. становить 3,16% проти 3,36% у 

1990 р. (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Динаміка вмісту органічної речовини (гумусу) в ґрунтах 

України, % 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

У розрізі ґрунтово-кліматичних зон найбільше зниження вмісту гумусу 

відбулося в ґрунтах зони Степу. Для наочної ілюстрації якісного стану 

сільськогосподарських земель за результатами Х туру обстежень здійснено 

зонування території України в розрізі регіонів (областей) за вмістом гумусу 

(рис. 3.12). Серед областей держави найвищий уміст гумусу мають ґрунти 

Кіровоградської (4,11%) і Харківської (4,10%) областей, а найнижчий – 

Волинської (1,56%) і Житомирської (2,01%). 
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Рис. 3.12. Картограма якісного стану сільськогосподарських земель за 

вмістом гумусу за результатами Х туру обстежень (2011–2015 рр.), % 

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

 

Загалом, за незначного збільшення вмісту гумусу у ґрунті, за 

результатами Х туру обстеження, цей показник за останні 25 років 

зменшився у 13 областях порівняно з 1990 р. Найбільші зміни щодо 

негативного балансу вмісту гумусу відбулися у ґрунтах Донецької (–0,57%) 

Полтавської (–0,39), Хмельницької (–0,31) та Харківської (–0,30%) областей 

(табл. И. 1 Додатку И). Зменшення середньозваженого показника вмісту 

гумусу за останні десятиріччя відповідно вплинуло на перерозподіл площ 

угідь за рівнем його забезпечення (рис. 3.13). Порівняно з V туром 

обстеження ґрунтів, частка площ із дуже високим його вмістом (>5,1%), 

загалом в Україні, зменшилася з 4,82 до 3,08% від обстеженої площі; 
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високим (4,1–5,0%) – з 24,43 до 19,43%, натомість збільшилася частка з 

середнім умістом – на 3,39%. 

 

Рис. 3.13. Динаміка розподілу ґрунтів України за вмістом гумусу, 

1990–2015 рр. 

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

 

Найбільші площі займають ґрунти з підвищеним (34,45%) та середнім 

умістом гумусу (27,4%) (табл. И. 2 Додатку И). слід зауважити, що 

агрохімічні характеристики ґрунтів деяких регіонів України формуються 

залежно від інтенсивності розвитку АПК. Зокрема, в досліджуваній нами 

Львівській обл. середньозважений показник гумусу впродовж останніх 25 

років, навпаки, підвищився на 0,41% – до 2,67% у Х турі порівняно з 2,26% у 

V турі обстеження. Так, зниження вмісту гумусу встановлено у ґрунтах 

Старосамбірського, Золочівського, Радехівського та Сокальського районів 

(табл. И. 3 Додатку И). 
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Аналізуючи дані рис. 3.14, відзначимо, що у Львівській обл. 

переважають площі з середнім (148,2 тис. га або 38,61%) та низьким 

(192,1 тис. га або 29,78%) рівнем забезпечення гумусом. 

 

Рис. 3.14. Динаміка площ обстежених орних земель Львівської області за 

вмістом гумусу, тис. га 

Джерело: сформовано за даними Львівської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів 

України». 

 

З огляду на результати обстеження ґрунтів Львівської обл. та зважаючи 

на той факт, що третина ріллі фактично не залучена до обробітку (перелоги, 

землі під багаторічними травами), можна відзначити домінування процесів 

гумусоутворення над дегуміфікацією. Цим землям не притаманні два головні 

чинника, що негативно позначаються на їх якісному стані, а саме: ерозійні 

процеси та мінералізація органічної речовини. Однак, в переважній більшості 

випадків у ґрунтах Львівської області спостерігається зниження вмісту 
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гумусу та зниження їх родючості. Свідченням зменшення рівня ґрунтової 

родючості та брак дієвих заходів щодо її відтворення є негативний баланс 

гумусу і дефіцит поживних речовин у ґрунті (табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Динаміка балансу гумусу та поживних речовин у ґрунтах Львівської 

області, 1990–2015 рр. 

Показник 
Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Надходження поживних 

речовин, тис. т. 
324,0 60,3 18,0 16,9 19,2 21,1 

Витрати поживних речовин, 

тис. т. 
–235,7 –89,0 –41,3 –26,5 –37,0 –52,6 

Баланс поживних речовин 

всього, тис. т 
+88,3 –28,7 –23,3 –9,6 –18,2 –31,5 

Баланс поживних речовин на 

1 га посівної площі, кг/га 
+117,9 –45,2 –58,3 

–

47,03 
–70,0 

–

140,0 

Надходження гумусу, т/га 0,86 0,49 0,33 0,77 0,61 0,57 

Витрати гумусу, т/га –1,14 –1,05 –1,00 –1,05 –1,14 –1,29 

Баланс гумусу, т/га –0,28 –0,56 –0,67 –0,28 –0,53 –0,72 

Джерело: сформовано за даними Львівської філії ДУ «Держгрунтохорона». 

 

Загалом, можна констатувати, що у процесі реформування земельних 

відносин у сфері використання та охорони земель намітились негативні 

тенденції, які призводять до погіршення стану сільськогосподарських угідь 

загалом. До таких належать: скорочення площі сільськогосподарських угідь, 

якими користуються товаровиробники; зростаюча парцеляція та 

розпорошеність сільськогосподарських угідь внаслідок паювання; 

порушення екологічно допустимого співвідношення площ ріллі; деградація 

ґрунтів; недосконала система та механізм розподілу земельних платежів; 

відсутність землевпорядних робіт із раціонального землекористування та 

охорони земель. 
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Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновки, що 

підвищення антропогенного навантаження на землі сільськогосподарського 

призначення, в умовах низького рівня державного контролю за їх 

відтворенням і складне фінансове становище значної частини 

сільськогосподарських виробників вимагає формування механізмів 

ефективного управління земельними ресурсами як в короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі. Зазначені обставини обумовлюють необхідність 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення, що передбачає організацію оптимальної структури земельного 

фонду, впорядкування угідь та сільських територій загалом, впровадження 

екологічно і економічно обґрунтованих сівозмін. 

Проведений аналіз засвідчив, що стан використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення безпосередньо залежить від 

результативності та ефективності системи управління земельними ресурсами 

та землевпорядного забезпечення зокрема. Однак, досліджені в динаміці 

ключові показники минулих періодів, які розкривають еколого-економічні 

проблеми землекористування в сільському господарстві в межах вивчення 

можливих тенденцій їх розвитку, систематизації та порівняння, не дають 

змоги відобразити цілісного уявлення щодо рівня сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення, необхідного для розробки і 

прийняття інтегрованого рішення, згідно із визначеним інструментально-

методичним наповненням державної системи регулювання з метою 

досягнення цілей забезпечення відповідного рівня сталості. У цьому аспекті 

слід здійснити ґрунтовне покомпонентне вивчення з подальшим 

узагальненням та систематизацією вихідних даних згідно відповідного 

інтегрального індексу, який визначає ключові показники сталості 

використання земель сільськогосподарського призначення з огляду на їх 

оптимальні значення. 

Використовуючи запропоновану методику оцінки за результатами 
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розрахунків з належною повнотою охарактеризовано рівень сталості 

використання земель сільськогосподарського призначення. Значення 

інтегрального індексу та сукупних індексів критеріїв цільових векторів 

сталості використання земель сільськогосподарського призначення 

відображені в табл. 3.19.  

Таблиця 3.19 

Результати розрахунку інтегрального індексу сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення в регіонах України 

Область 
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Вінницька 0,54 0,83 0,69 

Волинська 0,57 0,70 0,64 

Дніпропетровська 0,54 0,68 0,61 

Донецька 0,48 0,53 0,50 

Житомирська 0,76 0,76 0,76 

Закарпатська 0,80 0,80 0,80 

Запорізька 0,48 0,52 0,50 

Івано-Франківська 0,74 0,78 0,76 

Київська 0,74 0,80 0,77 

Кіровоградська 0,55 0,61 0,58 

Луганська 0,49 0,49 0,49 

Львівська 0,56 0,76 0,66 

Миколаївська 0,54 0,64 0,59 

Одеська 0,53 0,67 0,60 

Полтавська 0,58 0,68 0,63 

Рівненська 0,57 0,71 0,64 

Сумська 0,63 0,70 0,67 

Тернопільська 0,61 0,78 0,69 

Харківська 0,59 0,69 0,64 

Херсонська 0,51 0,70 0,60 

Хмельницька 0,54 0,80 0,67 

Черкаська 0,62 0,73 0,68 

Чернівецька 0,61 0,79 0,70 

Чернігівська 0,74 0,68 0,71 

* дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій 

та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 
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Розрахунок величини критеріїв в межах цільових векторів сталості 

визначається, як сума унормованих значень сукупності індикаторів, що 

входять до них, скоригованих відповідно до їх вагомості (табл. 3.20).  

Таблиця 3.20 

Результати розрахунку значень критеріїв сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення в регіонах України 

Область 

Критерії екологічного цільового 

вектору 

Критерії соціально-

економічного цільового 

вектору 
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Вінницька 0,52 0,58 0,51 0,63 0,94 

Волинська 0,67 0,56 0,49 0,61 0,76 

Дніпропетровська 0,51 0,69 0,46 0,61 0,72 

Донецька 0,48 0,64 0,35 0,58 0,50 

Житомирська 0,68 0,56 1,00 0,61 0,84 

Закарпатська 0,81 0,56 0,99 0,64 0,88 

Запорізька 0,49 0,59 0,36 0,54 0,51 

Івано-Франківська 0,75 0,58 0,88 0,66 0,85 

Київська 0,60 0,64 0,98 0,62 0,90 

Кіровоградська 0,49 0,77 0,42 0,52 0,66 

Луганська 0,53 0,66 0,31 0,65 0,41 

Львівська 0,65 0,60 0,42 0,66 0,82 

Миколаївська 0,51 0,65 0,47 0,64 0,64 

Одеська 0,53 0,66 0,44 0,61 0,70 

Полтавська 0,54 0,62 0,59 0,64 0,70 

Рівненська 0,71 0,57 0,43 0,63 0,75 

Сумська 0,58 0,60 0,70 0,64 0,74 

Тернопільська 0,54 0,70 0,61 0,61 0,87 

Харківська 0,54 0,75 0,49 0,66 0,70 

Херсонська 0,51 0,54 0,48 0,61 0,74 

Хмельницька 0,54 0,61 0,46 0,61 0,90 

Черкаська 0,57 0,69 0,62 0,55 0,83 

Чернівецька 0,65 0,62 0,55 0,68 0,85 

Чернігівська 0,60 0,59 1,00 0,62 0,71 

* дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій 

та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 
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Вихідні дані та розрахунки індикаторів рівня сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення наведено у додатку К. За 

результатами розрахунків інтегрального індексу сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення здійснено диференціювання 

регіонів України станом на 2017 р. (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Ранжирування регіонів України за рівнем сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення 

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. 

 

 

За інтегральним індексом та сукупними індексами критеріїв 

екологічного та соціально-економічного векторів сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення, проаналізовано регіональні 

відмінності та здійснено відповідне ранжування областей України (рис. 3.15). 

Результати аналізу рис. 3.15 в окремих регіонах відображують значну 

відмінність в значеннях показників еколоігчного та соціально-економічного 
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векторів, що говорить про розбалансованість цих двох складових та 

необхідність врахуваннях цих особливостей в процесі землевпорядного 

забезпечення сільськогосподасркього землекористування. 

 

 
 

Рис. 3.15. Ранжування областей України за рівнем сталості 

використання земель сільськогосподарського призначення 

* дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій 

та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Для більш наочного відображення отриманих результатів через 

картографічне зображення проведено зонування території України в розрізі 

регіонів за рівнем сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення (рис. 3.16).  
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Рис. 3.16. Зонування території України за рівнем сталості використання 

земель сільськогосподарського призначення 

* дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій 

та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Аналіз табл. 3.21 та рис. 3.16 засвідчив, 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. 

 

3.3. Аналіз організаційно-територіальних умов забезпечення 

сталого сільськогосподарського землекористування 

 

За роки реформування роботи щодо розподілу та перерозподілу земель 
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в Україні стали проводитися без урахування передпроектних землевпорядних 

обґрунтувань, що спричинило зниження достовірності, точності та правової 

цінності землевпорядної документації, а також сприяло появі недоліків в 

територіальній структурі сільськогосподарського землекористування 

(зниження рівня екологічної стабільності територій, парцеляція, 

черезсмужжя тощо). Основне завдання науково обґрунтованого 

перерозподілу земель сільськогосподарського призначення з метою 

організації їх раціонального використання та екологізації землекористування 

в процесі трансформації земельних відносин не була вирішена. В результаті 

була порушена існуюча організація території та стійкість землекористувань, 

деформована спеціалізація новостворених господарюючих суб’єктів, 

організація яких здійснювалась без належного врахування перспектив 

розвитку та оптимізації розмірів землекористування. 

Нині використання сільськогосподарських земель має відбуватися з 

огляду на екологічну оптимізацію цього процесу шляхом проведення 

зонінгу та районування території. Раціональність сільськогосподарського 

землекористування окреслюється на етапі проведення зонування території, 

що посідає виняткову роль для територіального землевпорядкування, адже 

надає змогу, зважаючи на однорідність територіальних особливостей та 

систему спільних явищ, здійснювати кластеризацію земельних ділянок, 

визначати і досліджувати ознаки упорядкованих територій, а також 

ухвалювати оптимальні рішення щодо використання природно-ресурсного 

потенціалу території. З цією метою проводяться фізико-географічне, 

природно-сільськогосподарське, протиерозійне, еколого-економічне 

районування, ландшафтно-функціональне, агрохімічне, еколого-

господарське зонування, зонування природно-заповідних територій тощо 

[8; 252; 271].  

Зонування (районування) земель здійснюється з урахуванням 

природних умов, агробіологічних особливостей сільськогосподарських 
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культур, напрямів розвитку господарської діяльності та вимог екологічної 

безпеки шляхом обстеження стану земель і ґрунтів, збирання, аналізу, 

систематизації та узагальнення даних, що характеризують стан та 

особливості охорони і використання земель за окремими регіонами (зонами, 

провінціями, округами) або адміністративно-територіальними одиницями, 

проведення інших робіт [329]. 

З метою найбільш ефективного врахування просторових 

особливостей та умов господарювання здійснюється спеціальне 

районування або зонування територій та земель, що передбачає поділ 

території з урахуванням закономірностей розподілу як природних, так і 

соціально-економічних чинників аграрного виробництва в системі 

таксономічних одиниць. Таке зонування дає змогу систематизувати та 

визначити територію з метою вивчення фактичного стану, а також 

прогнозного дослідження організації землекористування для витриваліших 

трендів розвитку. Опрацювання наукової літератури демонструє 

колосальний діапазон напрацювань у площині низки аспектів районування і 

зонування територій та земель, згідно яких науковці та спеціалісти різних 

сфер розкривають власне бачення щодо поділу земель 

сільськогосподарського призначення [1; 136; 397]. 

Наслідком проведення зонування територій є їх визначена мережа зі 

встановленими межами, яким притаманна присутність конкретного явища із 

певним рівнем інтенсивності й єдності ознак, що надає змогу розв’язувати 

завдання збалансованого використання сільськогосподарських земель. 

Зонування (районування) є науковою основою диференціації використання 

земельных ресурсів, що дає можливість якісно і кількісно оцінювати рівень 

впливу людської діяльності на природно-територіальні комплекси [399]. Для 

аграрної галузі зонування може стати одним з найважливіших інструментів 

планування і основою для формування системи сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення (рис. 3.17). 
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встановлення правового режиму, 

цільового призначення та особливих 

умов використання земель 

визначення місця розташування, площ і 

меж територій, що характеризуються 

правовим режимом і умовами 

використання 

створення організаційно-

територіальних, соціально-економічних 

та екологічних умов для сталого 

розвитку сільських територій 

забезпечення економічного захисту 

особливо цінних сільськогосподарських 

земель від вилучення для 

несільськогосподарських цілей 

Рис. 3.17. Зонування як інструмент планування і організації сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано на основі [397]. 

 

Зонування територій здійснюється відповідно до норм Земельного 

кодексу України, а також регулюється низкою Законів України, зокрема 

«Про Генеральну схему планування території України», «Про основи 

містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

землеустрій», «Про охорону навколишнього середовища», іншими 

нормативно-правовими актами. Визначальне значення мають вимоги 

проведення зонування територій, адже якраз зонування встановлює правовий 

статус зони не зважаючи на цільове призначення земель в її межах. Зонінг 

здійснюється з метою забезпечення придатного для суспільної 

життєдіяльності довкілля, стійкості територій до дії ряду антропогенних 
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чинників, попередження надлишкової локалізації народонаселення та 

промисловості, попередження забруднення довкілля, збереження територій і 

об’єктів природно-заповідного фонду тощо. 

Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та 

інші види районування (зонування) земель включають: поділ земель за 

цільовим призначенням з урахуванням природних умов, агробіологічних 

вимог сільськогосподарських культур, розвитку господарської діяльності та 

пріоритету вимог екологічної безпеки;  установлення вимог щодо 

раціонального використання земель відповідно до району (зони); визначення 

територій, що потребують особливого захисту від антропогенного впливу; 

установлення у межах окремих зон необхідних видів екологічних обмежень 

щодо використання земель або ґрунтів з урахуванням їх геоморфологічних, 

природно-кліматичних, ґрунтових, протиерозійних та інших особливостей 

відповідно до екологічного району (зони) [271]. 

Класифікація видів цільового призначення земель розроблена 

відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій» застосовуються для забезпечення обліку земельних ділянок за 

видами цільового призначення у державному земельному кадастрі. Ця 

класифікація визначає поділ земель на окремі види цільового призначення 

земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними 

функціями, типами забудови, типами особливо цінних об’єктів [7]. Однак 

застосування таких категорій почало формуватися ще в умовах виключно 

державної власності на землю, коли приналежність до певної категорії не 

тільки визначала правовий режим земель, а й значною мірою вирішувала 

завдання обліку земель як ресурсу. 

В умовах реформування земельних відносин до ринкових умов 

виникають випадки кількох категорій земель. Таке накладення може бути 

явно вираженим, формалізованим, коли землі, які належать до однієї 

категорії, одночасно виявляються в інший. Наприклад, лісові землі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
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знаходитися на землях сільськогосподарського призначення, або на 

земельних ділянках сільськогосподарського призначення розташовані водні 

об’єкти, які всі землі, покриті поверхневими водами, варто віднести до 

земель водного фонду. 

Варто наголосити, що переважна більшість опрацьованих схем 

районування і зонування території виділяють ареали лише за окремими 

властивостями. У цьому зв’язку зауважимо, що, на нашу думку, намагання 

сформувати землевпорядну типологію територій, ґрунтуючись лише на 

природній чи економічній компоненті, є непридатними у теоретичній 

площині, адже в землекористуванні є маса трендів нерідко доволі полярних 

за своєю направленістю та значенням. Тобто, розкриваючи особливості 

використання сільськогосподарських земель на перспективу не можна 

обмежуватися лише однією із багатьох ознак. Саме тому для 

сільськогосподарських земель слід здійснювати зонування лише за умови 

встановлення конкретних інструкцій та видів санкціонованого їх 

використання. Зонування в агарному секторі економіки можна вважати 

одним із найістотніших у структурі інструментального забезпечення системи 

планування, а також базисом розроблення відповідної документації щодо 

землекористування та землеохорони. 

Тому вважаємо за необхідне запровадження інституту територіального 

зонування в практику сільськогосподарського землекористування на рівні з 

поділом земель за категоріями. Так, згідно видів санкціонованого 

землекористування варто виділити сільськогосподарські зони, де також буде 

зосереджено окремі їх категорії залежно від якісних характеристик земель, а 

саме: особливо цінні, продуктивні, малопродуктивні та деградовані. Для 

забезпечення ясності такого виду зонування їх доцільно виділяти в складі 

земель сільськогосподарського за придатністю для використання в аграрному 

виробництві, рівнем потенційної родючості та прояву негативних 

екологічних чинників: 
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– особливо цінні (найбільш придатні землі для вирощування всіх 

районованих сільськогосподарських культур, на них розміщуються більш 

інтенсивні рослини); 

– продуктивні (сільськогосподарські угіддя, придатні для 

використання під будь-які сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні 

насадження, кормові угіддя), однак, мають деякі помірні обмеження через 

помірну ерозійну небезпеку, нижчі якості ґрунтів, слабке перезволоження 

тощо; 

– малопродуктивні та деградовані (відносяться сільськогосподарські 

угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними природними 

властивостями, ерозійним процесам, низькою родючістю, а їх господарське 

використання за призначенням є економічно неефективним). 

Санкціоноване землекористування в межах визначених 

сільськогосподарських зон згідно встановлених регламентів варто 

здійснювати на основі порядку використання конкретної території. Поряд з 

тим зазначається, що розроблення відповідних регламентів може відбуватися 

лише через реалізацію низки землевпорядних робіт. Зазначене узгоджується 

зі світовою практикою, згідно якої у всіх розвинених країнах світу види 

дозволеного сільськогосподарського землекористування виділяються, 

ґрунтуючись не на містобудівній, а на землевпорядній документації, що 

здійснюється з метою забезпечення пріоритетності землеохорони у зв’язку зі 

сприйняттям земельних ресурсів в якості найістотнішого елемента довкілля 

та засобу агровиробництва [60]. В межах згаданих регламентів 

передбачається формування карти сільськогосподарського зонування, як їх 

складова частина. На такій карті крім відображення меж зон 

сільськогосподарського призначення, меж особливо цінних 

сільськогосподарських земель, меж підзон сільськогосподарських земель 

різної продуктивності повинні відображатися кордони зон з особливими 

умовами використання сільськогосподарських земель (забруднені, ерозійно 

небезпечні території тощо). 
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Найпоширенішим видом районування  (зонування) земель в Україні є 

природно-сільськогосподарське, оскільки Методика нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення (затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831) передбачає 

диференціацію нормативів капіталізованого рентного доходу на землях 

сільськогосподарського призначення у розрізі природно-

сільськогосподарських районів АР Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя [267]. Тому виконавці робіт із землеустрою, які складають 

технічну документацію із нормативної грошової оцінки земель (земельних 

ділянок) сільськогосподарського призначення використовують виключно цей 

вид районування. 

Аналіз просторового розподілу показників родючості ґрунтів виявив 

територіальні закономірності їх розподілу, що обумовлює і особливості 

сільськогосподарського використання земельного фонду. Це послугувало 

підставою для обґрунтування Схеми поділу території України на природно-

сільськогосподарські зони і гірські області з виділенням п’яти природно-

сільськогосподарських зон: природно-сільськогосподарська зона Полісся; 

природно-сільськогосподарська зона Лісостепу; природно-

сільськогосподарська зона Степу; природно-сільськогосподарська зона Степу 

Посушливого; Сухостепова природно-сільськогосподарська зона; та двох 

гірських областей: Карпатська гірська область; Кримська гірська область 

[252, с. 39]. 

Наприклад, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про 

проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 7 лютого 2018 р. 

№ 105 було створено Cхему (карту) природно-сільськогосподарського 

районування земель Львівської області. Законом України «Про землеустрій» 

передбачено, що природно-сільськогосподарське районування земель при 

здійсненні землеустрою провадиться з метою обліку і відображення 

положення земель з урахуванням природних умов та агробіологічних вимог 
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сільськогосподарських культур у єдиній системі класифікації [273]. 

У сучасних умовах як елементарну одиницю природно-

сільськогосподарського районування доцільно розглядати територію 

сільських (селищних, міських) рад, що характеризується більш-менш 

сталими межами, на відміну від землеволодінь та землекористувань, які 

базуються на орендних відносинах та приватній власності на землю і є не 

сталими. Відповідно до створеної Cхеми (карти) природно-

сільськогосподарського районування земель у межах Львівської області 

виділяються дві природно-сільськогосподарські зони: Полісся, Лісостепу і 

одна Карпатська Гірська область. Ієрархічну підпорядкованість природно-

сільськогосподарських таксонів області наведено в табл. 3.22. Варто 

зазначити, що показники достатньо високого рівня екологінчої стабільності 

териттрії Львівської області викликані низькою освоєністю земельного 

фонду Карпатської Гірської області – 37,6%. 

Таблиця 3.22 

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів 

Львівської області 

Природно-сільськогосподарський  

район округ провінція зона 

Городоцький Дністровсько-

Західнобузький 

Лісостепова 

Західна Зона 

Лісостепу 

Борщовицький 

Перемишлянський 

Сокальський  Рівненсько-Луцький 

Золочівський  Малополіський 

Поліська 

Західна  
Зона Полісся  

Яворівський  

Кам'янсько-Бузький  

Радехівський  

Турківський 
Карпатський гірсько-

лісовий 
Карпати 

Карпатська 

Гірська 

Область Дрогобицький  

Верхньодністровський Передкарпаття Самбірсько-

Жидачівський 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадатру. 

 

https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/zolochivskii
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgProvince/poliska-zakhidna
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgProvince/poliska-zakhidna
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgZone/zona-polissia
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/iavorivskii
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/kamiansko-buzkii
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/radekhivskii
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На території області природно-сільськогосподарські зони та гірська 

область розміщуються з півночі на південь у вищезазначеному переліку. В 

цьому ж напрямку наростає ксероморфність клімату, змінюється структура 

ґрунтового покриву, а також ландшафтний устрій, що передбачає і 

відповідну диференціацію ґрунтозахисних заходів. 

Територія Львівської області має складну тектонічну та геологічну 

будову, а тому має не менш складний та різноманітний рельєф. Північ 

області частково відноситься до південного пасма Волинської височини і 

Малого Полісся; середня частина – до Лісостепу, де виділяються пасма 

Розточчя, Гологір, Вороняки, Опілля та крайньої західної частини 

Подільської височини. Далі на південь розташоване Карпатське передгір’я та, 

власне, Карпати. Контрастність природних умов Львівщини привело до 

формування складної структури ґрунтового покриву. 

Зональні особливості родючості ґрунтів набувають особливої 

актуальності у зв’язку зі специфікою природних умов ґрунтоутворення та 

агрогенезу. Кожна зона, провінція, округ та район характеризується 

властивими тільки їй особливостями умов ґрунтоутворення і формуванням 

характерних ґрунтів і структури ґрунтового покриву. Матеріали природно-

сільськогосподарського районування території Львівської обл. передбачають 

виготовлення схематичної карти, на якій показують межі зон, провінцій, 

округів, районів, кожен пояс фарбують певним кольором, на якому умовними 

індексами підписують основні характеристики даного поясу (номер зон; 

номера провінцій в зоні, округів; агрокліматичні показники, домінуючі типи 

рельєфу, гідрологічні та кліматичні умови). На карті призводять детальну 

легенду всіх прийнятих позначень та індексів, до неї прикладають 

пояснювальний текст. 

У розрізі природно-сільськогосподарських районів Львівської обл. 

найвища родючість ґрунту, що оцінюють за природною врожайністю (в 

балах бонітету), спостерігається в Золочівському та Борщовицькому районах. 

Однак, варто відмітити, що родючість ґрунту за видами угідь спостерігається 
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також відмінність (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Бали бонітетів ґрунтів Львівської області 

Природно-

сільськогосподарський 

район 

Вид сільськогосподарських угідь 

Рілля 

(Перелоги) 

Багаторічні 

насадження 
Сіножаті Пасовища 

Яворівський  15 9 11 11 

Кам'янсько-Бузький  25 22 22 20 

Радехівський  30 20 25 23 

Золочівський  54 9 33 36 

Сокальський  38 38 33 32 

Городоцький 31 25 23 27 

Борщовицький 48 35 37 41 

Перемишлянський 28 26 18 21 

Дрогобицький 17 13 15 15 

Самбірсько-

Жидачівський 
20 15 18 15 

Турківський 10 11 11 10 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадатру. 

 

Така диференціація родючості ґрунту пов’язана з неоднорідністю 

рельєфу, зокрема крутизною схилів. Розподіл схилів різної крутизни на 

території Львівської області є неоднорідним (табл. 3.24). Домінують схили 

крутістю до 1° – вони складають 47,98% від усієї площі 

сільськогосподарських угідь. 

Таблиця 3.24 

Розподіл сільськогосподарських угідь Львівської області за крутизною 

схилів, тис. га 

Розмірність Разом 
Розподіл угідь за крутизною схилів 

до 1° 1-2° 2-3° 3-5° 5-7° 7-10° 10-15°  15° 

тис. га 1260,8 604,9 216,5 127,7 123,9 93,1 58,8 26,8 9,1 

% 100,00 47,98 17,17 10,13 9,83 7,38 4,66 2,13 0,72 

Джерело: сформовано автором за даними Міністерства екології і природних 

ресурсів України. 

 

З-поміж видів районування виокремлюють еколого-господарське, що 

https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/iavorivskii
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/kamiansko-buzkii
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/radekhivskii
https://ngo.land.gov.ua/uk/psgRegion/zolochivskii
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передбачає визначення правового режиму землекористування в процесі 

зонування територій у розрізі категорій земель, а також землевпорядних 

регламентів та господарського і територіального розвитку визначених зон, 

зважаючи на їх природно-ресурсний потенціал. Цей вид районування є 

підґрунтям для комплексної системи управління землекористуванням в 

межах визначеної території, а також його можна застосувати в процесі 

розроблення концептуальних положень соціально-економічного розвитку 

конкретної адміністративно-територіальної одиниці, планових позицій 

територіального управління, зонування тощо. Наслідком здійснення еколого-

господарського районування є розробка відповідної схеми, за існування якої 

можливо неупереджено підійти до розв’язання проблеми забезпечення 

сталого розвитку територій. При виконанні еколого-господарського 

зонування території пропонуємо розглядати природно-кліматичні, 

просторові, соціальні, економічні, екологічні та інші чинники, що 

характеризують адміністративно-територіальні одиниці. 

Оскільки територіальне планування землекористування охоплює 

технічні, соціальні, економічні та інші заходи, то для його еколого-

господарського обґрунтування потрібні показники відповідного призначення 

Як свідчать дані про пріоритетність різного роду інформації та її джерел при 

прийнятті рішень по окремих складових та елементах проекту, перевага 

надається еколого- й агроландшафтним складовим проекту, тому що вони 

визначають екологічну, соціальну і виробничу інфраструктуру території 

(табл. 3.25) [135]. 

У ході проведення цього виду районування здійснюється 

систематизація територій схожих за низкою агроландшафтних, природо- і 

землеохоронних, виробничих та інших ознак і процесів, а також просторове 

відокремлення цих територій. У межах кожної визначеної зони відбувається 

розробка режиму землекористування, що надає змогу регулювати та 

коригувати всю здійснювану там діяльність, а також контролювати 

дотримання норм раціонального використання сільськогосподарських 
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земель. В підсумку формуються значні обсяги територій, які різняться за 

своїм функціональним значенням, зокрема: виробничі, 

ресурсовідтворювальні, середовищепідтримувальні тощо, надаючи змогу 

узгоджувати результуючі та середовищестабілізуючі природні властивості. 

Таблиця 3.25 

Складові елементи проектів еколого-господарського підходу до 

територіального планування землекористування 

Складова частина 

Елементи та 

питання, що 

вирішуються 

Пріоритетні 

показники 

обґрунтування 

види 

районування 

(зонування) 

Зонування земель 

за їх категоріями і 

типами 

землекористування  

Установлення 

еколого-

економічної 

придатності земель 

Планування типів 

землекористування 

та категорій земель 

Агроекологічні, 

агроландшафтні, 

еколого-

ландшафтні, 

агроландшафтні 

Агроекологічне, 

еколого-

ландшафтне, 

агроландшафтне 

Визначення 

підтипів 

землекористування 

в межах категорій 

земель 

Планування 

підтипів 

землекористування  

Еколого-

ландшафтні 

Еколого-

ландшафтне 

Планування 

розвитку шляхової 

та інженерної 

інфраструктури 

Еколого-

ландшафтні 

Еколого-

господарське 

Розміщення 

екологічного 

каркасу та режиму 

підтипів 

землекористування 

Установлення 

територіальних 

природо- і 

землеохоронних 

обмежень, складу і 

співвідношення 

угідь, режиму та 

умов їх 

використання. 

Оптимізація і 

розміщення угідь 

Агроекологічні, 

агроландшафтні 

Агроекологічне, 

еколого-

господарське 

Джерело: [135]. 

Еколого-господарське районування здійснюється для визначення 
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екологічного потенціалу й стійкості території і довкілля до несприятливого 

антропогенного впливу та проводиться на регулярній основі в межах усієї 

виокремленої зони. Після отримання результатів проведеного районування 

можливо визначити низку лімітів для землекористування у межах конкретної 

зони чи природного об’єкта, підготувати регламент на землекористування, 

встановити межі зон з особливим режимом використання земель, визначити 

розмір плати за землю, здійснити бюджетні трансферти у вигляді дотацій, 

субсидій чи субвенцій, активізація неупередженості у площині прийняття 

управлінських рішень в процесі трансформації відносин на засади сталого 

розвитку територій, а також забезпечити сприятливий стан довкілля. 

Вірність і об’єктивність районування та зонування територій 

передбачають низку домінантних положень, що виступають теоретичною 

базою цього процесу, а саме: 

 принцип неупередженості визначає існування конкретних 

розбіжностей згідно пропонованої мережі зонування та реальний 

територіальний розподіл як неупереджений факт; 

 принцип уніфікованості передбачає визначення найбільш 

споріднених особливостей, які віддзеркалюють мету зонування; 

 принцип абсолютного розмежування територій зумовлює їх повний 

розподіл в межах відповідних таксономічних категорій різного рівня, тобто 

наявність території, яка б не належала до жодного таксономічного рангу 

виключається, а також має бути визначено конкретне місце для кожної 

таксономічної категорії згідно визначеної схеми спільних таксономічних 

підпорядкованостей; 

 принцип системності передбачає дослідження в межах визначеної 

території усіх явищ та процесів у їх системному взаємозв’язку і 

взаємообумовленості, а не відокремлено один від одного; 

 принцип умовної однорідності зумовлює проведення 

територіального поділу з ширшим радіусом впливу чинників (ключовим 
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орієнтиром виступає умовна однорідність найбільш характерних ознак чи 

явищ визначеної території в процесі її розмежування); 

 принцип змінних сполучень усіх чинників впливу та відповідних 

процесів чи явищ зумовлює врахування різних груп чинників залежно від 

рангової приналежності у процесі розмежування територій. 

Застосування методологічного підходу в процесі здійснення зонування 

передбачає низку певних етапів його реалізації, а саме: визначення об’єкта 

територіального поділу (соціо-еколого-економічні чинники впливу і явища) 

та мети (власний підхід та система зон згідно встановлених цілей); 

забезпечення об’єктивного критеріального вибору та достовірності 

первинних даних завдяки врахуванню вище зазначених принципів зонування 

території. Методологія агроекологічного зонування передбачає застосування 

системно-цільового підходу, інакше кажучи дослідження всієї сукупності 

чинників та явищ у їх системному взаємозв’язку і взаємовпливові, а також 

реалізацію зазначених домінантних положень. 

Важливим аспектом організаційно-територіальних умов ефективного 

сільськогосподарського землекористування та екологічно безпечного 

використання земельних угідь є організація сівозмін. Збалансовані сівозміни 

забезпечують ефективніше використання агроустаткування, матеріально-

ресурсного та трудового потенціалу. Введення сівозмін відбувається з огляду 

на конкретні організаційно-територіальні умови. Відповідні пропозиції у 

цьому аспекті передбачаються проектами внутрішньогосподарського 

землеустрою сільгосппідприємств. 

Теоретичні аспекти організації сівозмін досліджувалися дуже великою 

кількістю вчених, водночас залишилося чимало висвітлених питань щодо 

організації сівозмін, яка є базисом ефективного збалансованого 

землекористування з огляду на її ґенезу. У нинішніх наукових працях 

сівозміну визначають як науково обґрунтоване послідовне чергування 

сільгоспкультур і парів у визначених часових проміжках та в межах території 
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відповідного сівозмінного масиву чи лише в часі [105]. Зауважимо, що 

сівозміна виступає базисом ефективнішого землекористування та введення 

науково обґрунтованої системи землеробства. 

Впродовж останніх десятирічь, з огляду на тотальну трансформацію і 

переформатування діючих аграрних підприємств в Україні, дуже мало уваги 

приділялося внутрішньогосподарському землеустрою та водночас і 

організації сівозмін. Як показує досвід, за умов трансформаційних ринкових 

перетворень та збільшення впливу ринкової кон’юнктури на організаційно-

територіальні умови ефективного сільськогосподарського 

землекористування, сівозміни мають бути динамічнішими та більш 

пристосованими до відповідного економічного стану сільгосппідприємства. 

Їх проектування повинне відбуватися шляхом реалізації 

внутрішньогосподарського землеустрою, що надасть можливість забезпечити 

якнайповніше врахування спеціалізації агропідприємств, організації і 

розташування господарських центрів, типів утримання та годівлі худоби, 

структурного складу та якісного стану сільгоспугідь, розташування площ 

ріллі та земель, підданих впливу ерозії, рівня освоєння уже введених 

сівозмін, даних інженерно-геодезичних вишукувань та кадастрової оцінки 

земельних ділянок тощо. Так, сівозміна має бути не лише інструментом, 

скерованим на охорону земель, а й виступати економічним важелем, 

направленим на ефективність господарювання. З огляду на це, проекти 

сівозмін мають розробляти безпосередньо агрономи конкретних 

сільгосппідприємств. У разі, якщо така кадрова одиниця на підприємстві 

відсутня, то йому дозволяється здійснити замовлення розробки проекту 

сівозмін на іншому підприємстві, або ж у кваліфікованого ґрунтознавця. 

Водночас затвердження такого проекту має здійснювати безпосередньо 

підприємство-замовник, який окрім того володітиме правом своєчасного 

редагування проекту сівозмін (за потреби). 

Висновки до розділу 3 



226 

 

 

1. Проведені дослідження дали змогу встановити низку 

закономірностей та проблем сучасного сільськогосподарського 

землекористування в умовах трансформації 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 

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. 

2. Трансформація режиму просторового функціонування колишньої 

системи землекористування зумовила дисбаланс її організаційно-

територіальної структури. У ході перетворень організаційно-правових форм 

господарювання трансформувалися 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.  

3. 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 землекористування. Безсистемність перерозподілу та 

використання земель у сільському господарстві з кожним роком погіршує 
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якісні показники ґрунтового покриву та знижує продуктивність 

сільськогосподарських угідь. Серед негативних процесів у вітчизняному 

сільськогосподарському землекористуванні варто виділити порушення 

системи сівозмін та поширення монокультурного виробництва. 

4. 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.  

5. Варто відзначити, що незважаючи на недотримання раціональних 

методів землекористування, показники економічної ефективності 

використання сільськогосподарських угідь в Україні характеризуються 

позитивною динамікою. 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. 

6. 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 
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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. 

7. 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. 

8. Значне поширення деградаційних процесів на землях 

сільськогосподарського 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. 

9. На фоні деградації сільськогосподарських земель погіршуються 

якісні характеристики ґрунтів. Тому нинішні реалії у вітчизняному 

сільськогосподарському виробництві гостро поставили питання збереження 

екологічного природного балансу і ґрунтової родючості. Останні 15 років 

баланс гумусу вважається гостродефіцитним, 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 
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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. 

10. Використовуючи запропоновану методику оцінки, з належною 

повнотою охарактеризовано рівень сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення та здійснено диференціювання областей 

України за інтегральним індексом сталості. 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. 

11. 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 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. 

12. Визначені особливості зонування як інструменту планування і 

організації сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення. Проаналізовано значення природно-сільськогосподарського 

районування для цілей землеустрою щодо основних організаційно-

територіальних чинників, що впливає на ефективність та сталість 

сільськогосподарського землекористування та дозволяє розробляти схеми і 

проекти землеустрою з урахуванням зональних особливостей використання 

земель сільськогосподарського призначення. 
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Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [64; 69; 82; 83; 93; 98; 211]. 
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РОЗДІЛ 4 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

 

 

4.1. Еколого-економічний інструментарій землевпорядного 

механізму сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Метою функціонування агропромислового комплексу від моменту його 

створення до сьогодні було та залишається одне із найважливіших завдань – 

формування продовольчої безпеки, забезпечення суспільства 

сільськогосподарською продукцією, а суб’єктів господарювання – 

сільськогосподарською сировиною. На жаль, на сьогодні спостерігається 

тенденція до зменшення кількості населення країни та одночасне збільшення 

посівних площ. З однієї сторони, це б мало зняти надмірне навантаження з 

ґрунтів та забезпечити екологізацію сільськогосподарського виробництва, 

проте ми спостерігаємо зменшення показників екологічної ефективності 

використання сільськогосподарських угідь. Дієвим механізмом регулювання 

використання земельних ресурсів є затвердження науково-обґрунтованих 

проектів землеустрою. При чому, для відповіді на вимоги сучасності, 

землеустрій повинен базуватись не лише на адміністративних, а й на 

ринкових механізмах регулювання земельних відносин. Саме тому важливо 

розглянути ефективність землеустрою як еколого-економічного інструменту 

забезпечення сталого розвитку аграрного сектору. 

Найважливішими цілями такого підходу є відновлення якісних 

характеристик земельних ресурсів та сталий розвиток аграрного сектору на 

основі підвищення еколого-економічної ефективності організації земельних 

відносин, зростання виробничого потенціалу територій, підвищення рівня 
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життя населення, покращення умов праці населення, зайнятого в 

сільськогосподарській сфері. 

Підвищення економічної ефективності використання земельних 

ресурсів є невід’ємною складовою функціонування еколого-економічного 

механізму регулювання земельних ресурсів та землеустрою. Проте не слід 

забувати про екологічні та соціальні показники, які мають бути зрівноважені 

між собою для формування умов, які забезпечать зростання демографічних, 

соціальних, екологічних, економічних та виробничих показників. 

Проблеми сучасного землеустрою досить детально висвітлив 

Д.С. Добряк. Вивчаючи історичний аспект формування землеустрою на 

території України, науковець зазначає, що процеси становлення землеустрою 

зазнавали значного впливу Росії, а згодом – Радянського союзу [121]. Після 

набуття Україною незалежності землеустрій почав розвиватись власним 

шляхом, проте слід Радянської школи помітний досі. Проте недостатньо 

уваги приділяється саме еколого-економічним аспектам організації 

землеустрою, який дозволить залучити ринкові інструменти до процесів 

регулювання земельних відносин та підвищити ефективність використання 

землі як з екологічного, так і з економічного боку. 

Сучасні умови господарювання вимагають підвищення ефективності 

використання земель в процесі сільськогосподарської діяльності. Підвищити 

еколого-економічну ефективність можливо в результаті удосконалення 

нормативно-правової бази з землеустрою, розробки та впровадження нових 

теоретичних засад з метою посилення значення ринкових механізмів 

підвищення ефективності в результаті затвердження проектів землеустрою та 

здійснення землевпорядної діяльності. 

Вітчизняний та закордонний досвід демонструють, що ефективне 

використання сільськогосподарських земель неможливе без чіткого та 

науково обґрунтованого регулювання земельних відносин. Необхідна 

наявність регулятивних інструментів, одним з яких є землеустрій. Такий 
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інструмент здатен вирішувати правові, соціально-економічні та екологічні 

задачі, забезпечуючи тим самим збалансований розвиток регіонів та 

реалізацію державних стратегій. 

Землеустрій спрямований на забезпечення екологічного та економічно 

раціонального використання земельних ресурсів, регулювання земельних 

відносин між їх суб’єктами, затвердження та реалізації державних програм 

розвитку регіонів та галузей, формування дієвого механізму організації 

процесів сільськогосподарського виробництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Однією із наявних на сьогодні проблем є застарілість інформаційних 

баз та порушення послідовності процесів їх поновлення. Це призвело до 

погіршення якості планово-картографічних баз, які є основою для розробки 

проектів землеустрою. Оскільки такі проекти розробляються на основі даних, 

які були актуальні десятиліття тому, важко говорити про їх об’єктивність, 

наукове обґрунтування та еколого-економічну ефективність. На 

регіональному рівні ситуація не краща, поступово втрачається відповідність 

категорій землі та інформація про землекористувачів земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

На сьогодні переважна більшість новоутворених 

сільськогосподарських підприємств не володіють проектами землеустрою, 

які б забезпечували еколого-економічне використання земельних ресурсів, 

наукове обґрунтування сівозміни та регулювання сільськогосподарської 

діяльності згідно Закону України «Про землеустрій» [273]. 

В результаті політики екстенсивного розвитку агропромислового 

комплексу ще з радянських часів, половина території нашої країни сьогодні 

знаходить в стані, який характеризується надмірним показником освоєності 

земельного фонду та низьким рівнем узгодженості екологічних, економічних 

та соціальних чинників сталого розвитку територій та збалансованого 

землекористування. Необхідне підвищення питомої ваги екологічно-
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стабільних угідь, що забезпечить покращення якісних показників 

навколишнього природного середовища. 

Розробка проектів землеустрою, які б враховували сучасний 

економічний та екологічний стан земельних ресурсів, впровадження 

необхідних природоохоронних заходів – це задача не лише організаційної 

складової. Раціональний вихід з ситуації можливо досягнути лише шляхом 

комплексного еколого-економічного підходу до складання документації з 

землеустрою та включення процесів з землеустрою в основний процес 

господарської діяльності підприємств нашої країни (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Схема землевпорядного процесу сталого 

сільськогосподарського землекористування 

Джерело: розробка автора. 
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Застосування землеустрою як еколого-економічного інструменту 

забезпечення сталого розвитку територій (рис. 4.1) включає в себе всі основні 

етапи впровадження будь-якого еколого-економічного інструменту в 

господарську діяльність: 

 планування – включення до проектів землеустрою елементів, які 

забезпечать в процесі їх реалізації екологічну та економічну складові 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва; 

 виробництво – безпосередня реалізація запланованих заходів в 

процесі сільськогосподарського виробництва; 

 контроль – всі здійснені природоохоронні заходи на підприємстві 

повинні контролюватись як внутрішніми підрозділами, так і зовнішніми 

перевіряючими. Необхідність внутрішньогосподарського контролю 

зумовлений тим, що контроль зовнішній, з огляду на вибірковість та 

недостатню періодичність перевірок, не в змозі надати достатньо оперативної 

інформації для прийняття управлінських рішень. А оперативні, раціональні 

та науково обґрунтовані управлінські рішення є запорукою підвищення 

ефективності як самого виробництва, так і природоохоронних заходів, що 

реалізовуються на підприємствах; 

 впровадження результатів контролю – важливо пам’ятати, що 

контроль (як зовнішній, так і внутрішній) – це не самоціль, а лише механізм 

збирання та накопичення інформації про діяльність сільськогосподарського 

підприємства. Використання цієї інформації для внесення коригуючих змін 

в планування наступних виробничих циклів забезпечує удосконалення 

процесів сільськогосподарського виробництва та природоохоронних 

заходів. 

Впровадження екологічних та економічних заходів в систему розробки 

та затвердження документації з землеустрою відбувається з метою пошуку та 

обґрунтування такого варіанту земельних відносин в процесі 

сільськогосподарської діяльності, який би задовольнив усі вищеперераховані 
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аспекти та створив умови для сталого розвитку територій та збалансованого 

землекористування з мінімальним втручанням зовнішніх органів контролю. 

Оцінити ефективність того чи іншого варіанту використання еколого-

економічних інструментів в процесі сільськогосподарської діяльності 

можливо наступним чином: коли мова йде про економічну складову, 

потрібно оцінити приріст доходів від впровадження природоохоронних 

заходів та порівняти його з понесеними на ці заходи витратами. Аналогічно 

потрібно розрахувати і екологічний ефект. Проте в такому разі оцінюються 

не отримані додаткові доходи, а попереджені збитки, які для ефективності 

здійснених заходів мають бути більшими, ніж обсяг витрат, що був 

понесений на попередження таких збитків. Зрештою, коли розраховані 

показники ефективності кожного з варіантів, серед них обирається то, що 

передбачає найвищу ефективність, та затверджується відповідними 

документами, які потім стануть частиною документації з землеустрою та 

сформують наукове обґрунтування природоохоронної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Однак, необхідно зазначити, що не завжди найбільш економічно 

вигідний проект буде оптимальним в тому чи іншому випадку. Тому для 

вибору оптимального проекту існує два різні підходи: 

 досягнення максимального економічного ефекту; 

 орієнтація на мінімізацію витрат для забезпечення максимального 

екологічного ефекту. 

Перший підхід описано вище, тому додаткового пояснення не 

потребує. А от другий підхід необхідно розрити детальніше, аби прояснити 

його переваги перед першим в деяких випадках. Другий підхід 

застосовується у випадках, коли мова йде про збереження та охорону 

навколишнього природного середовища. Тобто, економічний ефект від 

використання земельних ресурсів може бути доволі позитивним та 

переважати над розмірами розрахункових збитків, проте погіршення якості 

земельних ресурсів і довкілля в цілому може запустити негативну ланцюгову 



237 

 

реакцію, збитки від якої будуть колосальними, і в той же час, 

непередбачуваними. А отже, і не відображеними в планових розрахунках, що 

ставить економічну та екологічну ефективність такого варіанту під велике 

питання. 

Для забезпечення підвищення еколого-економічної ефективності 

використання земельних ресурсів, необхідно здійснити наступні 

удосконалення в сфері землеустрою: 

 забезпечити повноту та достовірність вхідної інформації, на базі якої 

затверджуються проекти землеустрою загальнодержавного, регіонального та 

місцевого значення; 

 удосконалити положення чинного законодавства стосовно 

економічного стимулювання суб’єктів господарювання до створення 

актуальних та дієвих проектів землеустрою для забезпечення збалансованого 

розвитку земельних відносин в Україні; 

 створити ефективний механізм контролю за процесом 

сільськогосподарського виробництва на відповідність такого виробництва 

проектам з землеустрою загальнодержавного, регіонального та місцевого 

значення. 

Зазначені вище удосконалення дозволять землеустрою розкритись в 

якості еколого-економічного інструменту забезпечення сталого розвитку як 

окремих територій, так і країни в цілому. Запропоновані заходи дозволять 

забезпечити ефективне функціонування еколого-економічних механізмів 

сталого розвитку територій та збалансованого землекористування в галузі 

сільського господарства.  

Науково обґрунтовані підходи до створення та затвердження 

документації з землеустрою дозволять створити стабільну основу для 

оперативного та ефективного регулювання екологічної та економічної 

рівноваги агровиробництва, забезпечать умови для вирішення еколого-

економічних проблем розвитку сучасних сільськогосподарських 

підприємств. 
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Сільське господарство в Україні є однією із опорних галузей 

економіки, яка приносить 12% ВВП. Нинішня державна політика націлена на 

подальший активний розвиток аграрного сектору [251]. Оскільки Україна 

володіє потужним земельно-ресурсним потенціалом з якого землі 

сільськогосподарського призначення становлять 70 відсотків площі усієї 

території [291], економічний розвиток нашої країни безперечно залежить від 

ведення сільського господарства. 

Розвиток сільського господарства надзвичайно важливий, але сучасні 

методи його ведення можуть призвести до подальшого зниження 

сільськогосподарського виробництва. Причиною цього може стати 

зменшення показників продуктивності головного засобу виробництва – 

землі. Одночасно з інтенсивним її використанням у сільському господарстві, 

досі відсутній ефективний землевпорядний механізм управління земельними 

ресурсами. Через що сьогодні ми бачимо екологічні, економічні, технічні, 

адміністративні та юридичні проблеми у землекористуванні. 

Неодноразово науково обґрунтовано, що сільськогосподарські угіддя 

не можуть безконтрольно використовуватись без дотримання 

ґрунтоохоронних вимог, розробки та впровадження належної документації із 

землеустрою, незаконно вилучатись та використовуватись для 

несільськогосподарських потреб. Виконання цих вимог і умов, може 

забезпечити лише землевпорядний механізм управління земельними 

ресурсами, який зможе реалізувати дію наступних функцій: облік земель, 

планування розвитку землекористування, організацію раціонального 

використання земель та їх охорони, контроль за використанням земельних 

ресурсів. Ці функції може реалізувати сучасний землеустрій, його дія 

розповсюджується на ділянки всіх категорій та видів цільового призначення. 

При цьому система державного земельного кадастру функціонально 

пов’язана з роботою землевпорядного механізму. 

В основу дій з використання та управління земельними ресурсами 

повинні повернутись землевпорядні роботи, які дають основну базу для 
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аналізу кількісних і якісних показників земельних ресурсів, які включають в 

себе земельно-оціночні роботи, топографо-геодезичні, ґрунтові, геоботанічні 

та інші обстеження і вишукування. Проведення інвентаризації земель та 

оцінка їх якості має стати плановим процесом, який повинен періодично 

проводитись по всіх адміністративно-територіальних утвореннях. 

Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться 

не рідше як один раз у 5-7 років [186]. За період незалежності України 

економічна оцінка земель не проводилась. Останній (третій) тур економічної 

оцінки земель колгоспів і радгоспів Української РСР за результатами їх 

господарювання протягом 1981–1987 рр., був проведений у 1988 році [174]. 

Не дивлячись на те, що державна геоінформаційна система відомостей 

про землі, розташовані в межах державного кордону України працює з 2013 

року, говорити про налагоджений облік земель ще досить рано. Через 

неякісне виконання робіт із землеустрою, присутність корупційної складової 

в земельних відносинах та перш за все неефективні адміністративні та 

законодавчі рішення при проведенні земельної реформи, Державною 

службою України з питань геодезії, картографії та кадастру з 2013 року і до 

сьогодні здійснюються заходи із виправлення помилок, які містяться в 

Державному земельному кадастрі. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що сучасний 

землевпорядний механізм управління земельними ресурсами діє лише 

частково, а не в повній мірі, так як це передбачено діючими нормативно-

правовими актами. На рис. 4.2 зображено існуючий землевпорядний 

механізм управління земельними ресурсами на якому виділено ті види 

землевпорядних робіт, які є законодавчо передбачені, але виконуються 

частково або не виконуються взагалі. Сучасне землевпорядкування 

зосереджено на технічно простих роботах, таких як відведення земельних 

ділянок для оформлення права власності на землю, а роботи, які стосуються 

збереження та відновлення родючості ґрунтів, виконуються в дуже малих 

обсягах [4]. 
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Рис. 4.2. Землевпорядний механізм управління земельними ресурсами 

Джерело: сформовано автором за даними [4; 191]. 
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Наприклад у Львівській області схеми землеустрою та техніко-

економічні обґрунтування використання та охорони земель здійснювались у 

рамках розробленої землевпорядниками «Програми розвитку земельних 

відносин у Львівській області на 2011-2015 роки». На ці роботи необхідно 

було залучити 6,23 млн грн. Із цієї суми місцеві бюджети готові були 

самостійно виділити 2,93 млн грн (176 населених пунктів) на території 

області налічується 690 місцевих рад, з яких лише для 7-ми розроблено 

схеми землеустрою та техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель. Впровадження таких схем може забезпечити відновлення 

планово-картографічного матеріалу, зйомок минулих років, проведення 

топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і 

розвідок, а також прийняття проектних рішень, пов’язаних з перерозподілом 

земель за їх основним цільовим призначенням, зміною виду використання 

земельних ділянок, освоєння нових земель та підвищення родючості і 

поліпшення наявних. 

Через відсутність комплексної роботи землевпорядного механізму на 

сьогодні повністю порушений порядок розробки документації із 

землеустрою, це призвело до зниження ефективності землеволодіння і 

землекористування, особливо земель сільськогосподарського призначення. 

Основні зміни в землевпорядному механізмі торкнулися таких функцій 

державного управління землями сільськогосподарського призначення: 

 облік кількості і якості земель на державному, регіональному та 

місцевому рівнях; 

 державна кадастрова оцінка земель, а також моніторинг їх стану; 

 планування раціонального використання земель та їх охорони; 

 контроль за впровадженням землеустрою на землях 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

У зв’язку з неповноцінним виконанням робіт з інвентаризації земель, 

місцеві органи влади не мають точних відомостей про кількість земельних 
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ресурсів, що знаходяться у їх підпорядкуванні, складу та площі земельних 

угідь і нерідко навіть межі адміністративно-територіальних утворень. 

Відсутність комплексної дії землевпорядного механізму призвела до 

наступних наслідків: 

 відсутність ефективного управління земельними ресурсами; 

 неготовність держави до цивілізованого ринку земель 

сільськогосподарського призначення; 

 відсутність можливості використовувати земельні ділянки під 

іпотеку та заставу; 

 несформована повна і достовірна базу даних в системі державного 

земельного кадастру про земельні ділянки, що підлягають оподаткуванню 

або перебувають в оренді; 

 відсутність можливості застосувати реальний економічний механізм 

стимулювання до раціонального землекористування або впровадження 

штрафних санкцій, за порушення земельного законодавства; 

 складність та несвоєчасність у прийнятті рішень про відвід 

земельних ділянок їх примусове вилучення, резервування або консервацію. 

Процес запровадження ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні є незворотною процедурою. Даний факт ставить 

питання удосконалення землевпорядного механізму на землях 

сільськогосподарського призначення на перші місця в системі державного 

управління. Саме тому, органи державної та виконавчої влади в галузі 

управління земельними ресурсами повинні забезпечити наступне: 

 удосконалення функцій управління землями сільськогосподарського 

призначення; 

 диференціація землевпорядних заходів на стадіях управлінської 

діяльності; 
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 удосконалення системи, структури повноважень державних органів 

влади, які здійснюють управління землями сільськогосподарського 

призначення. 

Управління землями сільськогосподарського призначення вимагає 

системності та комплексності. Для того, щоб цього досягти необхідно 

забезпечити наступні умови: 

забезпечити особливий підхід до вивчення, обліку та оцінки земель 

сільськогосподарського призначення; 

забезпечити контроль за дотриманням правового режиму 

використання, допустимих розмірів земельних ділянок, обмежень і обтяжень 

щодо їх використання; 

встановити вимоги щодо планування та організації раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення та їх охорони, 

відповідно до схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань; 

забезпечити діяльність механізму управління землями 

сільськогосподарського призначення через систему правових, економічних, 

адміністративних, організаційних та інших заходів. 

Виходячи з вищенаведених умов, пропонується з сформулювати 

функції управління землями сільськогосподарського призначення в системі 

здійснення державної земельної політики через механізм землеустрою, який 

повинен здійснюватися у чотири етапи. 

Першим етапом є інформаційне забезпечення управління земельними 

ресурсами. Відновлення обліку кількісних і якісних показників земель 

сільськогосподарського призначення, забезпечення інформацією, щодо 

придатності земель для використання в сільському господарстві і 

потенційних можливостей. 

На другому етапі здійснюється планування раціонального 

використання земель. Метою даного виду робіт є встановлення правил 

землекористування на землях сільськогосподарського призначення, в яких 
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буде визначено територіальні межі та землевпорядні норми, а також порядок 

застосування та зміни цих меж і правил. Варто зазначити, що під 

землевпорядними нормами розуміються встановлювані в межах відповідних 

територіальних зон види дозволеного використання земельних ділянок, 

граничні розміри земельних ділянок, а також обмеження та обтяження 

використання земельних ділянок. 

Третій етап передбачає організацію раціонального використання 

земель методами землеустрою шляхом здійснення землевпорядного 

проектування та розробки відповідних проектів територіального 

землеустрою, проектів землеустрою окремих господарств, а також робочих 

проектів по здійсненню окремих землевпорядних заходів. 

На четвертому етапі слід здійснити контроль за проведенням 

землеустрою, що є частиною земельного контролю. При цьому необхідно 

оцінити стан і використання земель, які були обумовлені проведеними 

землевпорядними діями. 

Враховуючи етапи запропонованого землевпорядного механізму та 

сформовану практику проведення землеустрою в діючій системі 

законодавства для раціонального використання земель 

сільськогосподарського призначення необхідне повноцінне землевпорядне 

забезпечення. Планування використання земель сільськогосподарського 

призначення в сільському господарстві повинно здійснюватися на основі 

наступної документації із землеустрою (рис. 4.3).  

Пропонуємо, окрім Генеральної схеми планування території України, 

що є по суті містобудівною документацією запровадити Генеральну схему 

землеустрою території України. Це передплановий документ, який 

використовується для підготовки науково обґрунтованих рішень по 

організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу 

земель між галузями економіки, формування нових форм землеволодіння та 

землекористування, освоєння і меліорації земель, переселення громадян в 
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райони з високою забезпеченістю землею, що розробляється на всю 

територію України і є комплекснийм землевпорядним документом, 

призначеним для управління земельними ресурсами країни. Дана схема має 

бути використана, як орієнтир для розробки програм розвитку продуктивних 

сил країни, в т.ч. й галузі сільського господарства формування державного 

бюджету, а в частині розвитку землевпорядкування з метою для складання 

державної і регіональних програм використання та охорони земель. При 

цьому використання та охорона сільськогосподарських земель має 

здійснююватися відповідно до природно-сільськогосподарського 

районування. 

 

 Генеральна схема землеустрою 

території України 

Природно-

сільськогосподарське 

районування земель 

України 

Регіональні програми та 

схеми використання й 

охорони земель 

Проекти територіального 

землеустрою створення і 

організації 

сільськогосподарських 

землеволодінь та 

землекористувань 

Проекти землеустрою 

землекористувань, які 

сформовані для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

Робочі проекти використання та охорони земель 

Схеми землеустрою та техніко-економічні 

обґрунтування використання та охорони 

земель адміністративно-територіальних 

одиниць 

 

Рис. 4.3. Система землевпорядного забезпечення при плануванні 

сільськогосподарського землекористування 

Джерело: сформовано автором. 
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Створення необхідного землевпорядного забезпечення, яке 

представлене на рис. 4.3 вимагає значного фінансування. Саме тому з метою 

управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення і 

здійснення заходів з планування та організації раціонального використання 

цих земель, необхідно внести зміни до концепції «Державної цільової 

програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року» 

[182]. Ця програма повинна передбачати здійснення землеустрою на землях, 

що використовуються в сільськогосподарському виробництві, в тому числі 

на землях, що перебувають у державній власності. 

Особливе значення містить в собі зонування сільськогосподарських 

земель з врахуванням їх придатності та продуктивності в 

сільськогосподарському виробництві, відновлення меж земельних масивів, 

відумерлих та невитребуваних земельних часток (паїв).  

Створення необхідного землевпорядного забезпечення, яке 

представлене на рис. 4.3 вимагає значного фінансування. Саме тому з метою 

управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення і 

здійснення заходів з планування та організації раціонального використання 

цих земель, необхідно внести зміни до концепції «Державної цільової 

програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року» 

[182]. Ця програма повинна передбачати здійснення землеустрою на землях, 

що використовуються в сільськогосподарському виробництві, в тому числі 

на землях, що перебувають у державній власності. 

Особливе значення містить в собі зонування сільськогосподарських 

земель з врахуванням їх придатності та продуктивності в 

сільськогосподарському виробництві, відновлення меж земельних масивів, 

відумерлих та невитребуваних земельних часток (паїв).  

Стрімкий аграрний розвиток в країні супроводжується інтенсивним 

використанням земельних ресурсів країни без належного землевпорядного 

забезпечення. Неповноцінна дія землевпорядного механізму призводить до 

прийняття нераціональних рішень при використанні земельних ресурсів у 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80
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сільському господарстві. Для того щоб сформувати збалансований процес 

використання земель сільськогосподарського призначення, необхідно при 

плануванні сільськогосподарського землекористування враховувати всю 

інформацію землевпорядного забезпечення відповідної території. Оскільки 

такі роботи як зонування нині не проводяться через низький рівень 

фінансування землевпорядного процесу, їх розробку слід виконувати через 

реалізацію державних програм. 

Вбачаєм також за необхідне впровадження нового виду 

землевпорядних документів, а саме схем організації території об’єднаних 

територіальних громад як елементів стратегічних планів збалансованого 

розвитку сільських територій. Такі схеми мають стати ключовими 

документами формування сталого сільськогосподарського 

землекористування на місцевому рівні. Сукупність землевпорядних 

документів повинні розроблятися в процесі стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, а схема 

організації території бути її органічної складовою. 

Враховуючи вищезазначене, подальшим етапом вирішення проблеми 

розвитку землевпорядного процесу повинно бути детальне визначення 

кількості, виду і вартості землевпорядної документації, яку необхідно 

розробити на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні з метою 

забезпечення раціонального управління земельними ресурсами у сільському 

господарстві. 

Зважаючи на результати оцінки сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення регіонів України розроблено схему 

застосування еколого-економічних інструментів та важелів землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування, яка 

передбачає проведення диференційованої регуляторної політики та 

функціональних орієнтирів, спрямованих на усунення негативних відхилень 

від оптимальних індикаторів сталості (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Схема застосування еколого-економічного інструментарію 

землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування 

Область 

П
р
іо

р
и
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и
й
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ь
о

в
и

й
 в

ек
то

р
*

 Еколого-економічні інструменти землевпорядного 
механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування** 

Т
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л
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н

е 
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О
р
га

н
із

ац
ія

 т
ер

и
то

р
ії

 

В
п

о
р
я
д

к
у
в
ан

н
я
 у

гі
д

ь
 т

а 

о
б

ґр
у
н

ту
в
ан

н
я
 с

ів
о
зм

ін
и
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сп

о
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к
и

х
 у

гі
д

ь
 

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 A A C 

Запорізька 1, 2 D D С B D D 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 A 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 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. Наприклад, для Львівської 

області обрано екологічний функціональний орієнтир, що було обумовлено 

низьким значенням екологічного вектору сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення (0,56) порівняно з соціально-

економічним (0,76). 

Сільськогосподарські землі є основним засобом виробництва в 

аграрній сфері, від раціональності використання яких залежить не тільки 

кількість та якість виробленої продукції, а й стан агроекосистем. Тому 

використання земельних ресурсів без проведення відновлювальних, 

компенсаційних заходів спричиняє деградаційні процеси ґрунтового покриву, 

втрату продуктивних властивостей ґрунтів, а також створює загрозу 

зменшення ефективності виробництва. 

Негативна ситуація з використанням та охороною земель 

сільськогосподарського призначення вимагає прискореного проведення 

заходів щодо їх захисту, перш за все, шляхом розвитку землеустрою 

особливо цінних сільськогосподарських угідь. Так, конкретні імперативи 

використання кожного окремо оброблюваного контуру земельної ділянки 

встановлені проектом землеустрою, дозволяють ефективно здійснювати 

контроль за охороною та використанням земель сільськогосподарського 

призначення, захищати особливо цінні за своєю продуктивністю ґрунти, 

оптимізувати витрати меліоративні та агрохімічні заходи. 

Актуальність та необхідність охорони і раціонального використання 

особливо цінних земель сформульовані в роботах багатьох вчених з різних 



250 

 

галузей знань. Зокрема, питанням раціонального використання та охорони 

особливо цінних земель, в тому числі сільськогосподарського призначення, 

присвячені праці Т. Євсюкова, О. Канаша, Л. Новаковського, А. Мартина та 

інших. Представники юридичної науки О. Мураховська та Л. Ришкова 

детально дослідили проблеми нормативно-правового забезпечення 

використання особливо цінних земель. Наукові праці відомих ґрунтознавців, 

зокрема С. Балюка, О. Корчинської, Р. Трускавецького присвячені проблемам 

класифікації особливо цінних типів ґрунтів. 

Разом з тим, в сучасній землевпорядній науці питання землеустрою 

особливо цінних земель сільськогосподарського призначення практично не 

розглядалися, внаслідок чого виникає необхідність розробки теоретичних і 

методичних положень щодо удосконалення механізмів його розвитку в 

аспекті адаптації до відповідних еколого-економічних умов. 

Для узгодження екологічних та продовольчих інтересів 

сільськогосподарського землекористування необхідним є реформування 

системи землевпорядного забезпечення, зміна механізму управління 

земельними відносинами, органічною складовою яких повинен стати такий 

інструмент як землеустрій особливо цінних земель в сільському 

господарстві. Вирішення зазначених питань потребує обґрунтування 

теоретико-методичних положень розвитку землеустрою особливо цінних 

земель сільськогосподарського призначення як умови підвищення 

ефективності та конкурентоспроможності виробництва. 

У вітчизняній практиці до особливо цінних земель 

сільськогосподарського призначення прийнято відносити землі, яким 

належить особливо важлива роль в продовольчій, екологічній, енергетичній і 

соціальній безпеці держави та які наділені високою природною та 

потенційною родючістю [162]. 

Чинне нормативно-правове забезпечення регулювання земельних 

відносин в Україні під поняттям «особливо цінні землі» визначає окремі види 

земель і земельних ділянок, що перебувають під особливою правовою 
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охороною. Згідно з Земельним кодексом України до складу земель 

сільськогосподарського призначення відносять [145]: чорноземи нееродовані 

несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені 

несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи 

опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні 

глибокі і середньо глибокі ґрунти; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; 

коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі ґрунти 

Закарпаття. 

Результати наукових досліджень засвідчили, що в Україні сьогодні 

відсутнє чітка та ефективна система інституціонального забезпечення 

виділення особливо цінних сільськогосподарських земель. Тому, на нашу 

думку, територія особливо цінних сільськогосподарських земель є об’єктом 

землеустрою, на якому необхідне проведення заходів з вивчення стану 

земель, комплексу передпроектних і проектних робіт, планування 

організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних, 

гідротехнічних та інших заходів. 

Існує значна невідповідність між формальними і неформальними 

інститутами, досить часто виникають колізії, з одного боку, між тим, що 

державними інститутами гарантується особлива охорона найціннішої 

частини національного багатства, а з іншого – тим, що ми стаємо свідками як 

особливо цінні землі перетворюються в територіальний базис розширення 

меж населених пунктів. Ця колізія проявляється через непрозорі процедури 

отримання земельних ділянок під забудову та зміни їхнього цільового 

призначення з метою подальшої забудови [142; 240; 289]. Виділення, захист і 

раціональне використання особливо цінних продуктивних 

сільськогосподарських угідь поширене за кордоном, досвід вивчення якого 

дозволить оптимізувати цей процес в нашій країні [142]. 

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, у структурі орних земель України площа особливо цінних земель 
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досягає майже 9,4 млн га. Варто відмітити значну різницю питомої ваги 

особливо цінних земель у загальній площі ріллі за різними областями 

України – від 8,2% у Волинській області до 56,6% у Полтавській (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Регіональний розподіл площ особливо цінних орних 

земель України, 2015 р. 

Регіон 

Площа орних земель, га 

всього 

у тому числі особливо цінних 

земель 

га % 

АР Крим 1144594 348933 30,5 

Вінницька 1572768 476439 30,3 

Волинська 623606 51149 8,2 

Дніпропетровська 1955004 270628 13,8 

Донецька 1568553 183691 11,7 

Житомирська 1062258 207127 19,5 

Закарпатська 180297 62346 34,6 

Запорізька 1868442 526173 28,2 

Івано-Франківська 326606 67468 20,7 

Київська область 1304213 486480 37,3 

Кіровоградська 1641518 719250 43,8 

Луганська 1301940 229668 17,6 

Львівська 711164 98033 13,8 

Миколаївська 1629194 536968 33,0 

Одеська 1987976 752312 37,8 

Полтавська 1691902 956851 56,6 

Рівненська 571069 77086 13,5 

Сумська 1222434 537233 43,9 

Тернопільська 776136 285496 36,8 

Харківська 1793876 904735 50,4 

Херсонська 1727884 776288,2 44,9 

Хмельницька 499190,9 140032,8 28,1 

Черкаська 1203120 496346 41,3 

Чернівецька 243793 37863 15,5 

Чернігівська 1264192 168533 13,3 

Всього по Україні 29871730 9397129 31,5 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
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Для більш наочного відображення отриманих результатів проведено 

зонування території України в розрізі регіонів за часткою особливо цінних 

земель в загальній структурі орних земель через картографічне зображення 

(рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Зонування території України за питомою вагою особливо цінних 

земель в загальній структурі орних земель 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Для визначення цілей, завдань і змісту землеустрою особливо цінних 

сільськогосподарських земель необхідно, перш за все, звернутися до 

визначення землеустрою і його можливостей для забезпечення вирішення 

даного завдання. Варто погодитись з академіком РАН С.М. Волковим та 

к.е.н. К.І. Черкашиним, що розглядаючи визначення землевпорядкування з 

різних позицій – як механізм здійснення земельної політики держави, 

частина суспільного способу виробництва, складову частину господарського 

механізму країни, в сфері практичної діяльності дає наступне визначення 

землеустрою «...система заходів (державних, регіональних, господарських) з 
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організації раціонального використання та охорони земель, створення 

культурних і стійких ландшафтів» [46, с. 8–10]. 

Об’єднуючи поняття і зміст землеустрою відповідно до землевпорядної 

науки і існуючими законодавчими нормами, метою землеустрою є 

раціональне використання та охорона земель, організація території і 

виробництва відповідно до існуючих земельних відносин. Відповідно до 

цього, мета землеустрою особливо цінних земель в сільському господарстві – 

встановлення місцезнаходження, зонування та організація території даних 

земель, раціональне їх використання та охорона відповідно до потреб 

виробництва та існуючих земельних відносин. Виходячи із сформульованої 

мети і на основі аналізу наукових робіт ряду вчених-землевпорядників [1; 

401; 414] при землеустрої особливо цінних сільськогосподарських земель 

необхідно вирішити такі завдання: 

 проведення комплексу заходів та робіт з аналізу стану використання 

земель, що включає ґрунтові, геоботанічні, землевпорядні обстеження і 

вишукування; 

 оцінка якості і інвентаризація земель, що дозволяють за допомогою 

встановлених критеріїв виділити площі особливо цінних 

сільськогосподарських земель; 

 встановлення видів дозволеного використання земельних ділянок, 

що відносяться до особливо цінних сільськогосподарських угідь для 

формування регламентів, які відображаються в матеріалах з його 

обґрунтування і картах територіальної зони даних земель; 

 використання інформації з державного земельного кадастру, 

документів територіального планування та державного фонду даних, правил 

землекористування і забудови, інших документів, які формуються в процесі 

землевпорядної діяльності, а також документів державних картографічних та 

геодезичних фондів, інших відомостей, передбачених законом, в процесі 

встановлення географічного розташування особливо цінних 

сільськогосподарських земель; 
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 формування спеціального реєстру особливо цінних земель в 

сільському господарстві, що дасть змогу точно встановити місцезнаходження 

ділянки, її кадастровий номер, площу, вартість, а також отримати 

інформацію про власників та користувачів земельної ділянки; 

 наповнення картографічних матеріалів стосовно особливо цінних 

земель, що дасть змогу провести зонування територій нашої країни, її 

територіальних одиниць згідно придатності тих чи інших зон для 

ефективного ведення сільського господарства; 

 здійснення комплексу заходів з проектування та планування 

раціоналізації господарської діяльності на територіях сільськогосподарських 

підприємств [46]. 

В процесі розв’язання систематизованих вище завдань необхідно 

врахувати, що вибуття земель сільськогосподарського призначення неминуче 

і розвивається з двох причин: нераціональне використання земель і, як 

наслідок, заростання забруднення, заліснення, заболочування тощо; 

вилучення для несільськогосподарських потреб (житлова забудова, 

енергетика, промислове виробництво тощо). 

Всі перераховані вище завдання дозволять вирішити питання виділення 

та організації раціонального використання і охорони особливо цінних земель 

в сільському господарстві в порядку виконання системи землевпорядних 

заходів (табл. 4.3). 

Таким чином, визначається зміст землеустрою особливо цінних 

сільськогосподарських земель, у тому числі їх виділення, використання та 

охорона. Складання переліку особливо цінних сільськогосподарських угідь 

ґрунтується на критеріях, для виявлення яких необхідно провести 

землевпорядні земельно-оціночні роботи з вивчення стану земель, зокрема 

різного роду обстеження і вишукування, оцінку якості і інвентаризація 

земель, що відзначаються у відповідних матеріалах [214]. 

Таблиця 4.3 

Система землеустрою особливо цінних сільськогосподарських земель 
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ЗАХОДИ ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Складання та затвердження переліку особливо цінних 

сільськогосподарських земель 

Ґрунтові, геоботанічні та інші 

обстеження чи вишукування 

Матеріали ґрунтових, геоботанічних та 

інших обстежень і вишукувань 

Оцінка якості землі Матеріали оцінки землі 

Інвентаризація землі Матеріали  інвентаризації земель 

Встановлення регламентів 

Карта територіальних зон 

сільськогосподарського призначення 

Матеріали обґрунтування 

сільськогосподарського регламенту 

Встановлення (опис) місця розташування і меж особливо цінних 

сільськогосподарських земель 

Опис місця розташування і 

встановлення меж особливо 

цінних земель 

Карта (план) об'єкта землеустрою 

Складання реєстру особливо цінних продуктивних 

сільськогосподарських земель 

Складання реєстру особливо 

цінних  земель 

Карти особливо цінних 

сільськогосподарських земель 

територіальних одиниць 

Складання тематичних карт, схем зонування території за придатністю для 

використання в сільському господарстві 

Зонування території за 

придатністю для використання 

в сільському господарстві 

Карти зонування території за придатністю 

для використання в сільському 

господарстві 

Планування і організація раціонального використання особливо цінних 

земель 

Планування і організація 

раціонального використання та 

охорони особливо цінних 

сільськогосподарських земель 

Схеми землеустрою територій з 

включенням зон особливо цінних 

сільськогосподарських земель 

Проекти внутрішньогосподарського 

землеустрою сільськогосподарських 

організацій з урахуванням зон особливо 

цінних земель 

Робочі проекти поліпшення, захисту від 

негативних явищ особливо цінних земель 

Джерело: систематизовано автором за [142; 247; 21]. 

Наприклад, при проведенні інвентаризації повинна складатися крім 

інвентаризаційної відомості, поконтурна відомість, реєстр меліорованих 



257 

 

земель, реєстр земельних ділянок, які використовуються для здійснення 

племінного тваринництва, аквакультури (рибництва), насінництва, 

селекційної та іншої наукової (науково-дослідницької), освітньої діяльності, 

пов’язаної з аграрним виробництвом. 

Визначення видів дозволеного використання земельних ділянок, що 

відносяться до особливо цінних сільськогосподарських угідь є, за своєю 

сутністю, встановленням регламентів, як виду землевпорядних робіт. 

Завданням землеустрою є підготовка матеріалів щодо обґрунтування 

сільськогосподарського регламенту і складання карти територіальної зони 

сільськогосподарського призначення. На карті територіальної зони 

сільськогосподарського призначення передбачається відображати кордони 

такої зони, межі населених пунктів, межі водних об’єктів, межі зон з 

особливими умовами використання території, територій традиційного 

природокористування, територій об’єктів культурної спадщини, а також 

розташування меліоративних систем. На карті територіальної зони особливо 

цінних сільськогосподарських земель також відображаються межі 

сільськогосподарських угідь. 

На нашу думку, на цих картах повинні бути встановлені і кордони 

особливо цінних продуктивних сільськогосподарських угідь і складена їх 

експлікація, а також охоронних зон навколо них. З метою дотримання 

правового режиму (регламенту) використання даних земель, постановки їх на 

державний кадастровий облік, необхідно встановити (описати) їх 

розташування, в результаті якого виконується карта (план) об’єкта 

землеустрою. 

Формування зазначеного вище реєстру особливо цінних 

сільськогосподарських земель передбачає використання семантичних 

відомостей про такі угіддя, а також картографічні матеріали, пов’язані з 

ними. З огляду на багатогранне значення земельних ресурсів в 

сільськогосподарському виробництві, необхідним елементом зазначеного 

процесу вважаємо зонування територій згідно їх придатності до 
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використання сільськогосподарськими суб’єктами, що і зазначається у 

відповідних картографічних матеріалах. 

Забезпечення всього комплексу заходів з відокремлення особливо 

цінних сільськогосподарських угідь за допомогою проектів з землеустрою 

повинно стати основою для планування та раціонального використання 

земель, формування проектів внутрішньогосподарського землеустрою, а 

також проектів поліпшення сільськогосподарських угідь, їх захисту від 

негативних явищ та процесів. 

На нашу думку, формування землевпорядної документації з 

урахуванням зонування територій та класифікації угідь згідно їх придатності 

до сільськогосподарського використання дозволить зменшити витрати та 

підвищити ефективність землевпорядного проектування, при цьому зміст 

внутрішньогосподарського проектування, враховуючи зазначене зонування, 

не зміниться. 

Формування спеціальної інформаційної бази особливо цінних 

сільськогосподарських угідь під час зонування територій дасть змогу знайти 

комплексне рішення проблеми їх поліпшення, зменшення негативного 

впливу деградаційних процесів при складанні проектів землеустрою. 

Таким чином, з метою землеустрою особливо цінних земель в 

сільському господарстві необхідно виконати наступні роботи: 

1. Підготовчі роботи: 

 актуалізація планово-картографічного матеріалу (коригування карт 

за територіальними одиницями з розробкою планової основи для виділення 

особливо цінних земель); 

 збір і систематизація інформації, необхідної для розробки шкал з 

продуктивності ґрунтів (характеристика агрокліматичних умов зони 

розташування територіальної одиниці; агроекологічний потенціал; 

характеристика ґрунтових і геоботанічних умов; характеристика земельно-

кадастрових даних; характеристика статистичних даних щодо використання 
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земель; характеристика економічних умов сільськогосподарського 

виробництва); 

 підготовка переліку земельних ділянок територіальної одиниці, що 

включає інформацію про межі, площі, форму власності і кадастровий номер. 

2. Оцінка земель сільськогосподарського призначення територіальної 

одиниці за зерновим еквівалентом. 

3. Диференціація земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення територіальної одиниці за якісними характеристиками на основі 

шкали класифікації земель за придатністю для використання в сільському 

господарстві. 

4. Складання карти класифікації земель сільськогосподарського 

призначення територіальної одиниці за придатністю для використання в 

сільському господарстві. 

5. Складання карти особливо цінних сільськогосподарських земель 

територіальної одиниці. 

6. Складання реєстру особливо цінних сільськогосподарських земель 

територіальної одиниці. 

7. Оформлення текстової та графічної частин матеріалів з виділення 

особливо цінних сільськогосподарських земель. 

Таким чином, система землеустрою особливо цінних 

сільськогосподарських земель дозволить зберегти їх цілісність, раціонально 

використовувати і дбайливо охороняти, як основу національної безпеки 

держави. 

Ефективним інструментом виділення особливо цінних земель є 

зонування, що передбачає розмежування її з виділенням особливих зон і 

визначенням для кожної з них цільового призначення, пріоритетних функцій 

і відповідних режимів використання. 

Зонування земель сільськогосподарського призначення пропонується 

здійснювати за поділом на зони особливо цінних сільськогосподарських 

земель та інші зони сільськогосподарського призначення. До складу зон 
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особливо цінних сільськогосподарських земель повинні включаються землі і 

земельні ділянки [162; 220; 318]: 

1) які є сільськогосподарськими угіддями (рілля, сіножаті, пасовища, 

перелоги, багаторічні насадження (сади, виноградники та інші)), в тому числі 

меліоровані; 

2) зайняті меліоративними системами; 

3) які використовуються для здійснення окремих видів діяльності в 

галузі рослинництва, тваринництва, рибництва та наукового забезпечення 

сільського господарства (земельні ділянки, які використовуються для 

селекції, насінництва, сортовипробування, розведення племінних тварин і 

використання племінної продукції, рибництва, розміщення колекцій 

генетичних ресурсів рослин, науково-дослідних, дослідно-навчальних цілей, 

пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом); 

4) надані і придатні для вирощування окремих унікальних видів 

сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень і ягідників, види 

яких визначаються органом виконавчої влади, що здійснюють функції з 

вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у 

сфері агропромислового комплексу. 

Необхідність зонування аргументується тим, що в складі земельних 

ресурсів нашої країни обов’язково є ділянки, які вважаються непридатними 

для сільськогосподарського використання, поки не буде здійснено 

поліпшення їх якісних характеристик. Окрім цього, є ділянки, які доцільно 

перевести до складу земель несільськогосподарського призначення. 

Ефективність землеустрою особливо цінних земель виражається, перш 

за все, в тому, що в результаті класифікації та зонування можна виділити 

землі різної якості, і  в результаті малопродуктивні – вилучати для 

несільськогосподарських цілей, високопродуктивні – залишати в 

сільськогосподарському обороті. При цьому вилучаючи малопродуктивні 

землі і заповнюючи їх вилучення освоєнням родючих, але нераціонально 

використаних земель, ми отримуємо підвищення врожайності за рахунок 



261 

 

поліпшення родючості земель, збільшення виручки сільськогосподарських 

підприємств [48; 184; 310]. 

Класифікація земель за якістю дозволить диференційовано 

розміщувати сівозміни при організації території, що призведе до підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур, збільшення виручки 

підприємств та підвищення ефективності виробництва. 

Різниця в якості земель, які вилучаються, веде до різного приросту 

кадастрової вартості земельних ділянок, і як наслідок, до зміни земельного 

податку. Збільшення прибутку сільськогосподарських організацій за рахунок 

запобігання вилучення родючих земель, проведення землевпорядних заходів 

в свою чергу призводить до збільшення надходжень в бюджет. 

Узагальнюючи вищенаведене і ґрунтуючись на твердженні С.М. Волкова [41] 

економічну ефективність землеустрою особливо цінних 

сільськогосподарських земель можна уявити, як сукупність комерційної і 

бюджетної ефективності. Комерційна ефективність буде складатися з 

ефективності за рахунок запобігання вилучення продуктивних земель, зміни 

структури та напряму використання інвестицій, диференційованого 

розміщення сівозмін на території сільськогосподарських підприємств. 

Бюджетна ефективність ґрунтується на прирості податків (у державний, 

регіональний і місцевий бюджети) і складається з приросту податків. 

Таким чином, на підставі узагальнення теоретичних положень 

землеустрою, аналізу нормативно-правових документів встановлені цілі, 

завдання і зміст землеустрою особливо цінних сільськогосподарських земель. 

Визначено, що система землеустрою особливо цінних сільськогосподарських 

земель включає: вивчення стану земель, формування переліку та реєстру 

особливо цінних земель; встановлення регламентів; опис місця розташування 

і (або) встановлення на місцевості меж особливо цінних земель; зонування, 

планування і організація раціонального використання та охорони особливо 

цінних земель в сільському господарстві. 
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На основі розробки теоретичних основ землеустрою особливо цінних 

сільськогосподарських земель доведено, що основна мета виділення 

особливо цінних земель полягає в захисті їх від вибуття із 

сільськогосподарського обороту. Визначено, що в результаті зонування 

земель за придатністю для використання в сільському господарстві 

з’являється можливість диференційованого розміщення 

сільськогосподарських культур, сівозмін за землями різної якості.  

З огляду на необхідність оцінки ефективності землевпорядної 

діяльності стосовно особливо цінних продуктивних сільськогосподарських 

угідь, вважаємо доцільно визначати економічну ефективність як сукупність 

комерційної та бюджетної. Комерційна ефективність визначається з огляду 

на економічний ефект від запобігання вилучення продуктивних земель, зміни 

структури та напрямів використання інвестицій тощо. Бюджетна 

ефективність базується на прирості податкових надходжень до бюджетів 

різних рівнів. 

 

4.2. Інформаційне забезпечення землевпорядкування у сільському 

господарстві 

 

Земельні ресурси є основним засобом аграрного виробництва, а процес 

використання їх у господарській діяльності забезпечує соціально-

економічний розвиток країни. Важливу роль у цьому відіграє збалансоване 

землекористування, що своєю чергою є неможливим без ефективного 

управління земельними ресурсами. Прийняття рішень у сфері управління 

земельними ресурсами агросфери потребує ефективного інформаційного 

забезпечення. Таке забезпечення має здійснюватися під час операцій, 

спрямованих на реалізацію землевпорядних робіт, формування кадастру, 

здійснення моніторингу земель, та скеровуватися на отримання, зберігання, 

обробку та видачу даних, що характеризують динаміку розвитку аграрного 

сектора економіки. Однак, на сьогодні інформаційні системи в 



263 

 

землевпорядкуванні сільськогосподарських підприємств функціонують 

розрізнено, базуючись на аналітичних, статистичних та технічних системах. 

Це розрізнення призводить до значної кількості помилок під час 

проектування та до зниження ефективності у прийнятті управлінських 

рішень. Подальшого розвитку землевпорядного механізму в сільському 

господарстві можливо досягти тільки на основі застосування інновацій і 

організації землевпорядних робіт із використанням новітньої техніки, 

програмного забезпечення, комп'ютерних та сучасних геоінформаційних 

технологій, оптимізації та упорядкування інформації. 

Доцільність запровадження інформаційної підтримки 

землевпорядкування обумовлено науково-технічним прогресом у галузі 

геодезії та картографії, розвитком геоінформаційних технологій, а також 

необхідністю підвищення ефективності землеустрою, викликаної 

трансформацією сільськогосподарських землекористувань, перерозподілом 

земель та активізацією їх ринку. 

Шляхи розв’язання проблем ефективного інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами та процесу землекористування у різний 

час розглядалися в роботах Д.І. Бабміндри, Д.С. Добряка, Т.В. Папаскірі, 

І.М. Семенчук, Р.Б. Таратули, В.А. Юзика та ін. Прикладні аспекти 

створення та функціонування інформаційних систем та ведення земельного 

кадастру розглядали у своїх дослідженнях В.А. Боклаг, М.Г. Лихогруд, 

М.Г. Ступень, А.М. Третяк. Питанням взаємообміну інформацією між 

підсистемами землеустрою, земельного кадастру та моніторингу земель в 

загальній інформаційній системі сільськогосподарського землекористування 

приділено увагу в наукових працях А.С. Бордюжи. Представники 

землевпорядної школи Харківського авіаційного інституту С.Ю. Даншина та 

А.В. Василенко стверджують: «роботи з землеустрою вимагають 

використання геодезичної і картографічної документації, яку наочно подають 

у вигляді картограм, тому інформаційні системи дозволяють створити 

комплексне уявлення про сільськогосподарські угіддя, що підлягають 
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розподілу, та прийняти обґрунтовані рішення під час виносу земельних 

ділянок на місцевості» [114, c. 38]. Вони наголошують, що використання 

просторово-розподілених даних, необхідність їх оброблення й аналізу надає 

можливість обґрунтувати застосування геоінформаційних систем і створити 

метод інформаційної підтримки проектів землеустрою з використанням 

ArcGIS для візуалізації [114, c. 33]. 

Відомий російський вчений Т.В. Папаскірі [256] зауважує, що перехід 

до інформаційного суспільства посилює роль інформації в розв’язанні 

проблем державного управління, у т.ч. управління земельними ресурсами. 

Слід підкреслити, що інформаційне забезпечення налічує такі складові: 

власне інформацію, інформаційні технології, інформаційні системи та 

інфраструктуру просторових даних. Заслуговують на увагу в цьому аспекті 

відмітити висновки Р.Б. Таратули «в сучасних умовах інноваційного 

розвитку геоінформаційне забезпечення виступає основою земельно-

інформаційної системи та являється джерелом усієї просторової інформації 

стосовно об’єктів певної території та має достатній потенціал, щоб 

перетворитись на потужний інструмент обробки інформації, вирішення 

складних математичних завдань, пов’язаних з моделюванням процесів 

управління земельними ресурсами та виконувати роль регулюючого 

інструменту в процесі реалізації територіальних управлінських рішень» [342, 

с. 120–122]. 

Загалом можна стверджувати, що наразі виник і об'єктивно існує новий 

науковий напрям – інформаційне забезпечення землеустрою, який 

розглядається як система інформаційних ресурсів і інструментарію їх 

організації, спрямованих на виконання завдань стосовно управління 

земельними ресурсами, та охоплює весь землевпорядний процес. 

Незважаючи на доволі всебічну вивченість вказаних проблем, мусимо 

констатувати, що переважна більшість вчених розглядає землеустрій та 

землевпорядний механізм як інформаційні джерела ефективного 

землекористування. Проте в сучасних умовах господарювання 
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землевпорядкування в сільському господарстві, своєю чергою, також 

потребує ефективного та стабільного інформаційного забезпечення з метою 

ефективного управління земельними ресурсами на засадах їх збалансованого 

використання. 

В основу методології покладено парадигму землевпорядкування, що 

базується на відповідних інформаційних інфраструктурах, до складу яких 

входять кадастрові та топографічні набори даних і які забезпечують доступ 

до повної та актуальної інформації про земельні ресурси. Робота базується на 

використанні загальних методів дослідження, що спираються на принципи 

аналізу процесів еколого-економічних взаємозв'язків. 

Аналізуючи процес землевпорядного забезпечення сільського 

господарства, слід відзначити, що саме роботи з землеустрою потребують 

використання геодезичної і картографічної інформації, а супровідна 

документація має прив’язку до картографічних об’єктів. Саме тому 

інформаційне забезпечення землевпорядкування надає змогу створити 

комплексне уявлення про організацію території, впорядкування 

сільськогосподарських угідь і сівозмін та прийняти обґрунтовані рішення в 

процесі землевпорядного проектування. 

На сьогодні, до основних напрямів використання інформаційних 

систем у землевпорядкуванні можна віднести [26; 196; 200]: 

 моніторинг земель, а саме, систематичне спостереження за якісним 

станом земель, оцінювання та передбачення ймовірних перетворень щодо 

цього стану (метою проведення моніторингу земель є регулювання якісного 

стану довкілля, запобігання деградаційним процесам ґрунту, забезпечення 

продуктивності земель, що у підсумку надає можливість відображати реальні 

дані під час укладання наукових доповідей, звітних матеріалів, прогнозних 

рішень, тематичних карт тощо); 

 прогнозування і планування розвитку сільськогосподарського 

землекористування на основі оцінювання ресурсного потенціалу угідь, 

забезпечення збалансованого землеробства (ефективне картографічне 
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знімання земної поверхні для віддзеркалення прогнозних показників 

розвитку визначених територій за допомогою інформаційних даних, що 

своєю чергою надає змогу приймати результативні управлінські рішення у 

цій сфері з урахуванням науково обґрунтованих розвідок); 

 візуалізація картографічного відображення статистичних даних, 

одержаних унаслідок здійснення низки соціо-економічних розвідок з метою 

забезпечення землевпорядних цілей; 

 моделювання збалансованого землекористування та охорона земель 

(передбачає можливість інформаційного забезпечення щодо автоматизації 

обчислень кількісних даних земельних угідь, а також їх наступної 

візуалізації); 

 якісне оцінювання земельних ресурсів, дослідження їх еколого-

економічного потенціалу, оцінювання трансформацій якісного стану 

довкілля через демографічний вплив. 

Через брак систематичної реалізації землеустрою на засадах 

функціонування національних неформальних інституцій упродовж тривалого 

періоду нині актуальним є проведення землевпорядних робіт та інших 

заходів. Для зниження витрат на проведення відповідних робіт, підвищення 

їх якості своєчасності і оперативності необхідним є реалізація певних 

напрямів інформаційного забезпечення землевпорядкування у сільському 

господарстві, зокрема: визначення критеріїв та системи показників оцінки 

екологічної, економічного, соціальної та інших видів ефективності 

організації і 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 від інформатизації та автоматизації землевпорядних робіт. 
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Дослідження у сфері сільськогосподарського землекористування 

свідчать про необхідність удосконалення інформаційного забезпечення в 

частині методичних основ формування інформації. На нашу думку, до 

переліку важливих та термінових питань слід включити: розробку системи 

показників та критеріїв для формування повнішої інформації про 

користування землями сільськогосподарського призначення; організацію 

комплексного оцінювання цих земель як основи забезпечення збалансованого 

сільськогосподарського землекористування. У складі комплексного 

оцінювання необхідно передбачити розрахунок характеристик земельно-

кадастрової одиниці із застосуванням комплексних показників різної 

спрямованості. Отже, до завдань комплексного оцінювання входить 

визначення стану земельно-кадастрових одиниць, а також автоматизація 

збору, обробки та передачі необхідної інформації землекористувачам, 

упровадження нового програмного забезпечення або удосконалення 

існуючого для досягнення збалансованого використання земель 

сільськогосподарського призначення, удосконалення вмісту планово-

картографічних матеріалів, що передбачає використання автоматизованих 

технологій створення картографічних моделей. 

Для повного розуміння сутності такого комплексного явища, як процес 

інформаційного забезпечення землевпорядкування у сільському 

господарстві, його варто досліджувати з урахуванням зовнішніх чинників та 

середовища існування. Одним зі шляхів формування системи інформаційного 

забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві є побудова 

моделей, що будуть мати такі характеристики: динамічність, абстрактність, 

системність, структурованість, функціональність [26, с. 128]. Обов’язковим 

для побудови моделі є визначення її елементів. Декілька елементів системи, 

за умови, що вони здатні сформувати автономне з’єднання, групують у 

підсистеми. Елементи підсистем характеризуються спільними ознаками, вони 

частково можуть виконувати свої функції незалежно. Використання 

підсистем доволі поширено для виконання аналітичних завдань під час 
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роботи з великими та складними системами, оскільки за потреби, залежно від 

масштабу, підсистеми виконують роль або окремих елементів, або цілих 

систем. З урахуванням аналізу взаємодії основних складових елементів 

землевпорядкування у сільському господарстві запропоновано структурно-

логічну схему моделі функціонування системи її інформаційного 

забезпечення (рис. 4.5). 

 

Інформаційно-аналітична 

підсистема 
 

 формування інформації про землі та 

інші об’єкти землевпорядкування; 

 моніторинг земель; 

 організація збереження даних, 

забезпечення процедур їхнього 

редагування і відновлення; 

 систематизація інформаційної бази; 

 обслуговування запитів на 

інформаційний пошук 
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 обробка даних, забезпечення 

трансформації інформації; 

 автоматизація процесу генерування 

землевпорядної документації;  

 математичне моделювання 

інформації; 

 процес трансформації даних у 

цифровий формат; 

 автоматизація документообігу 
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 підготовчі роботи (інвентаризація, передпроектні 

розрахунки тощо); 

 еколого-господарська оцінка території; 

 фінансовий аналіз; 

 проведення землевпорядних робіт на основі 

наявного інформаційного забезпечення 
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Рис. 4.5. Структурно-логічна модель системи інформаційного 

забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві 

Джерело: сформовано автором на основі [44; 406]. 
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Провідне і першочергове місце у формуванні ефективної системи 

інформаційного забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві 

займає інформаційно-аналітична підсистема. Сутність інформаційно-

аналітичного забезпечення визначається як сукупність взаємовідносин, що 

формують інформаційне поле навколо процесу землевпорядкування, яке 

охоплює питання моніторингу земель, формування інформації, її поширення 

щодо виконання робіт із землеустрою та дає змогу реалізовувати 

найперспективніші методи виконання землевпорядних завдань. Загалом, 

основне завдання інформаційно-аналітичної підсистеми інформаційного 

забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві є організація 

збереження даних, забезпечення процедур їхнього редагування і відновлення, 

обслуговування запитів на інформаційний пошук, що надходять до системи.  

Значний обсяг необхідних даних, винятково на підготовчому етапі 

щодо вихідних показників землевпорядних проектів, формує потребу в 

систематизуванні інформаційної бази та адекватному процесі її накопичення. 

Розмаїття джерел надходження даних продукує складнощі щодо їх збирання 

через нерегулярність та непостійність вільного доступу. Впорядкування 

інформаційних даних щодо землеустрою надає можливість істотно спростити 

їх пошук, а також систематизувати структуру інформаційного забезпечення. 

З метою результативного подолання нерозв’язаних проблем у сфері 

землеустрою слід застосовувати інформаційно-комп’ютерні технології для 

збору просторових показників, до яких входять матеріали спостереження за 

поверхнею Землі авіаційними і космічними засобами із високою роздільною 

здатністю, картографічні дані та геодезичні виміри, а також відповідні засоби 

фіксації та оброблення інформаційних даних, у т.ч. ГІС-технології, що 

забезпечують інтеграцію різних видів просторових даних і метаданих, які 

можливо отримати із різноманітних джерел, зокрема від Державного 

земельного кадастру й інших установ, про що свідчить низка проведених 

розвідок. 
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Перспективним шляхом розвитку відповідної інформаційної бази є 

створення єдиного інформаційного простору у сфері використання земель 

сільськогосподарського призначення для реалізації та досягнення 

ефективних управлінських цілей, серед ключових положень яких необхідно 

виокремити розв’язання завдань щодо інформаційного розпорошення 

управлінських структур та земельних кадастрів, формування загального 

упорядкованого земельного інформаційного забезпечення, що 

віддзеркалюватиме низку якісних та кількісних особливостей, властивих 

продуктивному запасу земельних угідь. 

Наступна підсистема налічує елементи, що забезпечують 

автоматизацію процесів землевпорядного проектування і формування 

землевпорядної продукції. Основне завдання підсистеми – обробка даних, 

забезпечення інформаційних трансформацій, математичного моделювання та 

спільного аналізу. У процесі дослідження можна використати безліч 

інформаційних систем, які забезпечують збір нової та оновлення існуючої 

інформації, проведення просторового та оперативного аналізу, розміщення 

просторово-координованих графічних і тематичних даних про досліджувані 

території, а також формування на базі отриманої інформації графічних карт, 

таблиць та графіків. Але слід зауважити, що просторова інформація, яка 

надходить з різних джерел, має різну систему координат, масштаб, вид та 

форму інтерпретації даних, що ускладнює процес використання просторових 

даних для потреб землеустрою. Сучасні умови землевпорядного виробництва 

потребують формування універсального інструменту землевпорядного 

проектування; універсальної земельно-інформаційної системи, яка зможе 

адаптувати масиви існуючої інформації для виконання будь-яких завдань 

внутрішньогосподарського землеустрою з урахуванням регіональних 

особливостей землекористування (ступінь меліорації, стан земель, ступінь 

деградації тощо). 

Для автоматизації виробничих процесів під час проведення 

землевпорядних робіт, створення і ведення цифрового кадастрового плану, а 
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також оформлення необхідних документів застосовуються новітні технології 

обробки землевпорядної документації. Ці програми використовують для 

роботи з матеріалами польових досліджень і картограм у процесі 

трансформації даних у цифровий формат. Підсистема передбачає сканування 

матеріалів і подальшу трансформацію отриманого растрового зображення з 

метою усунення нелінійних викривлень з одночасною прив'язкою 

реєстрового поля до використовуваної системи координат. Показники, 

отримані завдяки геодезичним вимірам, є первинними даними для 

технологічних систем, які дають змогу обробити майже будь-які геодезичні 

конструкції, виконані різними методами. Обробка польових вимірювань 

закінчується випуском робочих відомостей зрівнювання і схем геодезичного 

(межового) обґрунтування [416]. 

Під час проведення робіт, обумовлених створенням і веденням 

земельного кадастру, застосовуються програми, які надають можливість 

автоматизованого перетворення геоцентричних, геодезичних і прямокутних 

координат у потрібну систему даних. Крім того, дають змогу визначити 

параметри зв'язку геоцентричних, прямокутних систем координат різними 

методами, а також експортувати отримані дані в єдину земельно-

інформаційну систему [153, c. 102]. 

Наступна підсистема передбачає безпосередню організацію 

землевпорядних робіт (формування техзавдання на проектування); 

підготовчих робіт; еколого-господарської оцінки території; фінансового 

аналізу; розрахунків на рівні схем землеустрою районів та проведення 

землевпорядних робіт. Основне завдання підсистеми є здійснення 

землевпорядних робіт на основі генерації та оформлення результатів роботи 

системи у вигляді карт, графічних зображень, таблиць, текстів тощо. 

Проведенням робіт з просторовими базами даних в єдиній системі фіксації, 

накопичення, оброблення, зберігання та представлення інформації 

забезпечується високий якісний склад продукції, зменшуються строки 

реалізації робіт та, зрештою, зростають обсяги і своєчасність здійснення 
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землевпорядних робіт. Відомостями, отриманими за допомогою здійснення 

земельно-кадастрових робіт, користуються для визначення розташування 

виробничих потужностей: встановлюють спеціалізацію здійснюваних робіт, 

склад та співвідношення земельних угідь, у т.ч. відсоткове співвідношення 

розміру посівних площ певних сільськогосподарських культур до їх груп та 

цих груп до загальної посівної площі, обґрунтовуючи різновиди та кількість 

сівозмін і проводячи розрахункові роботи щодо економічної ефективності 

здійснюваного проекту тощо. 

Результативно-цільовим елементом запропонованої моделі є 

інноваційне землевпорядкування, яке своєю чергою має відповідати 

європейським еколого-економічним, соціально-правовим та іншим вимогам і 

нормам, які відповідатимуть чинному політико-правовому й економічному 

устрою, а також забезпечувати реалізацію державної політики у сфері 

земельних відносин, на засадах сучасних підходів, починаючи від окремого 

землекористування до економіки аграрної галузі загалом. 

На підставі виявлених тенденцій сільськогосподарського 

землекористування суб'єкт управління формує стратегічні альтернативи 

землевпорядних заходів, кожна з яких у сукупності оцінюється з 

урахуванням: можливих впливів на навколишнє природне середовище; 

існуючих обмежень; наявних взаємозв'язків із соціальними та економічними 

складовими; критеріїв оцінювання заходів щодо запобігання виникненню 

негативних наслідків. 

З пропонованих альтернатив вибираються ті, які найповніше сприяють 

вирішенню проблемної ситуації. Так, зокрема, найбільше поширені проблеми 

пропонується вирішувати за допомогою таких заходів [11; 35; 188; 189; 248; 

291; 361]: 

1) погіршення якості земелькомпенсується за допомогою 

обґрунтованого розрахунку і застосування заходів щодо мінімізації 

техногенного навантаження; заходів щодо підвищення родючості земель та 

меліорації, екологічно забезпеченого розміщення виробничих об'єктів тощо; 
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2) втрата сільськогосподарських угідь спричинює необхідність заходів 

щодо вибору місць розташування об'єктів з мінімальними втратами земель, 

зменшення площ для розміщення виробничих об'єктів, рекультивації раніше 

порушених земель; 

3) у місцях екологічних катастроф необхідно вживати комплекс 

заходів щодо переселення населення в більш пристосовані для проживання 

місця, надання адекватної компенсації та налагодження побуту. 

Зокрема, щодо екологічних проблем, варто відмітити, що менеджмент 

господарюючих суб'єктів і населення, як правило, досить поінформовані про 

наявність на конкретній території найбільш небезпечних з екологічної точки 

зору проблем, яким необхідно приділяти особливо пильну увагу. У цьому 

аспекті, суб'єкт управління повинен проводити оцінювання та регулярно 

спостерігати за станом екологічної безпечності виробничих об'єктів, що 

здійснюють істотний вплив на довкілля, або ж навіть потенційно можуть 

його здійснити [2, с. 211]. 

Ефективна система інформаційного забезпечення землевпорядкування 

дає змогу впроваджувати інноваційні технології виконання робіт. Відповідно 

до конфігурації та програмного забезпечення, інформаційні системи можливо 

застосовувати як додатковий інструмент під час знімання земної поверхні, а 

також як визначену структуру збирання і оброблення польових 

інформаційних даних тощо. Інформаційні системи повинні бути 

універсальними і здатними адаптуватися для виконання різних завдань 

землевпорядного забезпечення. Застосування інноваційних інформаційних 

технологій у землевпорядкуванні мають сприяти прийняттю ефективних 

управлінських рішень під час реалізації землевпорядних робіт. 

Суб'єкту управління необхідно отримати достатню інформацію, для 

того щоб оцінити мінімізований екологічний збиток. Головна мета такого 

аналізу – визначити ефективність роботи органів влади, які здійснюють 

природоохоронну діяльність. Основне завдання інформаційної компоненти 

екологічного менеджменту – створити умови щодо запобігання економічного 



274 

 

збитку. У сучасній економічній науці є поняття «мінімізований екологічний 

збиток», у якому важливу роль відіграє інформаційна складова [69, с. 100]. 

Загалом, інформаційне забезпечення землевпорядкування у сільському 

господарстві є одним із шляхів інноваційного вдосконалення процесу 

управління аграрним 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 із 

застосуванням мережевих технологій, а також підвищити якість 

проектування з широким застосуванням методів математичного 

моделювання розподілу земельних ресурсів для їх ефективного 

використання. 

 

4.3. Розвиток землевпорядного проектування та планування 

сталого використання земель сільськогосподарського призначення  

 

Об’єктивний аналіз стану землевпорядного проектування у сільському 

господарстві свідчить про відсутність науково-обґрунтованого планування 

території сільськогосподарських землекористувань. Через низький рівень 

землевпорядної організації території сільськогосподарських землеволодінь і 

землекористувань втрачається основна функція земельних ресурсів – 

головного засобу виробництва у сільському господарстві, збільшуються 

випадки наукового необґрунтованих змін цільового призначення або 

категорії земель сільськогосподарського призначення, тіньового обігу 

земель, а також нехтування головних правил збалансованого 

землекористування. Недоцільні тенденції сучасного землеустрою несуть 

загрозу продовольчій безпеці регіонів і країни в цілому. 

Питання розвитку землевпорядного проектування 

сільськогосподарських землекористувань були присвячені праці 

Д.С. Добряка, Т.О. Євсюкова, А.Г. Мартина, М.П. Стецюка, Н.Є. Стойко, 
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А.М. Третяка, Р.В. Тихенка, А.М. Шворака та ін. Однак, донині відкритим 

залишається питання, як у сучасних економіко-правових, соціальних умовах 

забезпечити процес землевпорядного проектування на територіях аграрних 

формувань. 

З початком земельної реформи використання земельних ресурсів у 

сільськогосподарському виробництві відбувалось без врахування та розробки 

документації із землеустрою. За роки розвитку приватної власності на землю 

сільськогосподарські землеволодіння та землекористування піддались 

масштабній парцеляції то того ж методи збалансованого використання 

земель переважно нехтуються суб’єктами прав власності та користування. 

Землевпорядне проектування, яке дало б змогу забезпечити раціональний 

просторовий розподіл продуктивних сил у сільському господарстві не є 

популярним серед землевласників та землекористувачів. Ринкові відносини 

та реалії сьогодення свідчать про незворотній процес зміни земельних 

відносин. Відповідно, змін зазнає і процес землевпорядного проектування, а 

сьогодні він повинен виступати інструментом формування земельного 

капіталу й механізмом підвищення ефективності економіки 

землекористування [23]. Це зумовлює необхідність розроблення нових 

методів та способів проектування. 

Науковці та фахівці в сфері земельних відносин у своїх роботах 

постійно наголошують на заниженій увазі до землевпорядної організації 

сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань [329; 338]. Аналіз 

нинішньої ситуації в землевпорядному процесі на землях 

сільськогосподарського призначення та врахування думок науковців і 

фахівців у цьому напрямі, дав змогу виділити такі проблеми сучасного 

землеустрою у сільському господарстві:  

1. Земельні частки (паї), на теперішній час залишаються без 

ефективного власника і користувача, в переважній більшості їх власники 

здають в оренду свою власність через фінансову та фізичну неспроможність 

використовувати її самостійно. Цією ситуацією користуються юридичні 
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особи, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, 

беручи земельні частки (паї) в оренду за заниженими цінами (середній розмір 

орендної плати за 2017 рік становить 1369 гривні за 1 гектар). Найбільше 

занепокоєння викликає те, що сформована ситуація забезпечує усі умови для 

відсутності ефективного землевпорядного процесу на землекористуваннях 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

2. Постійна заміна векторів державного управління земельними 

ресурсами вносила невизначеність та уповільнення у процеси погодження та 

експертиз результатів землевпорядних документацій. 

3. Система обліку кількісних і якісних показників земельних ресурсів 

надто довгий час відбувалась без застосування інформаційних технологій. Це 

стало однією з причин не тільки значної кількості помилкових даних в 

сучасній системі Державного земельного кадастру, але й надто дорогих і 

довгих термінів розробки документації із землеустрою.  

4. За час проведення земельної реформи розробка схем землеустрою 

проводилась на критично низькому рівні, не зважаючи на те, що вони містять 

в собі інформацію, щодо раціонального використання земель 

адміністративно-територіальної одиниці і повинні бути в пріоритеті над 

документацією нижчого рівня. Але станом на сьогодні ми спостерігаємо 

«обернену» систему землевпорядкування.  

5. Однією з головних причин землевпорядного забезпечення на землях 

сільськогосподарського призначення є відсутність ефективного контролю 

органами державної влади за дотриманням оптимальних організаційно-

економічних і територіальних умов землеволодіння і землекористування. 

Територіальна організація сільськогосподарського виробництва 

здійснюється, без врахування потенціалу ґрунтів, місця розташування земель, 

обґрунтування спеціалізації господарств.  

6. Парцеляція сільськогосподарських землекористувань робить 

неможливим землевпорядну організацію території. Об’єднання та 

оптимізація земельних ділянок є необхідною умовою для повноцінного 
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ринку земель та землевпорядного планування і проектування території 

сільськогосподарських землекористувань.  

Землевпорядне проектування у сільському господарстві є невід’ємним 

процесом, який забезпечує ефективне використання земельних ресурсів. 

Враховуючи існуючі перешкоди на шляху до розвитку землевпорядного 

проектування сучасні основи землеустрою повинні набути оновлених 

принципів, які враховуватимуть ситуацію у земельних та економічних 

відносинах країни. Через те, що процес земельної реформи в Україні 

розпочався без потрібного землевпорядного забезпечення, необхідність якого 

не вимагалась законодавчими актами, було допущено ряд технічних, 

організаційних, економічних та екологічних помилок. Розподіл земельних 

часток (паїв) проводився землевпорядниками за відсутності необхідної 

нормативно-правової бази, адже лише у 2003 році були прийняті такі 

основоположні для земельних відносин закони України, як-от: «Про 

землеустрій», «Про особисте селянське господарство», «Про фермерське 

господарство», «Про охорону земель», «Про державний контроль за 

використанням та охороною земель», «Про оренду землі» та «Про оцінку 

земель». Ці закони та нормативно-правові акти, прийняті у їх розвиток, 

спрямовані на поглиблення та завершення земельної реформи. Але їх 

прийняття не вирішило проблему ефективного розвитку землевпорядного 

процесу у сільському господарстві.  

Що стосується внутрішньої організації території землекористування 

сучасних аграрних формувань, то вона як правило, потребує внутрішнього 

впорядкування, в частині організації сівозмін, польових доріг, захисних 

лісових насаджень тощо. У більшості випадків внутрішньогосподарський 

землеустрій, є обов’язковим заходом [339]. На рис. 4.6 зображено сучасну 

систему землевпорядного проектування у сільському господарстві. Слід 

додати, що вона описує існуючий землевпорядний процес саме на 

сільськогосподарських землекористуваннях, які займаються виробництвом 

товарної сільськогосподарської продукції. Землевпорядне проектування 
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теоретично забезпечує регулювання відносин між землевласником та 

юридичною особою, яка використовує земельну ділянку, а також органами 

управління та контролю за використанням земельними ресурсами. Варто 

додати, що внутрішньогосподарський землеустрій досить уніфікований за 

складом та змістом не дивлячись на те, що кожне землекористування містить 

в собі індивідуальні умови виробництва, територіального розміщення, які 

можуть залежати від господарського устрою і форм власності на землю. 
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Рис. 4.6. Система землевпорядного проектування у сільському 

господарстві 

Джерело: сформовано автором. 
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Планування сталого використання та охорони сільськогосподарських 

земель має відповідати цілям та завданням державного соціально-

економічного планування, у зв’язку з чим необхідно враховувати основні 

принципи соціально-економічного розвитку регіону та основної земельної 

галузі – сільського господарства, а саме: сталості, енерго- та 

ресурсозбереження, екологічної безпечності, соціальної допустимості, 

економічної ефективності тощо. 

Донедавна особливої уваги заслуговували проекти землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування 

угідь. До цих робіт була прикута увага державних органів влади, органів 

місцевого самоврядування, працівників у сфері землевпорядкування зокрема, 

аграрних підприємств. Це було спричинено прийняттям в 2009 році 

Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», який 

набрав чинності 9 серпня 2010 року. Згідно з цим законом, земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва використовуються узгоджено з 

розробленими та затвердженими в установленому порядку проектами 

землеустрою, що забезпечують ефективну з еколого-економічних позицій 

структуру сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони 

сільськогосподарських земель. Використання цих земельних ділянок без 

затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь – тягнули за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 

трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [263]. 

З 5 квітня 2015 року набрав чинності Закон України № 191-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов 

ведення бізнесу (дерегуляція)», який передбачає скасування обов’язку 
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землевласників та землекористувачів земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва використовувати і розробляти проекти 

землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь (далі проекти сівозмін) [263]. Та варто зазначити, що за 

період дії Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо збереження родючості ґрунтів» розробка та впровадження цього виду 

документації із землеустрою спричинила значну кількість дискусійних 

питань. 

Проекти сівозмін є єдиним видом землевпорядної документації 

передбаченої законодавством, яка забезпечує повну внутрішньогосподарську 

організацію землекористування. Та варто зазначити, що зняття норми про 

обов’язкове їх запровадження в сучасних умовах є доволі обґрунтованим. 

Цьому сприяють і зазначені вище неврегульовані питання колективної 

власності, недостатнє інформаційне забезпечення, а також інші проблеми 

сучасного землеустрою, що були перелічені вище.  

Сучасні недосконалі економіко-правові умови у земельних відносинах 

диктують необхідність пошуку нових і спрощених поглядів на 

землевпорядне проектування у сільському господарстві. Усі роботи з 

землевпорядкування необхідно розпочати комплекно з прешочерговими 

заходами щодовстановленням і відновленням меж, робочими проектами 

землеустрою для забезпечення відновлення та підвищення якісних 

показників ґрунтового покриву, без вирішення питань розташування і 

розвитку виробництва та інфраструктури. 

З метою диференціації дій щодо забезпечення землевпорядного 

проектування сільськогосподарських землекористувань в табл. 4.4 

акумульовано напрями розвитку, які зможуть забезпечити дію 

землевпорядного процесу у повній мірі. 

 

http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/132-rozrobka-ekologo-ekonomichnogo-obgruntuvannya
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Таблиця 4.4 

Напрями розвитку землевпорядного проектування 

сільськогосподарських землекористувань 

№ Заходи Результат дії 

 Організаційно-технологічні 

1. Оновлення ГІС технологій 

оновлення планово-картографічних 

матеріалів 

наповнення системи державного 

земельного кадастру 

єдине інформаційне середовище 

управління земельними ресурсами 

зниження вартості проектно-кошторисних 

робіт за рахунок їх автоматизації 

відносне скорочення термінів виконання 

проектних робіт 

2. 

Завершення реєстраційних робіт 

з отримання права власності на 

земельну ділянку 

виявлення невитребуваних земельних 

часток на місцевості 

 Нормативно-правові 

3. 
Початок та регулювання  ринку 

земель  формування сприятливих умов для 

планування та землевпорядного 

проектування сільськогосподарських 

землекористувань 

4. 
Забезпечення консолідації 

земель  

5. 
Врегулювання проблем земель 

колективної власності 

6. 
Удосконалення та розробка 

нормативно-правової бази  

наявність затверджених методичних 

рекомендацій, щодо консолідації земель, 

внутрішньогосподарського землеустрою, а 

також законодавчо невизначених територій 

 Економічні 

7. 
Державна фінансова підтримка 

землевпорядного забезпечення  

розробка державних програм з 

фінансування землевпорядного 

проектування на землях 

сільськогосподарського призначення 

 Інституціональні 

8. 

Збільшення кількості науково-

дослідних та проектно-

вишукувальних установ у сфері 

землеустрою 

Збільшення кількості науково-дослідних 

установ 

Покращення рівня кадрового забезпечення 

9. 

Удосконалення державного 

регулювання земельних 

відносин 

забезпечення контролю за своєчасним та 

якісним землевпорядним проектуванням 

забезпечення прозорості та якості 

землевпорядних експертиз 
Джерело: сформовано автором. 
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Відповідно до табл. 4.4, нинішні економічні умови вимагають 

завершити процедури з законного набуття прав на землю юридичних і 

фізичних осіб, зупинити процедури тіньового ринку земель. Особливо 

важливим аспектом є удосконалення механізмів державного управління 

земельними ресурсами, сучасний землеустрій потребує технічного і 

технологічного оновлення, яке сприятиме застосуванню ресурсозберігаючих 

технологій сільському господарстві. 

Першочергового вирішення потребує проблема парцеляції земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні частки (паї), які відіграють 

головну роль в системі агропромислового комплексу країни, були наділені 

громадянам з метою підвищення продуктивності сільськогосподарського 

виробництва, ведення садівництва та городництва, вирішення житлових 

питань. Незворотній початок ринку земель  вимагає запуску землевпорядного 

механізму, який забезпечить консолідацію земель. Дія такого механізму 

може бути забезпечена при активній роботі уповноважених органів місцевої 

влади та повноцінним інформаційним забезпеченням. 

Власники земельних ділянок повинні знати і володіти повною та 

достовірною інформацією про потенційних користувачів їх земельних 

ділянок, що своєю чергою забезпечить стабільні та ефективні ділові 

відносини, покращить соціальні умови сільських територій, а також 

сприятиме оптимізації сільськогосподарського землекористування. 

Ефективний землевпорядний процес земель сільськогосподарського 

призначення повинен враховувати нинішні суспільні умови та економічні 

відносини, а також забезпечити початок цивілізованого ринку земель, 

стабільність прав на земельні ділянки, повне і доступне інформаційне 

забезпечення для планування розвитку регіонів. Це дасть змогу знизити 

розвиток монополії та латифундій у сільському господарстві, які 

перешкоджають забезпеченню сталого землекористування. Перед 

землевпорядною наукою першочерговим завданням стоїть зміна напрямів 

розвитку землевпорядного проектування саме територій аграрних 
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формувань. Тому складові розвитку землевпорядного забезпечення 

сільськогосподарських землекористувань вимагають невідкладних наукових 

досліджень і рекомендацій. 

Поряд з тим, відмітимо, що існуюча ситуація у процесі 

сільськогосподарського землекористування сформована без належного 

землевпорядного забезпечення. Окрім того, наслідки такого стану речей 

дозволяють зробити висновок про те, що планування сталого 

землекористування повинно, передусім, стати основою системи державного 

управління у сфері використання земельних ресурсів, перешкоджати 

деформації економіки країни шляхом організації раціонального 

перерозподілу, використання та збереження земель. Розв’язання такого 

масштабного завдання можливо досягнути завдяки врахуванню у процесі 

планування сільськогосподарського землекористування ключових його 

еколого-економічних імперативів. 

Очевидно, що в умовах постійного зростання техногенного та 

антропогенного навантажень на природні, у т.ч. земельні ресурси, документи 

із планування, організації, проектування використання і охорони земель 

повинні розроблятися з урахуванням природоохоронного пріоритету 

сільськогосподарського землеволодіння та землекористування, територій 

середовище стабілізуючого характеру при перерозподілі земель, пріоритету 

сільськогосподарської галузі на родючіші та зручніше розміщених земель, 

містити розроблення низки заходів із підвищенню родючості ґрунтів та 

охорони земель. 

Таким чином, сучасна система територіального планування актуалізує 

питання щодо вдосконалення теоретико-методичних засад планування і 

організації використання та  охорони сільськогосподарських земель, що 

базуються на теорії сталого розвитку та враховують соціальні, економічні та 

екологічні чинники процесу землекористування. У зв'язку з цим, актуальною 

проблемою є формування в рамках загальної економічної політики стратегії 
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комплексного територіального розвитку і формування системи сталого 

сільськогосподарського землекористування. 

У процесі планування сталого сільськогосподарського 

землекористування ключового значення набуває принцип пріоритетності 

галузі сільського господарства. Відповідно, при розробленні планових робіт 

щодо розвитку сталого землекористування необхідно виходити з того, що 

продуктивні сільськогосподарські угіддя належать до особливих природних 

ресурсів і становлять колосальну народногосподарську і суспільну цінність 

[175, с. 2]. Це має відображатися у переважному праві 

сільськогосподарського освоєння всіх придатних земель, неприпустимості 

використання продуктивних земельних угідь для несільськогосподарських 

цілей, обов'язкової компенсації вартості вилучених зі сфери 

сільськогосподарських земель, що забезпечуватиме збереження та 

відновлення цілісності природних комплексів. 

Планування сталого сільськогосподарського землекористування через 

розробку відповідних планово-проектних та нормативно-правових 

документів має забезпечити рівноправний доступ до сільськогосподарського 

землекористування з боку господарюючих суб'єктів різних організаційно-

правових форм. У процесі планування повинні враховуватися сформовані в 

суспільстві економічні відносини і забезпечуватися умови для розвитку 

цивілізованого земельного ринку, що забезпечить його прозорість та 

публічність, неухильне дотримання прав на земельні ділянки, доступність 

інформаційного забезпечення при плануванні землекористування, а також 

перешкоджатиме розвитку латифундій і спекулятивного ринку. Усі планові 

пропозиції та розробки з урахуванням сучасних економічних теорій, 

моніторингу стану земельних ресурсів і досвіду розвинених зарубіжних країн 

повинні зорієнтовуватися на реалізацію нинішніх завдань, поставлених 

економікою країни, яка, відповідно, функціонує в умовах ринку. 

З урахуванням тенденцій і напрямів у ході сільськогосподарського 

землекористування, процес його планування має здійснюватися на засадах 
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узгодженої реалізації розроблення заходів щодо вдосконалення 

сільськогосподарського землекористування із уповноваженими органами 

влади в галузі управління земельно-майнового комплексу на базі 

документації із землеустрою. У цьому контексті при визначенні імперативів 

планування сталого сільськогосподарського землекористування з огляду на 

існуючі матеріали землеустрою, природооблаштування, містобудування 

тощо – забезпечується ефективна взаємодія землевпорядної, містобудівної та 

природоохоронної діяльності, яка охоплює всю територію країни, а також 

комплексне і раціональне використання природного та економічного 

потенціалів; дотримується збалансоване поєднання інтересів суспільства і 

законних інтересів правовласників та громадян, які проживають на 

визначеній території [152]. 

Тобто, врахування та узгодження імперативів планування сталого 

сільськогосподарського землекористування на практиці повинно 

забезпечувати координацію та формування відповідних умов рівноправного 

розвитку різних форм господарювання, захист прав сільськогосподарських 

товаровиробників та жителів села, підвищення ефективності 

землекористування, і в підсумку – формування на цій основі багатоукладної 

сільської економіки. 

Звісно, 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 організації збалансованого використання 

сільськогосподарських угідь та проектування землекористувань окремих 

сільськогосподарських організацій, для чого необхідні механізми послідовної 

реалізації пропозицій схем землеустрою в конкретних розробках проектів 

землеустрою. 

Проте варто відмітити, що на сьогодні в Україні відсутній комплексний 

підхід до формування системи планування використання та охорони 
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сільськогосподарських земель. Загалом, система являє собою сукупність 

взаємопов'язаних об'єктів і ресурсів, організованих процесом функціональної 

консолідації окремих елементів в єдине ціле. Системний підхід 

застосовується як загальнонауковий методологічний напрям досліджень 

складних об’єктів в якості моделі системи. Зазначене дозволяє розкрити 

характерні особливості такої системи, а також збагнути структурне 

співвідношення і механізм функціонування регуляторних інструментів у цій 

сфері. У своїй загальній теорії систем Л. фон Берталанфі підкреслює, що 

система складається з елементів, які обов’язково взаємодіють; відтак будь-

яка система – це більше, ніж проста сукупність її елементів, тобто йдеться 

про властивості емерджентності та синергії [370]. Загалом, визначальними 

особливостями системного підходу є можливість координації та 

скеровування вектору дії розвідки у напрямі визначення взаємозв’язків і 

шляхів формування складного об’єкта із притаманних йому елементів, а 

також їх поєднання в єдину сукупність, цілісну множину. 

Безсумнівно, система планування сталого використання 

сільськогосподарських земель та їх охорони має доволі складну будову, 

дослідження якої не може бути здійснено без формування моделі чи схеми. 

Тому, така модель має бути абстрактною, динамічною, структурно-

функціональною [361]. Розвиток системи планування сталого використання 

та охорони сільськогосподарських земель вимагає існування її визначальних 

складових, взаємоузгоджена робота яких дозволить забезпечити дотримання 

та реалізацію конституційних норм щодо землекористування. 

Безумовним вагомим елементом розвитку моделі системи кожного 

об’єкта, або ж процесу виступає розкриття її структурних складових [236]. 

Загалом, потреба виокремлення котроїсь зі складових від суцільної системи 

виникає не через її осібний матеріальний прояв, а, передусім, зважаючи на її 

взаємовідносини у загальній структурі системи та функції, які дана складова 

реалізовує задля досягнення її ключового призначення. Тому, система 

планування використання та охорони сільськогосподарських земель має 
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передбачати функціонування таких основних елементів: взаємодія суб’єктів 

та об’єктів системи; формування нормативно-правової бази з планування 

використання та охорони сільськогосподарських земель; розробка 

регламентів та порядку планування з відповідною процедурою; реалізація 

організаційно-територіальних та природоохоронних 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; організація наукових досліджень і 

розробки методичного забезпечення процесу планування; фінансове 

забезпечення планування. 

Взаємозв'язок структурних елементів системи планування 

використання та охорони сільськогосподарських земель зображено у вигляді 

структурно-функціональної схеми на рис. 4.7. 

Вивчення системи документування процесу планування сталого 

використання та охорони сільськогосподарських земель (це переважним 

чином схеми землеустрою та планування територій), свідчить про 

відсутність низки принципових положень щодо інформації про 

використання властивостей землі, наслідком чого, приміром, є те, що в 

реальній ситуації не декларуються пропозиції щодо шляхів та напрямів 

покращення землекористування. У цьому зв'язку, вбачається актуальною 

необхідність обґрунтування мети, завдань, домінант, норм, методів та 

вагомості сталого використання та охорони сільськогосподарських земель 

на регіональному рівні, форми та сутності документації, шляхом якої 

зазначене реалізовується. 

Цільові вектори для забезпечення сталого використання та охорони 

сільськогосподарських земель визначені не лише метою соціально-

економічного піднесення аграрного сектора економіки країни, а й потребою 
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врахування у повному обсязі функціональної багатогранності земельного 

ресурсу.  

 

Суб’єкти: органи державної влади та місцевого самоврядування 

Об’єкти: землеволодіння та землекористування 

Затвердження документів з планування та їх 

реалізація 

розробка – погодження – затвердження – 

реалізація – контроль – корегування  
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Нормативно-правова база 

Регламенти та порядок планування 
використання та охорони земель 

Застосування інструментів та методів впливу 
на поведінку суб’єктів ринкового обігу 

земель  

Застосування інструментів та методів 
оптимізації землекористування і 

забезпечення сталого використання та 

охорони земель 

Здійснення організаційно-територіальних та 
природоохоронних заходів щодо сталого 

використання та охорони земель 
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ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

 

Рис. 4.7. Структурно-функціональна схема системи планування 

використання та охорони сільськогосподарських земель 

Джерело: сформовано автором. 
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У цьому зв’язку, вихідну перспективну ціль сталого використання та 

охорони сільськогосподарських земель можна розкрити як забезпечення 

ефективності землекористування у сільському господарстві задля 

економічного розвитку держави за умови задоволення суспільних потреб 

щодо цих земель, а також законодавчо встановленого права володіння при 

дотриманні умов збереження і відтворення їх якісних природних 

властивостей. 

Встановлена мета досягається у ході розв’язання визначних задач у 

контексті розвитку сталого використання та охорони сільськогосподарських 

земель, які розробляються зважаючи на визначальні характерні властивості 

цих земель, а саме: природне походження, основа збереження всього живого 

на планеті, родючість, просторова обмеженість, сталість, тісний контакт з 

іншими природними ресурсами і засобами виробництва, базовий елемент 

майнових відносин, специфічний вид товару тощо. 

З огляду на багатофункціональну роль земель в аграрному секторі 

економіки, розвиток системи планування використання та охорони 

сільськогосподарських земель вимагає відповідного накопичення, 

систематизації і аналізу відомостей про якість та ефективність використання 

земельних ресурсів. З цією метою варто виділити відповідні групи 

організаційно-територіальних і техніко-економічних заходів з планування: 

правові, технічні, соціально-економічні і екологічні. 

Реалізація подібних державних заходів перспективного спрямування 

має відбуватися виходячи із доречної, збалансованої, упорядкованої та 

взаємоузгодженої законодавчої бази, яка своєю чергою встановлює цілі, 

завдання, об’єкти та суб’єкти, порядок виконання, розкриває структуру і 

значення документації. Окрім того, така реалізація повинна передбачати 

новітній провідний науково-методичний супровід та чіткий і прозорий 

механізм фінансування. 

Наголосимо, що задля обґрунтування та аргументування прийнятих 

рішень як землевпорядна, так і містобудівна документація мають бути 



290 

 

взаємопов’язані та узгоджуватися із уже затвердженими документальними 

нормами у сфері планування, використання та охорони земель. Поряд з тим, 

заходи програм використання та охорони земель, планування, а також схем 

землеустрою слід здійснювати на етапі проектування шляхом розроблення 

схем землеустрою та планування. На різних рівнях планування розроблення 

та основні завдання схем землеустрою мають низку спільних рис. Мета та 

завдання, які можливо реалізувати і досягнути у зазначеній документації 

переважно різняться за діапазоном та рівнем конкретизації прийнятих 

рішень. 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 сільськогосподарських 

земель на різних рівнях управління в Україні (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Ієрархічна структура планування використання та охорони 

сільськогосподарських земель на різних рівнях управління в Україні 

Рівень  
Концептуальна 

основа 

Землевпорядний 

документ 
Основні завдання 

1 2 3 4 

Н
ац

іо
н

ал
ь
н

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 

сталого використання 

сільськогосподарських земель 
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Продовження табл. 4.5 

1 2 3 4 

Р
ег

іо
н

ал
ь
н

и
й

 

Регіональні 

програми 

використання та 

охорони земель 

Схеми земле-

устрою і 

техніко-

економічних 

обґрунтувань 

використання   

та  охорони 

земель 

областей 

 синтез територіальних, 

господарських, галузевих та 

міжгалузевих вимог до розподілу та 

використання земель; 

 підготовка пропозицій щодо 

створення завершеної системи 

землекористувань, сталого 

використання і охорони сільсько-

господарських 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 

сільськогосподарських 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

ь
н

и
й

 

План розвитку 

підприємства 

Проект 

внутрішньо-

господарського 

землеустрою 

 підготовка плану земельно-

господарського устрою території 

землеволодіння або 

землекористування окремих підпри-

ємств 

Джерело: сформовано автором на основі [138]. 

 

Згідно зі статтею 45 Закону України «Про землеустрій» [273] схеми 

землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони 

земель адміністративно-територіальних утворень розробляються з метою 

визначення перспективи щодо використання та охорони земель, 

для  підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, 

організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу 
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земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, 

розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення тощо. Загалом, такі схеми дають 

можливість забезпечити планомірність і максимальну ефективність 

здійснення відповідних охоронних заходів. 

Схеми землеустрою є передпроектним документом, в якому на основі 

врахування природних, економічних та соціальних умов розробляється 

комплекс взаємозв'язаних заходів щодо раціонального використання 

земельних ресурсів, їх розвитку і організації, встановленню інфраструктури, 

яка відповідає потребам адміністративно-територіальної одиниці. Основне 

завдання Схем землеустрою – виявлення найбільш ефективного напрямку 

використання і охорони земельних ресурсів для забезпечення подальшого 

ефективного розвитку адміністративно-територіальної одиниці [231]. 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання 

та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць містять 

рекомендації щодо вирішення наступних основних питань [231]: 

– удосконалення розподілу земель між категоріями відповідно до 

перспектив розвитку, зокрема установлення відповідносты фактичного 

використання земель їх цільовому призначенню, виявлення резервів земель, 

придатних до використання в сільському господарстві; 

– розробка пропозицій по більш ефективному використанню 

сільськогосподарських угідь шляхом: освоєння нових земель, трансформації 

сільськогосподарських угідь, поліпшення меліоративного стану земель, 

удосконалення структури посівних площ і впровадження прогресивної 

системи землеробства; 

– удосконалення організацій територій (формування нових і 

усуненню недоліків існуючих землекористувань, оптимізація розміщення 

центральних садиб сільськогосподарських підприємств, їхніх виробничих 
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підрозділів, господарських центрів і тваринницьких комплексів, їхньої 

організації території агропромислових і інших виробничих об'єднань); 

– розробка заходів щодо охорони земель (захист ґрунтів від вітрової і 

водної ерозії, рекультивація порушених земель тощо); 

– визначення економічної ефективності і черговості здійснення 

намічених заходів. 

Реалізація соціально-економічних заходів із планування використання 

та охорони сільськогосподарських земель скеровується у напрямі розвитку 

дієвої системи державного управління цими землями, зростання 

ефективності землекористування, забезпечення відповідних умов для 

покращення інвестиційного клімату та зростання продуктивного потенціалу 

сільськогосподарських земель, трансформацію їх на міцний автономний 

чинник економічного зростання. Схеми землеустрою розробляються для 

використання при поточному та перспективному плануванні діяльності 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі 

земельних відносин щодо раціонального використання і охорони земель, а 

також землевласниками та землекористувачами в практичній роботі. 

Землевпорядні заходи в межах схем землеутрою реалізується поетапно через 

складання проектів організації території окремих землеволодінь і 

землекористувань, а також через робочі проекти створення захисних 

лісонасаджень, рекультивації порушених земель, будівництву 

протиерозійних гідротехнічних споруд, проекти землеустрою щодо 

консервації малопродуктивних та деградованих земель та іншу 

землевпорядну документацію [231]. 

Збереження, збалансування та відтворення потенціалу 

сільськогосподарських земель переважно забезпечується завдяки 

запровадженню та реалізації низки заходів екологічного спрямування. Так, 

задля охорони сільськогосподарських земель здійснюється розробка ряду 

програм (на всіх управлінських рівнях), які передбачають реалізацію 
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обов'язкових заходів, зважаючи на визначальні особливості процесу 

господарювання, елементів довкілля тощо. 

Варто наголосити, що у зв’язку із певними особливостями у сфері 

земельних відносин в нашій країні, до яких можна долучити функціональне 

розпорошення щодо їх регулювання, різкі конкурентні відносини 

землевпорядної, містобудівної, природоохоронної та інших видів діяльності, 

однією з визначальних умов поліпшення та розвитку системи планування 

сталого використання і охорони сільськогосподарських земель повинно стати 

використання відповідного інструментарію: 

 послідовне цільове узгодження та упорядкування різнорівневих 

систем планування (зі стратегічною можливістю формування єдиної системи, 

представленої в якості плану чи схеми землекористування визначеної 

адміністративно-територіальної одиниці), ґрунтуючись на виразному 

розподілі сфери уподобань; 

 розподіл функціональних обов’язків із планування та охорони 

сільськогосподарських земель, формування ланцюга розробки схем 

землеустрою водночас із формуванням державної, регіональної та приватної 

власності на землю, поліпшенням адміністративного поділу країни. 

Регулювання системи планування сталого використання та охорони 

сільськогосподарських земель на держаному рівні має бути збалансованим в 

частині бюджетних можливостей та забезпечення законного розвитку обігу 

земель за умови пристосування суб'єктів землекористування до умов 

цивілізованого ринку земель шляхом реалізації низки заходів фінансово-

економічного та інституціонального спрямування. В умовах ринкової 

економіки схеми землеустрою мають не тільки статичний характер 

(організація території на перспективу), але і стали визначати всю 

інвестиційну діяльність землевласників і землекористувачів щодо 

поліпшення використання та охорони земель. 
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Зважаючи на те, що стратегічно-планові завдання державного розвитку 

є базою для системи планування сталого використання та охорони 

сільськогосподарських земель на рівні регіонів, та те, що розвинений 

земельно-ресурсний потенціал належить до ключових чинників соціально-

економічного зростання країни, вважаємо неодмінним елементом системи 

планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель 

можливість забезпечувати всі відповідні умови суб'єктам господарювання з 

метою безперебійного виконання ними низки конкретних взаємоузгоджених 

заходів щодо залучення сільськогосподарських земель до їх ринкового обігу 

та зростання ефективності землекористування, зважаючи на вимоги 

раціонального використання угідь та їх охорону. Наслідком реалізації 

подібних заходів у системі планування сталого використання та охорони 

сільськогосподарських земель буде залучення до цього процесу 

максимальної кількості суб'єктів планової діяльності (зокрема, владних 

управлінських органів у сфері землекористування), а також суб'єктів 

господарювання, дозволяючи таким чином забезпечити зворотні 

взаємовідносини системи планування. 

Перехід до ринкових засад господарювання визначив необхідність 

розробки нових та вдосконалення існуючих методичних підходів при 

обґрунтуванні розвитку сільськогосподарського землекористування. З огляду 

на зазначені вище імперативи планування сталого сільськогосподарського 

землекористування, зміст методів планування необхідно орієнтувати на 

отримання ефекту від використання земельних ресурсів не лише при 

формуванні раціональної організації території, підвищенні продуктивності 

праці або доходів від сільськогосподарського виробництва. Адже 

особливості методів планування за сучасних умов полягають у необхідності 

ґрунтовнішого врахування конкуренції аграрних товаровиробників, 

різноманіття форм власності і прав користування на землю, а також 

зростання відповідальності органів влади, керівництва 
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сільськогосподарських організацій за результати прийнятих рішень. Саме 

тому використання сучасних методів планування сталого 

сільськогосподарського землекористування має сприяти зниженню витрат за 

рахунок виявлення внутрішньовиробничих резервів, ефективному 

використанню всіх видів ресурсів; формуватиме умови для найкращої 

взаємодії із зовнішнім оточенням своєчасного виявлення небезпек стійкості 

землекористування тощо. 

Ефективність реалізації схем землеустрою на різних ієрархічних рівнях 

структури планування використання та охорони сільськогосподарських 

земель буде проявлятися в максимізації доходу землекористувачів з 

урахуванням науково обґрунтованого використання якісних властивостей 

земель. Таким чином, на основі концепції сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення, як найважливіших складових 

природно-ресурсного потенціалу України, виникає комплексний ефект, який 

проявляється в наступних результатах: 

– формування достовірної та об’єктивної інформації про земельні 

ресурси на основі комплексу текстового, аналітичного та графічного 

матеріалів про стан земель, що використовуються з метою створення умов 

для зростання бази оподаткування земель та підвищення ефективності 

сільськогосподарського землекористування загалом; 

– збільшенні надходжень плати за землю до бюджетів усіх рівнів за 

рахунок залучення в обіг невикористовуваних земельних ділянок та уточненя 

їх нормативно-грошової оцінки; 

– наповнення державного земельного кадастру відомостями про 

кількісний та якісний стан сільськогосподарських земель; 

– посилення гарантій прав на землю за рахунок більш точного опису 

земель, їх ідентифікації та доступності. 

З урахуванням багатофункціонального характеру результатів реалізації 

схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та  
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охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, ефекти від 

здійснення землевпорядних заходів будуть проявлятись, як на рівні цих 

одиниць так і на рівні господарюючих суб'єктів щодо яких створені умови 

для сталого використання земельних ресурсів. Також в якості ефектів 

можливо врахувати додаткові доходи підприємств в сферах діяльності 

суміжних з сільським господарством (логістичні компанії, елеватори, 

переробні підприємства тощо). Загалом сукупний ефект від землевпорядних 

заходів в межах схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель можна визначити наступним чином: 

  
  


n

i

n

i

n

i

budget

n

i

socecoleconlm EEEEE
1 1 11

,  (4.1) 

 
де Elm – сукупний ефект від землевпорядних заходів, грн; 

Eecon – економічний ефект і-го землевпорядного заходу, грн;  

Eecol – екологічний ефект і-го землевпорядного заходу, грн; 

Esoc – соціальний ефект і-го землевпорядного заходу, грн; 

Ebudget – бюджетний ефект і-го землевпорядного заходу, грн;  

n – кількість землевпорядних заходів передбачених схемою землеустрою і 

техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель. 

 

Економічний ефект від реалізації землевпорядних заходів обумовлений 

вимогами розвитку продуктивних сил та територіальної організації, 

поліпшення умов господарювання, що позначається в першу чергу на 

ефективності аграрного виробництва. Економічний ефект господарюючих 

суб'єктів від реалізації заходів проявляється за рахунок: залучення в 

сільськогосподарський обіг невикористовуваних орнопридатних земель, що 

дозволить підвищити валові збори сільськогосподарських культур та виручку 

від їх реалізації; перерозподіл земель державних та комунальної форм 

власності на користь більш ефективних сільськогосподарських 

товаровиробників; вдосконалення структури угідь та посівних площ на 

основі територіального зонування і природно-сільськогосподарського 



298 

 

районування, що дозволяє розміщувати їх на більш придатних землях; 

запобігання шкоди і втрат за рахунок деградації земель і виведення їх з 

сільськогосподарського використання; зниження витрат на виконання 

виробничих процесів і запобігання втрат виробництва; отримання 

додаткового доходу внаслідок підвищення  продуктивності агроландшафтів, 

а також зниження витрат (транспортних, експлуатаційних, перевитрат 

насіння, добрив тощо) [152]. 

Екологічний ефект виявляється в створених умовах збереження, 

відтворення та охорони сільськогосподарських земель та інших елементів 

агроекосистем, в т.ч. внаслідок: впорядкування землеволодінь і 

землекористувань, при якому передбачається усунення організаційно-

територіальних недоліків у використанні землі (парцеляція, далекоземелля, 

черезсмужжя, вкраплення та вклинювання), що збільшує річний прибуток 

організацій за рахунок зниження витрат виробництва; забезпечення 

екологічної стабільності території та стійкості агроекосистем; зменшення 

обсягів та темпів деградації земель, зокрема зниження рівня водної і вітрової 

ерозії;  створення умов для підвищення родючості ґрунтів тощо. 

На екологічний стан землі і в цілому агроекосистем впливають такі 

чинники, що визначають екологічну ефективність впроваджуваних 

землевпорядних заходів: оптимальність структури агроландшафту, 

сільськогосподарських угідь, посівних площ;  співвідношення в сівозмінах 

культур з різним їх впливом на ґрунти і агроландшафти; виконання 

комплексу ґрунтозахисних заходів (протиерозійних, лісомеліоративних, 

гідротехнічних та ін.); рівень компенсації виносу поживних речовин в умовах 

застосування агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур; 

технологічний рівень виробництва продукції з урахуванням родючості 

ґрунтів, їх фітосанітарного, меліоративного стану [118]. 

Соціальний ефект полягає в забезпеченні соціальної справедливості 

при розподілі земельних часток і майнових паїв, поліпшенні організації та 

управління виробництвом, умов праці, культурно-побутового 
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обслуговування, задоволенні естетичних і рекреаційних потреб населення 

тощо. 

Бюджетний ефект визначається як сума додатково отриманих доходів 

від надходжень плати за землю за роки реалізації заходів. Бюджетний ефект в 

схемі землеустрою територій буде досягнуто за рахунок вивчення стану 

земель сільськогосподарського призначення, що дозволить виявити 

невраховані і самовільно захоплені земельні ділянки, і, таким чином, 

збільшити розмір оподатковуваної бази, диференціювати кадастрову вартість 

земельних ділянок. 

Зважаючи на те, що схемою землеустрою, як плановим документом 

передбачається визначення низки техніко-технологічних, економічних, 

екологічних, соціальних та інші показників на перспективу, які можуть 

виступати як цільові індикатори, повинна бути проведена оцінка їх 

ефективності, що виражається в рівні досягнення оптимальних значень за 

звітний період. Прикладами цільових індикаторів, які встановлюються 

відповідно до завдань схеми землеустрою є нормативні значення критеріїв 

сталості використання земель сільськогосподарського призначення 

розглянуті в попередніх розділах роботи. Прояв ефектів від здійснення тих 

чи інших заходів схеми землеустрою будуть визначатись в вигляді їх 

ефективності. В цілому схемою землеустрою, як основи планування 

використання та охорони сільськогосподарських земель досягається 

здійснення оптимальної структури організації території, виробництва та 

розселення, збалансована пропорційність основних факторів аграрного 

виробництва. 

Ефект від проведення комплексної інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності буде проявлятись у 

виявлені не менше 5% орнопридатних земель, що не використовуються, а 

отже за які не правиться плата за землю (за даними середніх показників 

інвентаризації по Україні) і потенційно можуть слугувати важливим 

джерелом податкових надходжень. Якщо порахувати ці землі, а їх за 
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прогнозом має бути близько 23,5 тис. га, враховуючи середню нормативно-

грошову оцінку ріллі по області 19731,4 грн і виходячи з мінімальної ставки 

податку 0,3 % отримаємо суму 1391 тис. грн на рік. Окрім цього у процесі 

освоєння орнопридатних земель, які тимчасово не були залучені до 

обробітку, та здійснення там техніко-технологічних робіт, а також передачі 

права власності на ці угіддя більш ефективним землевласникам, 

відбуватиметься зростання обсягів зерновиробництва, кормових культур 

тощо шляхом збільшення кількості посівних площ. 

Економічний ефект від передачі земель сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад досягається за рахунок проведення структурних змін 

в економіці на основі децентралізації, посилення гарантій прав на земельні 

ділянки в тривалій перспективі і розширення можливостей управління і 

розпорядження землями, що дозволяють забезпечити ефективне і 

рентабельне використання земель. 

Згідно проектів землеустрою щодо формування нових та 

впорядкування вже функціонуючих землеволодінь й землекористувань, має 

відбуватися реалізація системи робіт із землеустрою в аспекті визначення 

реального кількісного складу земель, їх меж, адміністративно-територіальної 

та категоріальної приналежності й правового статусу з огляду на чинний 

уклад земельних відносин, форми та права власності на землю, а також 

встановлення та ліквідації існуючих прогалин у системі землекористування, 

зокрема: черезсмужжя, вклинювань, далекоземелля, вкраплень та інших 

невигідних аспектів щодо розташування земель. Як наслідок, 

формуватимуться відповідні умови, необхідні для скорочення низки статей 

витрат, а саме: логістика, спорудження інфраструктурних та 

адміністративних об’єктів для виробничих цілей тощо. 

Економічний ефект при проведенні територіального зонування 

сільськогосподарських угідь і природно-сільськогосподарського районування 

розраховується на основі підвищення врожайності сільськогосподарських 
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культур і зростання обсягу виробництва продукції за рахунок більш 

оптимальної структури посівних площ і розміщення товарних культур на 

кращих землях [134; 152]. 

Підсумовуючи зауважимо, що у системі планування сталого 

використання та охорони сільськогосподарських земель повинні 

дотримуватися функції обов’язковості та регулювання у площині головних 

ознак розвитку землеволодіння та землекористування, однак, поряд з цим, ця 

система має містити відповідне інформаційне забезпечення та носити 

прогнозний характер. Зазначене дозволяє землевласникам та 

землекористувачам встановлювати пріоритетні цілі у контексті складних та 

неоднозначних умов ведення господарської діяльності. При цьому, держава в 

процесі планування сталого використання та охорони сільськогосподарських 

земель повинна забезпечити належний контроль за рівнем розвитку 

продуктивних сил й регулювати виробничі відносини між суб’єктами 

господарювання з метою забезпечення оптимальних організаційно-

економічних й регіональних умов землеволодіння та землекористування. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Зважаючи на результати оцінки сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення регіонів України розроблено схему 

застосування еколого-економічних інструментів та важелів землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування, яка 

передбачає проведення диференційованої регуляторної політики та 

функціональних орієнтирів, спрямованих на усунення негативних відхилень 

від оптимальних індикаторів сталості. 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 
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та низький рівень сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення, характерними є функціональні орієнтири, націлені на 

посилення позицій та підтримання стабільності й помірного розвитку. 

2. 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. 

3. 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 

землевпорядних робіт.  

4. 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 робіт є їх проведення  на основі генерації й 

оформлення результатів роботи системи у вигляді карт, графічних 

зображень, таблиць, текстів та іншої інформації. 

5. Визначено основні проблеми та доведено необхідність підвищення 

ефективності функціонування й удосконалення вітчизняної системи 
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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. 

6. 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. 

7. 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 

природоохоронних 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 
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також впливу на поведінку суб’єктів ринкового обігу земель; організацію 

наукових досліджень і розробки методичного забезпечення процесу 

планування; фінансове забезпечення планування. 

8. 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 деградовані. Такий підхід передбачає 

поділ території з урахуванням закономірностей розподілу як природних, так і 

соціально-економічних чинників аграрного виробництва в системі 

таксономічних одиниць. 

9. 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 сільськогосподарських 

земель на різних рівнях управління в Україні. 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. 

10. 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 



305 

 

можливість запровадження повноцінного внутрішньогосподарського 

землеустрою у галузі. 

11. Визначені додаткові ефекти (економічні, екологічні, соціальні, 

бюджетні) та обгрунтовано методику визначення сукупного ефекту від 

землевпорядних заходів в межах схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [71; 73; 77; 79; 80; 82; 84; 85; 88; 90; 318; 368; 387]. 
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РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

 

5.1. Розвиток системи еколого-економічного регулювання 

землеустрою в сільському господарстві 

 

Посилення проблем у сфері землеустрою та тенденції до зменшення 

землевпорядних робіт останніми десятиріччями свідчить про зниження його 

ролі в здійсненні земельної політики держави, а відсутність чіткої програми 

розвитку постає стримуючим чинником ринкової трансформації земельних 

відносин. У таких умовах ефективність земельної політики залежить від 

належно вмотивованої системи регулювання землеустрою. Формування та 

розвиток такої системи регулювання особливо актуально нині, коли на ринку 

землевпорядних послуг існує безліч приватних землевпорядних організацій, 

натомість немає чітко закріплених регламентів, стандартів та інших 

імперативів науково обґрунтованого проведення робіт із землеустрою, до 

того ж спостерігаються корпоративні змови та корупційні прояви. 

Незважаючи на доволі всебічну вивченість вказаних проблем, 

залишаються дискусійними питання розробки теоретико-методичних 

підходів до удосконалення та розвитку системи еколого-економічного 

регулювання землеустрою з метою збалансування інтересів суб’єктів 

земельних відносин в контексті сталого розвитку. Інструменти та важелі 

регулювання землеустрою як складової механізму управління земельними 

ресурсами формуються системою заходів економічного та екологічного 

впливу, спрямованих на реалізацію земельної політики держави. Зокрема, до 

важелів регулювання землеустрою слід віднести: стандартизацію, 

сертифікацію, нормування, земельний контроль і моніторинг, експертизу та 
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аудит землевпорядної документації та робіт із землеустрою, стратегічну 

екологічну оцінку, інформаційне забезпечення тощо [12; 37; 136; 149; 227; 

246]. 

Третій розділ Закону України «Про землеустрій» [273] присвячено 

питанням організації і регулювання землеустрою, зокрема нормативно-

правовому забезпеченню здійснення землеустрою, а також державним 

стандартам, нормам і правилам у цій сфері. Тобто на законодавчому рівні 

створено умови для регулювання землеустрою. Однак, регуляторні 

механізми держави та інших суб’єктів регулювання в цій галузі, визначені 

вказаним законодавчим нормативом, наразі виконуються не в повній мірі, 

зокрема: не встановлено порядок проведення землеустрою, що передбачав 

технічні регламенти та стандарти на здійснення землевпорядних робіт; за 

відсутності чітких імперативів землевпорядної діяльності спостерігається 

зарегульованість професійної діяльності фахівців ринку землевпорядних 

послуг; майже не здійснюються землевпорядні заходи щодо раціонального 

використання та охорони земель державної власності; не здійснюється 

належний контроль за проведенням землеустрою; на належному рівні не 

впроваджено ефективно діючого механізму державної експертизи 

землевпорядної документації. 

Після скасування у 2015 р. процедури ліцензування процесу 

провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із 

землеустрою застосовується такий спосіб їхнього регулювання як 

сертифікація. Так, згідно із Законом України «Про землеустрій» [273], 

здійснення сертифікації інженерів-землевпорядників відбувається за участі 

Кваліфікаційної комісії, крім цього, розробниками документації із 

землеустрою є юридичні та фізичні особи що володіють необхідним 

технічним і технологічним забезпеченням; у їх складі працює за основним 

місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, 

які є відповідальними за якість робіт із землеустрою (для фізичних осіб, які є 

сертифікованими інженерами-землевпорядниками). Відповідність 
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документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується 

підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-

землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. Окрім 

цього, сьогодні діє Державний реєстр виконавців робіт із землеустрою та з 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. Це є превентивним заходом 

для недопущення виготовлення землевпорядної документації із порушенням 

вимог законодавчих та нормативних актів у сфері землеустрою та 

забезпечення підвищення її якості. Така ліберальна модель державного 

регулювання базується на оцінці спроможності спеціалістів виконувати 

відповідні роботи. 

Першочерговим елементом удосконалення чинної системи 

регулювання землеустрою є встановлення нормативно закріпленого порядку 

проведення землеустрою та розроблення землевпорядної документації з 

обліку сучасного еколого-економічного стану землекористування та 

інноваційного забезпечення галузі [218]. Цей порядок має бути спрямований 

на формування основних імперативів (регламентів, норм та стандартів) щодо 

здійснення землевпорядної діяльності з метою створення умов для 

ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу, а також 

усунення недоліків у розподілі земель за галузями економіки, суб’єктами 

господарювання, категоріями і формами власності. 

У деяких країнах землевпорядні заходи відбувається на основі 

спеціально затверджених нормативно-правових актів, які приймаються 

державними органами різних рівнів та визначають види землекористування 

для кожної конкретної зони, встановлюючи різного роду обмеження та 

додаткові умови для забезпечення сталого землекористування [366]. Тому 

для встановлення порядку проведення землеустрою в самий найближчий час 

необхідно розробити і затвердити постановою Кабінету Міністрів України 

«Положення про землеустрій». Це положення має бути спрямоване на: 

створення умов для досягнення найбільшого ефекту при використанні 
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земельно-ресурсного потенціалу України; розподіл земельно-ресурсної бази 

між різними галузями економіки у відповідності з сучасними тенденціями у 

використанні земель і перспективами розвитку; досягнення соціальної 

справедливості та екологічної рівноваги в процесі перерозподілу земель між 

галузями економіки з урахуванням інтересів суспільства; юридичне 

закріплення порядку підготовки та експертизи землевпорядної документації; 

створення умов для екологізації землекористування та охорони земель, в т.ч. 

для реабілітації земель. 

Одним з найголовніших елементів механізму сталого використання 

сільськогосподарських земель є забезпечення сталого землекористування на 

основі програм різних рівнів (від державних та регіональних до 

муніципальних) і методів управління земельними ресурсами. Розробка 

проектів землеустрою, які зможуть враховувати сучасний економічний і 

екологічний стан земельних ресурсів, впровадження необхідних 

природоохоронних заходів – це завдання не тільки організаційної складової. 

Раціональний вихід із ситуації можна досягти тільки шляхом комплексного 

еколого-економічного підходу до складання документації із землеустрою та 

включення процесів із землеустрою в основний процес господарської 

діяльності підприємств нашої країни. 

Удосконалення потребує й нормативно-правове забезпечення системи 

регулювання землеустрою. Важливим питанням є розмежування функцій та 

повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у зв’язку 

з реалізацією адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, потребує 

впорядкування порядок зміни і встановлення меж адміністративно-

територіальних одиниць та об’єднаних територіальних громад, а також 

вирішення спорів, що виникають між ними з приводу їх кордонів. 

Для вдосконалення нормативно-правової бази землевпорядної 

діяльності та територіального планування необхідно ліквідувати дублювання 

і протиріччя у сфері регулювання містобудівної діяльності, землеустрою, 

лісовпорядкування, проектування природоохоронних заходів, розміщення 
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водних об'єктів тощо. Потребують також нормативного врегулювання 

питання щодо вартості землевпорядних робіт і межування земельних ділянок. 

Пропозиції громадських діячів в частині обмеження вартості робіт з 

межування земельних ділянок часто є не можливими  внаслідок відсутності 

відомостей про численні об’єкти нерухомості в матеріалах Державного 

земельного кадастру, необхідності оновлення планово-картографічного 

матеріалу, технологічних вимог землеустрою.  

В сучасних ринкових умовах господарювання контроль за здійсненням 

землеустрою повинен бути однією з найважливіших складових державного 

контроль за використанням та охороною земель. Серед головних завдань 

контролю за здійсненням землеустрою є: дотримання державної політики в 

сфері землеустрою, у тому числі в частині обов’язковості здійснення 

землеустрою; забезпечення прав і законних інтересів держави, 

землекористувачів та суспільства при проведенні землеустрою; реалізація 

обов’язків власниками і користувачами земельних ділянок щодо збереження 

межових, геодезичних та інших спеціальних знаків на земельних угіддях, а 

також виконання неодмінних заходів, визначених у документації із 

землеустрою; проведення землевпорядної діяльності згідно встановлених 

норм, вимог, стандартів у межах технічних регламентів, які є запорукою 

високого якісного рівня укладеної документації із землеустрою; запобігання і 

елімінація можливих прогалин чи недоліків у процесі розроблення 

документації із землеустрою, а також у ході її координування й прийняття; 

оцінка бюджетних витрат, понесених на впорядкування земель, згідно видів 

цільового призначення цих ділянок та виконання робіт із землеустрою в 

межах визначеної політики ціноутворення. 

З метою підвищення відповідальності суб’єктів землевпорядної 

діяльності за порушення вимог щодо проведення землеустрою та підготовки 

землевпорядної документації необхідним є посилення контролю з боку 

держави у цій сфері. Так, одним із напрямів контролю має бути 

удосконалення процедури державної експертизи землевпорядної 
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документації шляхом врахування екологічних критеріїв проекту. Такі зміни 

мають забезпечити баланс інтересів держави, землекористувачів та інших 

осіб, які проживають на території, де здійснюється землеустрій, і 

забезпечення високого науково-технічного рівня прийнятих землевпорядних 

рішень щодо перерозподілу земель, їх раціонального використання та 

охорони. 

Важливим питанням в умовах децентралізації земельних відносин є 

самоврядний контроль за здійсненням землеустрою в межах такого контролю 

за використанням та охороною земель. Відповідно до статті 189 Земельного 

кодексу України самоврядний контроль за використанням та охороною 

земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та 

обласними радами [145]. До основних завдань самоврядного контролю в 

системі землевпорядного забезпечення, на нашу думку, слід віднести 

забезпечення контролю за проведенням землеустрою, виконанням 

запроектованих заходів із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених 

законами України та іншими нормативно-правовими актами при розробці 

документації із землеустрою. Так, Закон України «Про місцеве 

самоврядування» містить окремі повноваження органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів у земельно-правовій галузі. 

Зокрема, до виключної компетенції сільських, селищних та міських рад 

відноситься вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 

відносин. При цьому до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належать делеговані повноваження щодо організації і здійснення 

землеустрою, погодження проектів землеустрою, здійснення контролю за 

впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою [274]. 

Таким чином, Земельний кодекс України чітко відносить до 

компетенції відповідних місцевих рад здійснення самоврядного контролю за 

використанням і охороною земель, а відповідно до Закону «Про місцеве 

самоврядування» сільські, селищні, міські ради безпосередньо не здійснюють 

цей контроль, а наділені лише окремими повноваженнями, які дозволяють їм 
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опосередковано здійснювати контроль у галузі земельних відносин у межах 

їх території. Вважаємо, що лише чітке законодавче врегулювання питання 

здійснення самоврядного контролю в сфері землеустрою шляхом прийняття 

спеціального закону дасть змогу усунути такого роду розбіжності та 

посилити роль органів місцевого самоврядування у вирішенні нагальних 

питань ефективного використання земель комунальної власності відповідних 

територіальних громад. Ще одним варіантом вирішення вказаної проблеми є 

деталізація норм закону у нормативних актах самих органів місцевого 

самоврядування. Основні положення цих актів розробляються на підставі 

вимог чинного законодавства в сфері земельних відносин і покликані 

визначити порядок здійснення самоврядного контролю за здійсненням 

землеустрою, спрямовані на забезпечення раціонального використання та 

охорони земель. 

Сучасна інституціональна система нормативно-правового забезпечення 

землеустрою та землевпорядкування в сільському господарстві сформувалась 

в результаті історичного розвитку – з початку запровадження в Україні 

земельної реформи. У зв’язку з переходом економіки держави до ринкових 

відносин, постановою Верховної ради УРСР «Про земельну реформу» 

наприкінці 1990 р. оголошено, що з 15 березня 1991 року всі землі України є 

об’єктом земельної реформи. Це, своєю чергою, викликало необхідність 

формування принципово нового земельного законодавства, орієнтованого на 

ринкові економічні відносини. Упродовж періоду реформування земельних 

відносин у сфері вітчизняного землеустрою та землекористування на 

державному рівні було прийнято понад 200 законодавчих та нормативно-

правових актів. Нині правову основу еколого-економічних та соціальних 

відносин, що виникають при здійсненні землеустрою, становлять, передусім, 

такі законодавчі акти: Конституція України, Земельний кодекс України, 

Закони України «Про землеустрій», «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність», «Про планування і забудову територій», «Про 

охорону земель». Згідно різних даних, станом на 2018 рік в Україні 
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налічується від 500 до понад 1000 нормативно-правових актів, які регулюють 

(або регулювали) суспільні відносини у галузі землеустрою. Це свідчить про 

надзвичайну зарегульованість державою вітчизняної системи землеустрою. 

Однак, незважаючи на значний доробок нормативно-правових умов 

функціонування системи землеустрою та управління земельними ресурсами 

загалом, суб’єкти земельних відносин у сільському господарстві стикаються 

з рядом проблем, як-от: невідповідність законодавчих та стратегічних 

положень розвитку землевпорядного механізму сільськогосподарського 

землекористування; суперечливість багатьох нормативно-правових актів у 

сфері землеустрою; занадто забюрократизована процедура внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру; невиправдані 

адміністративні перепони для землекористувачів на стадії підготовки 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

неврегульованість технічної сфери консолідації сільськогосподарських 

земель тощо. 

Вказані проблеми ускладнюють процедуру узгодження землевпорядної 

документації, створюють додаткове фінансове навантаження на суб’єктів 

господарювання та є перешкодою для ефективного функціонування 

землевпорядного механізму, а тому потребують організаційно-правового та 

еколого-економічного врегулювання шляхом внесення відповідних змін до 

нормативно-правових актів. 

Із запровадженням принципу екстериторіальності погодження проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами 

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

проявлятися різне бачення розробки таких документів. Процес здійснення 

державної експертизи землевпорядної документації регулюється Земельним 

кодексом України, Законом України «Про державну експертизу 

землевпорядної документації» [266], Методикою проведення державної 

експертизи землевпорядної документації [268] та іншими нормативно-

правовими актами у сфері державної експертизи. У 2016 році Постановою 



314 

 

Кабінету міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 [119] було 

затверджено тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами 

Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період 

реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності 

погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

територіальними органами Держгеокадастру під час погодження проектів 

землеустрою у цьому аспекті. Принцип екстериторіальності передбачає 

випадковий вибір (через систему електронного документообігу) 

територіального органу Держгеокадастру, який здійснюватиме погодження 

проекту землеустрою. Необхідність запровадження погодження проектів 

землеустрою за принципом екстериторіальності виникла у зв’язку із 

проявами корупційних ризиків на етапі погодження проектів землеустрою. 

Згідно цього принципу у 2017 році до територіальних органів 

Держгеокадастру надійшло на погодження 307 796 проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. За рік експертами опрацьовано 305 739 

проектів. Принцип екстериторіального погодження землевпорядної 

документації стимулював скорочення термінів розгляду документації в 

середньому до 5–7 робочих днів та майже зупинив практику повторних 

відмов. Зокрема, із загального обсягу документації, що надійшла за 

принципом екстериторіальності до територіальних органів Держгеокадастру 

на погодження у 2017 р., на повторний розгляд було направлено лише 4,7% 

проектів, втретє направлялося лише 1% від загальної кількості. Тоді як у 

попередньому 2016 р., проекти могли місяцями лежати без розгляду, або 

неодноразово повертатися з необґрунтованими відмовами [168]. Загалом, 

екстериторіальний принцип погодження проектів землеустрою 

зарекомендував себе як потужний механізм боротьби з корупційними 

ризиками, які виникали у процесі погодження проектів землеустрою. Тому, 

вважаємо за необхідне запровадити цей інструмент і для погодження інших 

видів землевпорядної документації. Для цього пропонуємо внести зміни до 

Закону України «Про землеустрій», доповнивши його статтею щодо 
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особливостей взаємодії територіальних органів центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин 

під час погодження документації із землеустрою. 

Однак, варто зазначити, що нормативно-правова база в сфері 

землеустрою не передбачає єдиної методики щодо діяльності експертів при 

погодженні проектів землеустрою. На даний час на законодавчому рівні 

відсутні структура та зміст певних видів документації із землеустрою, що 

призводить до формування у різних регіонах країни відмінних підходів до 

прогнозування, планування і організації раціонального використання та 

охорони земель, організації територій сільськогосподарських підприємств, 

рекультивації порушених земель і захисту їх від ерозії, консервації 

деградованих і малопродуктивних земель тощо. Це, свою чергою, призводить 

до зловживань посадових осіб у сфері земельних відносин на етапі 

погодження та затвердження землевпорядної документації. Виходячи з цього, 

виникла потреба у систематизації видів землевпорядної документації, 

визначенні її структурного наповнення і змісту, та встановлення чіткого 

порядку її погодження і затвердження. Тому, на нашу думку, необхідно 

розробити нормативно-правовий документ, який би уніфікував вимоги до 

проектів землеустрою та критерії їх оцінки експертом. Також вартим уваги є 

питання встановлення вимог до оформлення рішення про відмову у 

затвердженні проекту землеустрою та визначення процедури його 

повторного подання на затвердження після усунення причин, що стали 

підставою для відмови. 

Важливим способом забезпечення прозорості земельних відносин є 

вирішення земельних спорів судовими органами у встановленому порядку. 

Інститут земельних спорів є одним із різновидів гарантій прав на землю, які 

регулюються розділом 5 Земельного Кодексу України [145]. Земельні спори – 

це спори, що виникають між фізичними чи юридичними особами з приводу 

володіння, користування чи розпоряджання земельною ділянкою, яка 

перебуває у них на праві власності чи користування; такі спори вирішують 
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винятково суди, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів [3]. Вагоме значення у захисті прав 

землевласників і землекористувачів у земельних, а також пов’язаних із ними 

майнових правовідносинах, належить судам. Судові справи, пов’язані із 

земельними відносинами, поділяються на адміністративні, цивільні та 

господарські. Серед адміністративних справ, пов’язаних з земельними 

відносинами, найбільшу питому вагу займають справи, що стосуються 

землеустрою та державної експертизи землевпорядної документації (за 2017 

рік близько 81% від загальної кількості справ). Найбільшу кількість 

цивільних судових справ становлять справи щодо спорів у сфері земельних 

відносин – вони складають в середньому 95–98% від усіх цивільних справ, 

які стосуються земельних відносин (додаток Л). У 2015 році до судів першої 

інстанції надійшло 5142 господарські справи, які виникли щодо земельних 

правовідносин; у 2016 – 4828; у 2017 – 5379 справ. 

Значна кількість судових проваджень у сфері земельних відносин може 

бути показником недоліків у системі нормативно-правового забезпечення, 

або недостатньо розвиненого інструментарію вирішення конфліктних 

ситуацій. В обох випадках динаміка зі зменшення таких конфліктів має 

збігатися зі зростанням кількості ділянок різних форм власності, внесених до 

Державного земельного кадастру та відповідності їх меж реальним ознакам 

[32; 146; 356]. Таким чином, цей показник можна використовувати не тільки 

для визначення необхідності змін у регулюванні земельних відносин, але й 

для обґрунтування подальших шляхів удосконалення системи ведення 

Державного земельного кадастру та інвентаризації земель. 

Важливим інструментом регулювання землеустрою, що завершує 

землевпорядні дії, є державний кадастровий облік земель. Організація 

кадастрового обліку земель в Україні  передбачає функціонування органу 

адміністрування системи Державного земельного кадастру – Центру 

державного земельного кадастру. На кінець 2017 року наповненість 

Державного земельного кадастру становила 73% від загальної площі 
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земельних ділянок. Дані табл. 5.1 ілюструють відсоток відсутніх відомостей 

про земельні ділянки за категоріями земель в Державному земельному 

кадастрі станом на 01.01.2018 р. 

Таблиця 5.1 

Відсоток відсутніх відомостей про земельні ділянки в Державному 

земельному кадастрі, станом на 01.01.2018 р. 

Категорія земель 
Відсоток відсутніх 

відомостей, % 

Землі сільськогосподарського 

призначення 
28 

з них землі, що перебувають у користуванні  80 

Землі оборони 97 

Землі водного фонду 92 

Землі природно-заповідного фонду 90 

Землі лісового фонду 75 

Джерело: дані Центру Державного земельного кадастру. 

 

В 2011 році, з метою встановлення правових, економічних та 

організаційних основ діяльності у сфері державного земельного кадастру, був 

прийнятий довгоочікуваний Закон України «Про Державний земельний 

кадастр» [265]. Законом змінено сутність і визначено процедуру здійснення 

державної реєстрації земельної ділянки. Так, якщо до прийняття Закону 

державна реєстрація земельної ділянки проводилася під час кожної 

трансакції із земельною ділянкою і передбачала процедуру видачі державних 

актів чи реєстрації договорів оренди, то після – ця процедура фактично 

зведена лише до присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру при її 

формуванні. Законом встановлено підстави, процедуру та строки здійснення 

державної реєстрації, визначений виключний перелік документації із 

землеустрою, на підставі якої така реєстрація може здійснюватися [265]. Це 

зумовлено тим, що на той час ані Земельний кодекс України, ані Закон 

України «Про землеустрій» однозначно це питання не врегульовували, і на 

практиці у різних регіонах воно вирішувалося по-різному. Як наслідок, через 
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те, що в оцифрованому вигляді існує інформація про розміщення в просторі 

не всіх земель, право власності на які оформлене до складення 

землевпорядної документації в електронній формі, то окремі власники 

можуть стикнутися з невизнанням чи оспоренням належного їм права 

власності. Це пов’язано з тим, що траплялися випадки, коли геопросторове 

розташування ділянок визначалося без належної точності, оскільки окремі 

землевпорядні організації виконували свої роботи без виходу на місцевість та 

без прив’язки поворотних точок меж ділянок до пунктів національної 

геодезичної мережі. У зв’язку з цим, найважливішим завданням на сьогодні є 

забезпечення повноти державного кадастрового обліку земельних ділянок та 

внесення відомостей про них до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

Наведені випадки й нині спричиняють появу неточностей у 

землевпорядній документації і, як наслідок, інколи це призводить до 

накладення земельних ділянок одна на одну. У цьому випадку межі однієї 

ділянки перетинають іншу (інші) ділянки і в такий спосіб частина сусіднього 

земельного наділу, згідно правовстановлюючих документів, опиняється у 

власності іншої особи. Тобто, згідно двох або більше різних землевпорядних 

документів, одна і та ж ділянка землі, розташована на певному відрізку, 

фактично займає територію іншої, зазвичай, сусідньої земельної ділянки [31; 

146]. 

Нині внесення відомостей до Державного земельного кадастру, зокрема 

під час державної реєстрації земельної ділянки, здійснюється, згідно з 

діючим законодавством, виключно Державним кадастровим реєстратором за 

місцем знаходження земельної ділянки. Подання документації із 

землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру від імені замовника документації 

здійснюється, зазвичай, сертифікованими інженерами-землевпорядниками. 

При цьому, дуже часто звернення заявників через центри надання 
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адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів щодо 

внесення вказаних відомостей, зокрема щодо реєстрації земельних ділянок, 

стають неодноразовими, що призводить до зайвих витрат часу та 

матеріальних ресурсів [32]. Тому, з метою спрощення процедури внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру, скорочення часу на 

здійснення цих операцій, пропонуємо надати повноваження щодо реєстрації 

заяви в електронній формі сертифікованим інженерам-землевпорядникам за 

умови постійного моніторингу та контролю з боку кадастрових реєстраторів. 

Зважаючи на результати аналізу процесів деградації вітчизняних 

сільськогосподарських земель у попередніх розділах роботи та 

обґрунтування їх виведення з господарського обігу, важливим аспектом є 

правове забезпечення такого землевпорядного інструменту, як консервація 

деградованих і малопродуктивних земель. Основні положення щодо 

консервації деградованих і малопродуктивних земель 

сільськогосподарського призначення закріплено у Земельному кодексі 

України, Законі України «Про охорону земель» та деталізуються в наказі 

Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 р. № 283 «Про затвердження 

Порядку консервації земель» [272]. Згаданий порядок визначає організаційні 

засади щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель, 

господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно 

неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких 

неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на 

цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я. Консервація 

здійснюється на підставі договору із власником земельної ділянки, 

розпорядження (прийнятого рішення) відповідного органу та проекту 

консервації земель. Консервація земель здійснюється за наявності: 

порушення поверхні земельних ділянок внаслідок землетрусів, зсувів, 

карстоутворення, повеней; еродованих земель, перезволожених земель з 

підвищеною кислотністю або засоленістю та ґрунтів, забруднених хімічними 

речовинами й іншими видами забруднень, небезпечних для здоров’я людей; 
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малопродуктивних земель, ґрунти яких характеризуються негативними 

природними властивостями, низькою родючістю; радіаційно небезпечних, 

радіоактивно забруднених земель або забруднених важкими металами та 

іншими хімічними елементами [272]. При виявленні таких земель, 

територіальні органи Держгеокадастру та/або територіальні органи 

Держекоінспекції України видають власнику земельної ділянки чи 

землекористувачу припис (розпорядження) про припинення їх 

господарського використання. Також Порядок консервації земель 

регламентує можливість консервації за ініціативою власників земельних 

ділянок і землекористувачів [272]. На підставі заяви власника земельної 

ділянки або землекористувача, клопотання територіальних органів 

Держгеокадастру та/або Держекоінспекції України чи з власної ініціативи 

(якщо на земельні ділянки, які підлягають консервації, не оформлено право 

власності або користування) уповноважений орган у місячний строк видає 

розпорядження (рішення) про створення комісії з обстеження земель у натурі 

(на місцевості) та підготовки висновків про доцільність їх консервації [272]. 

На нашу думку, рішення про консервацію земель має прийматися не на 

підставі пропозицій спеціально створених для цього комісій з обстеження 

земель, а на основі відповідного експертного висновку. Для цього, при 

вирішення питання про консервацію земель, повинна проводитися оцінка 

впливу на довкілля, оскільки має місце реальна або ж потенційна небезпека 

впливу таких земель на життя і здоров’я людей, стан довкілля. За висновком 

з оцінки впливу на довкілля проекту землеустрою щодо консервації земель, 

повинно також вирішуватися питання про повернення земель до 

попереднього використання чи продовження термінів їх консервації. 

Водночас ані Порядок консервації земель, ані будь-який інший 

нормативний акт не регламентує такого важливого питання як стимулювання 

землевласників (землекористувачів) до консервації деградованих і 

малопродуктивних земель. Хоча в статті 205 Земельного кодексу України 

[145] й зазначено про компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу 
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власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації 

деградованих та малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини, 

однак, детального механізму компенсації не розкрито. 

На нашу думку, підґрунтям для розгляду питання про компенсацію з 

бюджетних коштів зниження доходу власників землі та землекористувачів 

внаслідок тимчасової консервації деградованих та малопродуктивних земель 

є результати висновку з оцінки впливу на довкілля проекту землеустрою 

щодо консервації земель. Для цього необхідно прийняти Порядок 

економічного стимулювання заходів щодо раціонального використання та 

охорони земель на рівні Постанови Кабінету міністрів України, в якому чітко 

описати процедуру компенсації зниження доходу власників землі та 

землекористувачів внаслідок тимчасової консервації деградованих та 

малопродуктивних земель, а також внести відповідні зміни в Податковий 

кодекс України. 

Як вже зазначалось в попередніх розділах роботи, процес паювання 

земель сільськогосподарських підприємств, які перебували у колективній 

власності, передбачав фрагментацію земельних масивів. Земельні ділянки, 

які були виділені в натурі як земельна частка (пай), були передані у 

приватну власність членам колективних підприємств з середньою площею 

по Україні 4 га (рис. 5.1). З урахуванням цього, для доступу до кожної 

земельної ділянки була спроектована сітка польових доріг. Водночас, як 

засвідчила практика, землевласники, землі яких знаходяться в межах 

відповідного масиву, здебільшого не хочуть їх використовувати, а ліпше 

воліють здати свою власність в оренду сільгосппідприємствам. Щодо 

польових доріг, то їх не виокремлено у самостійний вид земель і вони 

фактично вважаються орними. 

Поряд з тим, порушення цілісності земельних масивів зумовило 

виникнення проблеми, яка полягала у відособленому землекористуванні 

тими угіддями, що знаходяться поміж визначеного масиву. Така ситуація 

продукує істотні ускладнення у процесі проведення сільськогосподарських 
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робіт, адже щоб дістатися до решти ділянок земельного масиву техніці 

потрібно оминати відособлені землекористування. Окрім того, істотних 

незручностей це завдає системам зрошення сільськогосподарських угідь [21; 

57; 60; 238]. 

 

Рис. 5.1. Середній розмір земельної частки (паю) в розрізі регіонів 

України в 2017 році, га 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 
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удосконалення. Оскільки досі немає належного правового врегулювання 
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колективну власність, до процесу розподілу залучені не були, то на цих 

угіддях розміщена інфраструктура, необхідна для ведення 

сільськогосподарського виробництва, господарські двори, механізовані токи, 

тракторні бригади, гаражі, полезахисні лісосмуги, колишні колгоспні ліси 

тощо [219]. Зокрема, існують суттєві проблеми і з використанням земельних 

ділянок під запроектованими при проведенні паювання польовими дорогами. 

Переважна більшість таких доріг до цього часу є колективною власністю 

колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств, у зв'язку з 

чим законним чином оформити право користування ними неможливо. Як 

було відзначено вище, в переважній більшості вони не сформовані в окремі 

земельні ділянки, і фактично використовуються не як дороги, а як рілля. З 

урахуванням того, що загальна площа таких доріг складає біля 2% площі 

кожного масиву, загальна їх кількість в Україні складає біля 500 тис. га. 

Значною проблемою є також і стан польових лісосмуг та інших захисних 

насаджень, що обмежують масиви земель сільськогосподарського 

призначення і створені для їх обслуговування. Земельні ділянки під такими 

насадженнями продовжують перебувати у колективній власності колишніх 

членів колективних сільськогосподарських підприємств. Завдяки 

багаторічній законодавчій невизначеності механізму управління землями 

колективної власності, такі землі фактично не мають реального власника 

(землекористувача), внаслідок чого лісосмуги масово вирубуються, що вже 

зараз сприяє ерозії ґрунтів та несприятливо впливає на стан довкілля [13]. 

Відповідно, такі умови унеможливлюють забезпечення раціонального 

землевпорядкування території новостворених аграрних формувань.  

Упродовж початкових етапів реформування земельних відносин 

формування визначених ділянок земель сільськогосподарського призначення 

потребувало істотних затрат часу та коштів. При цьому, земельні ділянки 

передавалися у власність через виділення відповідних земельних паїв. 

Очікувалося, що впродовж незначного перехідного періоду розпочнеться 

консолідація цих земель, а нові землевласники проводитимуть роботи із 
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формування визначених земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, а також вноситимуть їх до кадастрового обліку земель. Проте, 

через фінансові проблеми землевласників і відсутність ефективної системи 

управління земельними ресурсами, такої консолідації не відбулося. У зв’язку 

з цим, у липні 2018 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні» [262]. Цей Закон фактично став 

інструментом використання масиву земель сільськогосподарського 

призначення, закріпленим на законодавчому рівні. У даному Законі 

визначаються правила використання земельних масивів, що регулюють 

процес надання права землекористувачу, який використовує значну частину 

земель масиву, на одержання в оренду земель під польовими дорогами (із 

визначенням обов’язку встановлення земельних сервітутів для доступу до 

інших земельних ділянок масиву), а також використання земельних ділянок 

під лісосмугами та іншими захисними насадженнями на праві оренди, право 

на яке буде набуватись без проведення земельних торгів [262]. 

Слід зазначити, що запропонований інструмент не є консолідацією 

земель у класичному її розумінні. Фактичної консолідації земель нині 

можливо досягнути тільки завдяки припиненню дії мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель та запровадження повноцінного ринку цих 

земель. Для цього першочерговими заходами в нормативно-правовій сфері є 

прийняття законопроекту «Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення», який містить спеціальні норми, що належним чином 

регулюють обіг земель сільськогосподарського призначення, забезпечивши 

урахування усіх особливостей землі сільськогосподарського призначення як 

об’єкту цивільного обігу. 

Водночас, запропонований інструментарій надасть можливість 

подолання багатьох наявних проблемних аспектів у використанні земель 
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сільськогосподарського призначення у відповідних масивах, а також набуде 

статусу певного блоку для порушення законодавчо встановлених прав і 

свобод власників та користувачів земельних ділянок. 

Передусім, слід запровадити реалізацію робіт із землеустрою, а саме 

інвентаризацію та формування єдиних масивів земель у процесі організації 

землекористування у сільському господарстві. Поряд з тим, нині відсутні 

ратифіковані нормативні документи із землеустрою, які регулюють порядок 

реалізації зазначених робіт. Нині не досягнуто єдиної думки в самому 

розумінні поняття «консолідація» і змісту процесу його функціонування. На 

нашу думку, першочерговим питанням є законодавче закріплення поняття 

консолідації земель сільськогосподарського призначення в Земельному 

кодексі України, як інтегрованої системи заходів з організації території 

землекористувань через об’єднання роздрібнених земельних ділянок у 

компактні масиви, а також створення механізмів щодо уникнення подальшої 

фрагментації земель. Також відповідним визначенням варто було б 

доповнити ст. 1 Закону України «Про землеустрій». 

Тоді як основною ціллю перерозподілу земель є їх розмежування між 

землевласниками за умови гарантування визначених прав та свобод у цьому 

аспекті, то метою консолідації земель є забезпечення відповідних 

територіальних умов для збалансованого землекористування, об’єднаних в 

єдине ціле. За перерозподілу земель земельна ділянка, яка перебуває у 

приватній власності, є об’єктом нерухомості. За консолідації земель земельна 

ділянка, яка перебуває у приватній власності, є засобом виробництва та 

об’єктом ведення господарської діяльності. Тому за другого варіанту всі 

ділянки в межах одного земельного масиву є одним землекористуванням (або 

ж його частиною) за відповідних умов, а саме: коли ці ділянки передбачають 

застосування однакового технологічного процесу; земельні ділянки мають 

спільний юридичний базис; у разі відсутності суперечностей визначених 

прав відповідних землевласників. За нинішніх умов слід передусім 
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збалансувати взаємини землевласників та агропідприємств, які володіють 

відповідними ділянками в межах спільних визначених земельних масивів. 

Основною умовою цього збалансування нині є реалізація комплексу робіт із 

землеустрою, які передбачають еколого-економічне та інституційно-правове 

обґрунтування щодо об’єднання сільгоспугідь, що є власністю низки аграріїв. 

Варто теж наголосити на незадовільності межового визначення у 

земельних масивах. Адже розробка документів із землеустрою, згідно яких 

здійснювалося паювання земель, відбувалася подекуди не зовсім ретельно, 

своєчасно, на неякісному рівні та навіть без фактичного перебування на 

земельних ділянках. Унаслідок такої ситуації реальні межі та розташування 

земельних ділянок нерідко значно різняться із задекларованими у 

нормативно-правовій документації [31; 246]. 

Загалом, незважаючи на вимоги окремих нормативно-правових актів, 

нині не існує комплексного законодавчого документа, який би визначав 

правову основу та порядок консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. Тому сьогодні актуальним питанням є розроблення та 

прийняття законопроекту «Про консолідацію земель сільськогосподарського 

призначення», метою якого є регулювання відносин щодо організації 

території землекористувань через об’єднання роздрібнених земельних 

ділянок у компактні масиви, а також створення механізмів щодо уникнення 

подальшої фрагментації земель. Важливою складовою вказаного 

законодавчого акту має бути визначення порядку розроблення та погодження 

проектів землеустрою щодо консолідації сільськогосподарських земель, а 

також прав та обов’язків суб’єктів консолідації. 

Доволі істотні питання виникають і щодо відтворення даних про 

ділянки в межах земельного масиву у Державному земельному кадастрі. Так, 

мало не в кожному масиві земель сільськогосподарського призначення існує 

деякий обсяг площ, за якими не відображено жодних даних у Державному 

земельному кадастрі, а саме: ділянки, межі яких встановлено до 2004 р. 
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(тобто до моменту, коли було започатковано електронну базу кадастрових 

даних); невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки; земельні ділянки під 

проектними польовими дорогами тощо. З метою подолання зазначених 

проблем слід законодавчо встановити відповідні нормативно-правові 

інструменти, які регулюватимуть здійснення інвентаризації земельного 

масиву. Поряд з цим, інвентаризація повинна передбачати не лише 

визначення та декларування наявних проблем (згідно чинної законодавчої 

бази), а й їх подолання. Унаслідок інвентаризації земель усі виявлені 

недоліки щодо межових аспектів та співрозташування земельних угідь 

повинні бути усунуті, а всі дані про землі, які знаходяться в межах масиву, – 

занесені до Державного земельного кадастру. 

Одним із основних важелів регулювання землеустрою є державна 

експертиза землевпорядної документації з метою забезпечення її 

відповідності вихідним даним та умовам, а також вимогам вітчизняної 

нормативно-правової бази. Технічні умови і вимоги проведення землеустрою 

розробляються на підставі відповідних нормативно-правових актів і є 

обов’язковими для виконання під час проведення землеустрою та здійснення 

державної експертизи землевпорядної документації [246]. 

Із набранням чинності Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» запроваджено ще одну форму регулювання землеустрою – 

стратегічна екологічна оцінка, якій тепер в обов’язковому порядку 

підлягають схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць. 

Однак, слід зауважити, що регулятори цього Закону не стосуються 

внутрішньогосподарського землеустрою. Метою стратегічної екологічної 

оцінки проектів землеустрою (на рівні адміністративно-територіальних 

одиниць) є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 

довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, 

інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження 
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землевпорядної документації. Враховуючи важливість такої оцінки не 

тільки на рівні територіального землеустрою пропонуємо здійснювати 

оцінку впливу на довкілля землевпорядних проектів й на рівні 

внутрішньогосподарського землеустрою. Проте таку оцінку пропонуємо 

здійснювати за спрощеною процедурою на рівні органів місцевого 

самоврядування. 

Удосконалення фінансового механізму проведення землеустрою слід 

здійснювати з метою упорядкування джерел та обсягів коштів на оплату 

землевпорядних робіт, а також визначення нормативних цін на 

землевпорядні послуги залежно від виду робіт. Під час формування 

нормативних цін необхідно передбачати: вдосконалення системи платежів за 

землевпорядні послуги і здійснення гнучкої цінової політики стосовно 

землевпорядних послуг, що поєднує прийнятні вільні і фіксовані регульовані 

ціни; забезпечення фінансування землевпорядних робіт за кошти державного 

бюджету та бюджетів місцевого самоврядування всіх рівнів; залучення 

інвестицій у систему землеустрою; формування ринку землевпорядних 

послуг, підтримки підприємництва і діяльності підприємств малого бізнесу у 

сфері землеустрою; економічне стимулювання проведення землеустрою та 

необхідних землевпорядних заходів. 

Однією з нинішніх проблем є застарілість інформаційних баз і 

порушення послідовності процесів їх відновлення. Це призводить до 

погіршення якості планово-картографічних баз, які є основою для розробки 

проектів землеустрою. Оскільки такі проекти розробляються на основі даних, 

які були актуальними десятиліття тому, важко говорити про їх об'єктивність, 

наукове обґрунтування та еколого-економічну ефективність. Для подальшого 

розвитку інформаційного забезпечення землеустрою необхідними є 

концептуальні зміни у системі державного кадастрового обліку земель, які 

дають змогу сформувати моделі обліку земель сільськогосподарського 

призначення для забезпечення їх екобезпечного використання та охорони. 



329 

 

Окрім того, важливо зважити на якісні показники, а особливо – на екологічні, 

отримані завдяки агрохімічній паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення, та економічні, що характеризують ефективність використання 

цих земель [317]. Подальше вдосконалення державного кадастрового обліку 

земель та фонду інформаційних даних, отриманих унаслідок землеустрою, 

передбачає введення в практику підготовки на базі державного фонду даних 

інформації про топографічні, ґрунтові, геодезичні та екологічні показники 

аналізу території. Важливими напрямами інформаційної підтримки 

землевпорядної діяльності має стати розробка та застосування науково-

технічних та методичних рекомендацій, впровадження інноваційних 

технологій, що надасть змогу виконати  низку завдань, зокрема, щодо 

підвищення оперативності виробництва проектів землеустрою, введення 

системи автоматизованого управління земельними ресурсами агросфери на 

регіональному рівні із застосуванням мережевих технологій, а також 

підвищити якість проектування з широким застосуванням методів 

математичного моделювання розподілу земельних ресурсів для їх 

ефективного використання. 

Загалом, з метою формування сприятливих умов для ефективного 

функціонування системи землеустрою, зокрема щодо перерозподілу земель 

за формами власності, категоріями і угіддями в умовах повноцінного ринку, 

розвитку обігу земель, регулювання землеустрою має забезпечувати: 

функціонування ефективного інституціонального середовища 

землевпорядної діяльності; стимулювання землевласників та 

землекористувачів до внутрішньогосподарського землеустрою; 

автоматизацію процесів інформаційного забезпечення землеустрою; 

встановлення порядку проведення робіт із землеустрою та розробки 

землевпорядної документації; координацію діяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування під час проведення землеустрою; 

організацію і здійснення контролю за землеустроєм. 
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5.2. Удосконалення системи фінансування землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування 

 

Однією з проблем функціонування землевпорядного механізму, який 

дозволяє забезпечити впорядкування та організацію земель в агросфері є 

належний рівень фінансування. Від того, наскільки система фінансування 

землевпорядного механізму сільськогосподарського землекористування 

ефективна, багато в чому залежить стан земельних ресурсів в агросфері. 

Однак, до цих пір не створені умови фінансового забезпечення 

землевпорядних заходів щодо сталого розвитку сільських територій. Саме 

тому в сучасних умовах пошук та залучення обсягу фінансових ресурсів, 

необхідних для безперервного відтворення земельних ресурсів та всебічного 

розвитку сільських територій, є одним зі складних завдань землевпорядного 

механізму, що повинні вирішувати органи державної влади та місцевого 

самоврядування, суб’єкти підприємництва та безпосередньо жителі сільських 

територій. 

Згідно Закону України «Про землеустрій», фінансування 

землевпорядних робіт здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів, коштів юридичних осіб, громадян та інших 

джерел, не заборонених законом [273]. Однак, нині проведення дорогих 

землевпорядних робіт лежить на плечах землевласників через брак 

достатнього державного фінансування. Проте в умовах адміністративно-

територіального реформування для організації та фінансування 

землевпорядних робіт необхідна грамотна політика з боку держави. 

У цьому аспекті варто відмітити позитивний світовий досвід 

фінансового забезпечення землевпорядного механізму сталого розвитку 

сільських територій. Зокрема, серед пріоритетів фінансової політики 

Європейського Союзу щодо розвитку сільських територій є державне 

фінансування землевпорядних робіт з консолідації та комасації земельних 

ділянок, поліпшення та охорони агроландшафтів, поліпшення соціальної та 
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виробничої інфраструктури сільських територій [396]. Для фінансування 

програм розвитку сільських територій створено такі інституції, як 

Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, 

Європейський сільськогосподарський фонд орієнтації та гарантій, Фонд 

фінансових інструментів підтримки рибальства [12]. Наприклад, тільки в 

Німеччини на землеустрій в сільському господарстві щороку виділяються 

мільярди євро. За такою системою в рамках програми спільної аграрної 

політики ЄС (Common Agricultural Policy або CAP) діє система 

сільськогосподарського субсидування в Європейському союзі, що була 

прийнята ще в 1962 році [360]. 

Державний характер фінансового забезпечення землеустрою 

проявляється і в північноамериканських країнах шляхом фінансування 

програм земплевпорядкування на всіх етапах. Водночас, реалізація 

державних програм передбачає застосування інструментів стимулюючого 

характеру для власників земельних ділянок. Передусім, держава забезпечує 

формування сприятливих умов для ведення господарської діяльності 

аграріями через техніко-технологічне оснащення, ресурсне забезпечення, 

надання консультаційних та інших послуг згідно визначених вимог 

землеохорони тощо. 

Наприклад, завдяки державній підтримці, користувачам сільгоспугідь 

відшкодовується до 50% витрат на реалізацію заходів із відновлення 

родючості земель, напряму фінансуються робочі проекти землеустрою 

(меліорації, водопостачання, освоєння, консервації земель), здійснюється 

субсидування сільгосппідприємств, які застосовують у своїй діяльності 

відповідні природо- та землеохоронні заходи й технологічні операції, які 

виводять сільгоспугіддя із господарського обігу через відшкодування 

понесених на це витрат, а також у разі добровільного виконання 

землекористувачами відповідних вимог і правил землекористування та у 

випадку проведення техніко-технологічних, консультативно-просвітницьких 

й науково-інноваційних заходів [400]. Зокрема, у США згідно діючої 
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програми консервації земель, сільськогосподарським товаровиробникам 

кожного року виплачується близько 2-3 млрд дол. США [403]. Це можна 

пояснити тим фактом, що продуктивні сільськогосподарські землі США та 

Канади вважаються ключовим ресурсом, що надає їм продовольчу 

захищеність, соціальну стабільність і геополітичну свободу.  

В Україні також назріла необхідність змінити порядок фінансування 

землеустрою та створити систему і державного стимулювання 

землевпорядних робіт спрямованих на здійснення екологічно стійкого, 

економічно ефективного і соціально орієнтованого розвитку сільських 

територій. 

Дія системи фінансового забезпечення охоплює бюджетний, 

інвестиційний та кредитний чинники. Бюджетний чинник передбачає 

закладення коштів до бюджетів усіх рівнів на потреби землевпорядкування 

сільських територій. Оскільки законодавчого визначення поняття «сільських 

територій» не існує, тому у бюджеті передбачаються видатки, насамперед, на 

такі складові сільських територій, як земельні відносини та сільське 

господарство. Структура коштів на оплату землевпорядних робіт залежить 

від їх складу, державної, економічної, соціальної значущості та інвестиційної 

політики держави. Кошти на оплату землевпорядних робіт повинні включати 

витрати, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів на здійснення землевпорядних робіт, які мають державне і 

суспільне значення, у т.ч. землевпорядних робіт, пов'язаних з отриманням 

просторової інформації про кількісний і якісний стан земель, територіальним 

плануванням використання земель на різних адміністративно-територіальних 

рівнях. 

Удосконалення системи фінансового забезпечення землевпорядного 

механізму сталого використання земель сільськогосподарського призначення 

та розвитку сільських територій слід здійснювати з метою: упорядкування 

структури та обсягів коштів на оплату землевпорядних робіт; розроблення 

стратегії фінансування і визначення цін на землевпорядні послуги; 
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формування механізму цільових джерел фінансування сталого розвитку 

сільських територій; розвитку державної фінансової підтримки 

землевпорядкування. 

Фінансова підтримка держави є невід'ємною частиною державного 

регулювання і являє собою сукупність різних важелів і інструментів щодо 

пільгового і безоплатного фінансування найбільш вразливих галузей 

економіки. Необхідність державної підтримки землевпорядкування в 

сільському господарстві є об’єктивною у зв’язку з тим, що земля, як 

основний засіб виробництва в сільському господарстві є об'єктом права 

власності Українського народу, основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави. Основними принципами 

державної підтримки землевпорядного забезпечення сільськогосподарського 

землекористування мають бути: рівна доступність для всіх суб'єктів 

господарювання; адресність; гарантованість; цільовий характер отримання і 

ефективність використання бюджетних коштів. При цьому до перспективних 

цілей державної підтримки варто віднести: запобігання деградації земель та 

інших несприятливих наслідків антропогенного впливу аграрного 

виробництва; облік і контроль за якісним та кількісним станом земель; 

створення умов для підтримки та розвитку екологічно безпечного 

землекористування. Зарубіжний досвід свідчить про значні обсяги бюджетної  

фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, яка дозволяє 

зберігати в галузі економічну активність і одночасно здійснювати 

землеохоронну функцію, підвищуючи екологічну стійкість 

землекористування та рівень родючості земель. 

Розмір фінансування доцільно встановлювати залежно від вагомості 

здійснюваних землевпорядних робіт та, відповідно, отриманого результату 

від їх реалізації, зокрема за рахунок інших джерел: залучення коштів для 

реалізації локальних землевпорядних заходів (приміром, через міжнародні 

проекти), фінансових надходжень від продажу інформаційних даних 

землевпорядного характеру, фінансування із позабюджетних фондів тощо. У 
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ході розроблення фінансової стратегії та встановлення розмірів платежів за 

різні види землевпорядних заходів, варто сконцентруватися на наступному: 

вдосконаленні системи фінансування землевпорядних робіт та реалізації 

адекватної цінової політики у цьому напрямі, яка передбачатиме 

регулювання та взаємоузгодженість допустимих вільних і фіксованих цін; 

забезпеченні бюджетних фінансових надходжень; залученні коштів у 

проведення робіт із землеустрою, зокрема й іноземних інвестицій; 

формуванні ринкових відносин з приводу реалізації землевпорядних заходів; 

сприянні малого та середнього підприємництва в галузі землеустрою; 

економічній підтримці здійснення землеустрою та реалізації землевпорядних 

робіт. Політика інвестування досліджуваної сфери має реалізовуватися, 

ґрунтуючись на формуванні та виконанні цільових програм 

землевпорядкування на всіх управлінських рівнях. 

Система фінансування землевпорядного механізму передбачає 

функціонування фінансово-економічного інструментарію, націленого на 

стимулювання проведення землевпорядних заходів з метою забезпечення 

сталого використання земель. Насамперед, до складових такого 

інструментарію можна віднести важелі фіскальної та бюджетної системи 

забезпечення розвитку територій [255; 368]. Так, сьогодні одним із основних 

джерел доходів місцевих бюджетів є плата за землю. Відповідно до 

Податкового кодексу України, плата за землю є частиною місцевого податку 

на майно і стягується у двох формах: земельний податок (стягується із 

власників земельних ділянок і земельних паїв та постійних 

землекористувачів) та орендна плата за користування земельними ділянками, 

що перебувають у комунальній або державній власності (платять орендарі за 

користування земельною ділянкою). Базою оподаткування платою за землі є 

вартість земельної ділянки визначена як величина рентного доходу - доходу, 

який можна отримати від землі як фактора виробництва залежно від якості та 

місця розташування земельної ділянки, що визначений за встановленими і 
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затвердженими нормативами у порядку виконання нормативної грошової 

оцінки. 

Структуру земельної плати представлено в табл. 5.2. Слід зазначити, 

що базою для встановлення плати за землю є нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок (додаток М). Зокрема, ставка податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не 

більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку за земельні 

ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у 

розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в 

регіонах України. 

Таблиця 5.2 

Структура плати за землю та її питома вага в доходах загального фонду 

місцевих бюджетів України, 2005–2017 рр. 

Рік 

Плата за землю Частка 

надходжень 

плати за землю 

в доходах 

загального 

фонду місцевих 

бюджетів, % 

Усього, 

млн грн 

у т.ч. земельний податок у т.ч. орендна плата 

млн грн 

% у 

загальній 

структурі 

млн грн 

% у 

загальній 

структурі 

2005 2718,2 1592,3 58,6 1125,9 41,4 10,1 

2010 9539,8 3051,3 32,0 6488,5 68,0 11,9 

2011 10700,9 3236,6 30,2 7464,3 69,8 12,4 

2012 12581,7 4869,2 38,7 7712,5 61,3 12,5 

2013 12802,9 3366,1 26,3 9436,8 73,7 12,2 

2014 12083,4 3161,1 26,2 8922,3 73,8 12,0 

2015 14059,4 4046,3 28,8 10013,1 71,2 12,2 

2016 23323,6 8093,2 34,7 15230,4 65,3 10,0 

2017 26376,3 9646,1 36,6 16730,2 63,4 11,5 

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України, Державного 

казначейства України, Державної служби статистки України. 



336 

 

Динаміка надходжень плати за землю впродовж 2005–2017 рр. до 

місцевих бюджетів України здебільшого була позитивною із тенденцією до 

зростання (рис. 5.2). Утім, не дивлячись на загальну тенденцію збільшення 

обсягів плати за землю, відбувається зменшення її частки в доходах 

загального фонду місцевих бюджетів за аналізований період. 

 

Рис. 5.2. Надходження плати за землю до місцевих бюджетів України, 

2005–2017 рр. 

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України, Державного 

казначейства України, Державної служби статистки України. 

 

В теоретичному плані плата за землю розглядається як обов’язок 

власників землі і землекористувачів і є метододом регулювання земельних 

відносин з боку органів державної влади та місцевого самоврядування з 

метою централізації коштів для фінансування програм і проектів щодо 
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поліпшення якісного стану продуктивних земель та їх охорони від 

негативного антропогенного впливу [135]. Однак існуючий підхід до 

розподілу плати за землю не відіграє регулюючої ролі, тому що надходження 

коштів до місцевих бюджетів не сприяє регулюванню 

сільськогосподарського землекористування щодо охорони земель та 

підвищенням їх родючості. 

В даний час земельний податок слабо впливає на рівень і характер 

використання землі, а також не спонукає до застосування найбільш 

ефективних методів землеробства. Окрім цього, на нашу думку, в системі 

фіскального регулювання спостерігається нераціональність розподілу 

платежів за землю, зокрема щодо переважного їх направлення на соціально-

економічні потреби місцевих бюджетів. Вважаємо за необхідне частину 

(наприклад, 5%) надходжень плати за землю направляти на цільове 

фінансування програм раціонального використання та охорони земель через 

місцеві фонди сталого розвитку сільських територій. 

Згідно свідчень світових практик, у багатьох країнах 

інституціональною основою фінансування різних сфер економіки дійсно є 

цільові фонди розвитку, завдяки яким відбувається акумулювання 

фінансових надходжень із різних джерел і значно зростає роль бюджетних 

ресурсів у фінансуванні соціально-економічних та екологічних заходів. Ці 

фонди зосереджують у собі кошти із бюджетів різних рівнів, а також інших 

позабюджетних джерел, зокрема від третіх осіб, власників та користувачів 

земельних ділянок тощо, та можуть створюватись на 3-х рівнях: державному, 

обласному, місцевому (сільські, селищні і фонди обєднаних територіальних 

громад). [308; 344]. Це дає можливість підвищити роль платників податків у 

відтворювальному процесі землекористування, ввести солідарну 

відповідальність за використання та відтворення земельних ресурсів. У свою 

чергу, позабюджетні фонди сталого розвитку сільских територій можуть 

стати важливим інструментом цільового фінансування землевпорядних 
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заходів загальнодержавного значення, оперативного реагування на проблемні 

питання охорони земель в різних регіонах України. 

Фінансування сталого розвитку сільських територій завдяки 

зазначеним інститутам є відокремленою складовою фінансової системи, що 

надає можливість забезпечити ефективний розподіл та використання 

накопичених коштів. Для наповнення фондів сталого розвитку сільських 

територій пропонуються наступні фінансові джерела: частина коштів від 

сплати за землю, частина коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також стягнень 

за шкоду, заподіяну довкіллю внаслідок порушення земельного 

законодавства. 

На нашу думку, необхідно також нормативно закріпити цільове 

використання грошових стягнень за шкоду, заподіяну довкіллю внаслідок 

порушення земельного законодавства України та коштів від відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв на 

реалізацію землеохоронних заходів у сільському господарстві та лісовій 

галузі. Варто відзначити, що на початок 2018 року на рахунках 

спеціального фонду місцевих бюджетів налічувалося 773,6 млн грн, які 

надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва (з них у 2017 році 154,6 млн грн), з яких 

використано 61,5 млн грн, або лише 7,9% загального обсягу надходжень. 

Вказані кошти були використані на такі землевпорядні заходи, як-от: 

інвентаризація земель – 22,20 млн грн (36,1%), впровадження заходів з 

охорони земель – 20,40 млн грн (33,1%), проведення нормативної грошової 

оцінки земель – 7,73 млн грн (12,6%), розроблення документації із 

землеустрою – 2,63 млн грн (4,3%), поліпшення сільськогосподарських та 

лісогосподарських угідь – 1,96 млн грн (3,2%), інші заходи – 6,62 млн грн 

(10,7%) (рис. 5.3). 

Таким чином, органи місцевого самоврядування не забезпечують 

ефективного управління коштами місцевих бюджетів, зокрема коштами, що 
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надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва, для фінансування заходів із освоєння 

земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення 

відповідних угідь, охорони земель, а також проведення інвентаризації земель 

та їх нормативної грошової оцінки. 

 

Рис. 5.3. Залишки невикористаних коштів, які надійшли в порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Водночас, дані Держгеокадастру засвідчують, що станом на 

01.01.2018 р. інвентаризації потребує більше 70% земель 

сільськогосподарського призначення державної та комунальної форм 

власності, у тому числі і в межах об’єднаних територіальних громад. 
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Загальна площа земель, що потребує, зокрема, консервації становить 

1,1 млн га (впродовж 2017 року здійснено консервацію шляхом заліснення 

лише 30 га). 

Запропонований інструментарій фінансування землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування передбачає 

трансформацію схеми розподілу земельної плати та інших фінансових 

потоків з урахуванням цільового фонду сталого розвитку сільських 

територій. Основною метою створення такого фонду є акумулювання коштів 

і спрямування їх на проведення землевпорядних робіт щодо забезпечення 

сталого розвитку сільських територій. 

Досліджуючи вітчизняну систему регулювання у сфері 

землевпорядного забезпечення, слід наголосити, що першочерговості у 

цьому аспекті набуває державне фінансування реалізації наступних 

землевпорядних заходів: 

– проведення інвентаризації земель з метою вивчення їх поточного 

стану, а також диференціації залежно від складу угідь для визначення рівня 

деградації або щільності забруднення ґрунтів; 

– здійснення бонітування ґрунтів для визначення вартості  земель та 

диференційованого земельного податку; 

– поновлення картографічних матеріалів проведення ґрунтових і 

геоботанічних обстежень, проведення комплексного обстеження угідь на 

забрудненість важкими металами, радіонуклідами, пестицидами; 

– проведення комплексної консервації деградованих та 

малопродуктивних земель; 

– здійснення заходів щодо консолідації сільськогосподарських земель. 

З метою гарантування та дотримання контролю фінансування реалізації 

визначених заходів, слід конкретизувати законодавче забезпечення в аспекті 

формування та нормативно-правового декларування функцій управлінських 

органів влади у сфері сільськогосподарського землекористування та 

землеохорони. У процесі розроблення різного управлінського рівня програм 
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у сфері земле охорони, слід конкретизувати необхідні нормативні положення 

і джерела надходження фінансових ресурсів в аспекті реалізації відповідних 

заходів держустановами та місцевими органами влади. Водночас, вимагає 

нормативно-правового розширення значення землеустрою, як ключового 

важеля планово-управлінської системи у сфері сільськогосподарського 

землекористування згідно визначених нинішніх реалій. З метою збільшення 

рівня заінтересованості землекористувачів у реалізації відповідних заходів із 

забезпечення раціонального сільськогосподарського землекористування й 

землеохорони, слід визначити для них перелік необхідних прав та обов’язків 

у цьому аспекті, а також механізм реалізації державної підтримки для 

добросовісних суб’єктів господарювання. 

Важливою складовою для розвитку сільських територій є реалізація 

проектів внутрішньогосподарського землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. У цьому аспекті 

актуальним питанням є формування заходів підтримки та стимулювання 

розробки проектів внутрішньогосподарського землеустрою землевласниками 

і землекористувачами, що займаються сільськогосподарським виробництвом 

з метою забезпечення збереження та підвищення родючості ґрунтів. 

Практика підтверджує, що освоєння цих проектів суттєво поліпшує 

економічні показники господарської діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників [178; 349]. Крім того, такі проекти 

внутрішньогосподарського землеустрою також пов’язані з організацією 

раціонального використання та охороною земель, дотриманням сівозмін, 

раціональної системи використання багаторічних насаджень, сіножатей та 

пасовищ, агротехнічними протиерозійними заходами, закладкою лісосмуг, 

спорудженням захисних гідротехнічних споруд тощо. Тому пропонуємо 

через фонди сталого розвитку сільських територій надавити субсидії на 

реалізацію цих проектів (рис. 5.2). Надання субсидій здійснюється з метою 

фінансової підтримки реалізації проектів внутрішньогосподарського 

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни 
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та впорядкування угідь. 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. 
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Рис. 5.4. Механізм фінансової підтримки проектів 

внутрішньогосподарського землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

Джерело: авторська розробка. 

 

Запропонований механізм фінансової підтримки передбачає 

запровадження регламенту, який визначає правила і умови надання субсидій 
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з державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам на 

проведення землевпорядних робіт щодо еколого-економічного 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. При цьому обов’язковими 

умовами надання субсидій є наявність затвердженого проекту 

внутрішньогосподарського землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Регламент обовязкова має 

передбачати критерії оцінки проектів та процедуру розгляду запитів на  їх 

фінансування.  

Надання субсидій сільськогосподарським товаровиробникам 

здійснюється на підставі угод, укладених з органами державної влади 

(наприклад, Держгеокадастром) чи місцевого самоврядування. Угода, яка 

укладається має містити: частку і обсяг співфінансування з бюджету; цільове 

призначення субсидій; зобов'язання сільськогосподарського товаровиробника 

про залучення громадськості для розгляду результатів використання 

субсидій. В результаті кошти спрямовуються відповідно до програми  

раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення на реалізацію поектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 

Механізм субсидування припускає диференціацію виділення 

бюджетних коштів сільськогосподарським товаровиробникам на основі 

коригуючих коефіцієнтів залежно від рівня сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення. При цьому коригуючий коефіцієнт 

приймає значення інтегрального індексу рівня сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення. Тобто, якщо інтегральний індекс 

сталості використання земель в конкретному господарстві має величину 0,57, 

то відповідно фінансування проекту зменшується на 43% у порівнянні з 

господарством де цей показника рівний 1. Така диференціація є свого роду 

інструментом регулювання земельних відносин у сільському господарстві за 

допомогою стимулювання товаровиробників до забезпечення сталого 

сільськогосподарського землекористування в процесі господарювання. 
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Таким чином, удосконалення фінансового забезпечення 

землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування є ефективним і недостатньо задіяним інструментом для 

зміцнення аграрного сектора економіки в просторово-територіальному 

вимірі. З-поміж цільових орієнтирів цього вдосконалення варто виокремити: 

покращення системи бюджетного планування у контексті забезпечення 

середньострокового планування терміном до трьох років; реструктуризацію 

витратної частини бюджетів об’єднаних територіальних громад щодо 

утворення бюджетів розвитку та фінансового забезпечення процесів 

раціонального землекористування; урізноманітнення джерел фінансування 

місцевих бюджетів (зокрема, сільських і селищних рад) та скорочення рівня 

їх залежності від зовнішніх надходжень; виведення з тіні господарської 

діяльності в межах сільських територій. Дотримання та реалізації зазначених 

орієнтирів дозволить розвинути ресурсні можливості з метою посилення 

економічної безпеки країни в територіально-просторовій площині, підвищити 

рівень добробуту сільських жителів та формування процесів сталого 

розвитку сільських територій. 

 

5.4. Інноваційні технології землевпорядкування в аграрній сфері 

 

Вирішення проблем, пов'язаних з розвитком землеустрою в Україні, а 

також здійснення землевпорядних робіт мають важливе значення в реалізації 

аграрної політики в сфері реформування земельних відносин. При цьому 

характерне зростання негативних наслідків втрати системного характеру 

проведення землевпорядних робіт землеустрою створюють передумови для 

формування нової інноваційної системи землеустрою, заснованої на 

досягненнях науки, техніки і технологій з метою подолання негативних 

наслідків реформування земельних відносин. 

За нинішніх умов розвитку економіки, інновації та інноваційні 

технології є вважливим інструментом та запорукою ефективного зростання 
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аграрного сектора країни, адже вони виступають однією із ключових 

компонент дієвих стратегічних рішень та вагомим засобом формування й 

підтримки конкурентоспроможності підприємств та галузі в цілому. Окрім 

того, залишається актуальною вагомість інноваційної активності в контексті 

рушійного важеля сталого економічного розвитку. Тож, вивчення і 

обґрунтування взаємозалежності та взаємовпливу «новітня продукція – 

модерна технологія» розкриває чималі перспективи для визначення 

характерних особливостей інноваційного розвитку аграрної сфери, його 

чинників, осередків формування, значущих та вигідних соціально-

економічних ефектів. Як зазначає О.І. Котикова «до засобів управління 

формуванням сільськогосподарського землекористування на інноваційних 

засадах можна віднести програми, схеми, проекти, спеціальні тематичні 

карти, атласи та технічна документація» [185]. 

На сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки України 

особливо гостро стоїть проблема забезпечення сталого 

сільськогосподарського землекористування де вагомим інструментом є саме 

землевпорядкування. Згідно міжнародних практик, за допомогою 

запровадження інноваційних технологій землевпорядкування в агросфері 

можливо суттєво сприяти розв’язанню низки важливих задач у площині 

планування та прогнозування, аналізу і моделювання землевпорядних 

процесів [376]. Адже для ефективного землевпорядкування важливо 

характеризувати територію не тільки за просторовими показниками, а й 

отримати додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо 

раціональної організації землекористування. 

Сьогодні однією з головних умов ефективної системи 

землевпорядкування є актуальність наявних інформаційних даних щодо 

землекористування і постійне оновлення відповідно до поточних змін [26]. 

До завдань комплексного оцінювання входить визначення стану земельно-

кадастрових одиниць, а також автоматизація збору, обробки та передачі 

необхідної інформації землекористувачам, упровадження нового 
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програмного забезпечення або удосконалення існуючого для досягнення 

збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення, 

удосконалення вмісту планово-картографічних матеріалів, що передбачає 

використання автоматизованих технологій створення картографічних 

моделей. Загалом система моніторингу, оснащена інноваційними 

технологіями, може оперативно поставляти необхідну інформацію для 

виконання проектів землеустрою на основі автоматизації проектування за 

допомогою системи автоматизованого землевпорядного проектування. 

При аналізі земельних ресурсів доцільно використовувати 

автоматизовані системи управління географічною інформацією, яка дозволяє 

аналізувати територію земельної ділянки, застосовуючи сучасні 

інструментальні засоби для роботи з просторовими даними. Однак, 

землевпорядне забезпечення передбачає оцінку територію не тільки за 

просторовими показниками, а й потребує роширення її характеристик 

додатковою інформацією, необхідною для прийняття землевпорядних 

рішень. Так за наявності базової інформації і тестових випробувань на 

окремих територіях ГІС-технології дають змогу сформувати автоматизовану 

систему еколого-агрохімічної оцінки земель на якісно нову основу, особливо 

при проектуванні інтенсивних технологій і систем землеробства. 

Картографічне геоінформаційні забезпечення включає електронні карти і 

тематичні шари грунту, рельєфу, крутизни експозиції схилів, мікроклімату, 

структури землекористування, гідрографічної мережі, транспортної мережі, 

виробничої інфраструктури, населених пунктів тощо. На їх базі формуються 

карти внутрішньогосподарських умов зволоження та проблемних 

агрокліматичних ситуацій. Це своєю чергою дає можливість здійснення робіт 

із агроекологічного  зонування на основі контурів грунтової карти та 

основних тематичних умов рельєфу. Для цілей землеустрою можна 

виконувати поконтурний аналіз. Поконтурної аналіз застосовується для 

аналізу інформації, яка представлена у вигляді певної поверхні землі з 

постійним значенням атрибута (контуру), наприклад, сівозміна. 
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Автоматизована модель ефективного землевпорядкування передбачає 

відповідну ієрархічну структурованість, за якої час від часу дублюються 

процеси надходження та перетворення інформаційних даних щодо якісного 

стану сільськогосподарських угідь, відбувається розробка та прийняття 

відповідних конкретних рішень у напрямі підвищення ефективності 

агрогосподарювання [44]. У цьому зв’язку, однією з ключових задач 

збалансованого розвитку землевпорядкування в аграрній сфері є покращення 

методів накопичення та переробки інформації щодо якісного й кількісного 

стану сільськогосподарських угідь, інфраструктурного забезпечення, а також 

інших об’єктів землевпорядної діяльності в межах управлінської 

упорядкованої ієрархічної структури автоматизованого зразка як системи 

взаємозалежних та взаємофункціонуючих елементів. 

Діюча нині система, що здійснює інформаційне забезпечення 

державних структур та зацікавлених установ щодо якісного стану 

сільськогосподарських угідь, функціонує на базі архаїчного збирання та 

обробки інформації. Так, навіть існуючі мережі метеостанцій знаходяться не 

на всіх сільськогосподарських землях. Окрім того, діюча система 

інформаційного забезпечення на різних управлінських рівнях нерідко 

представляє неправдиві, викривлені дані. Протягом тривалого періоду часу 

відбувалося ігнорування проектами та схемами землеустрою, не 

простежувалося чіткої реалізації земельної політики на землях 

сільськогосподарського призначення, завдяки якій мало би забезпечуватися 

вчасне та систематичне проведення низки відповідних робіт із землеустрою, 

що спричинило виникнення повсемісних прогалин у землекористуванні, 

зокрема постійні зміни меж посівів сільськогосподарських культур, 

трансформації в умовах їх вирощування та низки інших неприємних 

наслідків. 

З метою результативного подолання нерозв’язаних проблем у сфері 

землеустрою слід застосовувати інформаційно-комп’ютерні технології для 

збору просторових показників, до яких входять матеріали спостереження за 
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поверхнею Землі авіаційними і космічними засобами із високою роздільною 

здатністю, картографічні дані та геодезичні виміри, а також відповідні засоби 

фіксації та оброблення інформаційних даних, у т.ч. ГІС-технології, що 

забезпечують інтеграцію різних видів просторових даних і метаданих, які 

можливо отримати із різноманітних джерел, зокрема від Державного 

земельного кадастру й інших установ, про що свідчить низка проведених 

розвідок. 

Однак, варто відмітити поступове використання в системі моніторингу 

сільськогосподарських земель нових технологій отримання інформації, 

заснованих на дистанційному зондуванні Землі, зокрема авіаційними і 

космічними засобами, оснащеними різноманітними видами знімальної 

апаратури. Інноваційні рішення в цій сфері дають змогу виключити 

необхідність витратних та довготермінових польових досліджень та 

землевпорядних робіт [205; 401]. Поряд з тим, застосування традиційних 

технологій не дозволяє сформувати оперативного, вичерпного та актуального 

інформаційного забезпечення, здійснювати ефективний моніторинг та 

контроль за якісним станом сільськогосподарських посівів, земельних 

ділянок, полів та сівозмін, які визначають родючість ґрунтів через їх 

ресурсну приналежність. 

Використання геоінформаційних систем дає змогу повністю перейти до 

безпаперової технології виконання робіт. Залежно від конфігурації та 

програмного забезпечення системи можуть використовуватися як додатковий 

засіб під час виконання знімальних робіт і як системи збору та обробки 

польової та іншої інформації [196]. Використання ГІС-технологій у системі 

землевпорядних робіт дає змогу автоматизувати аналітичну діяльність, 

зокрема визначати реальну ситуацію із задекларованим використанням 

земель, віднаходити можливі упущення, неточності та вади у системі 

землевпорядкування, а також формувати і подавати у зручній табличній 

формі відповідну інформаційну базу щодо земельних угідь, їх стану, 

приналежності, володіння і розпорядження ними тощо [73]. 
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Вдале розв’язання зазначених завдань вимагає наявності відповідного 

програмного забезпечення, яке із використанням геоінформаційних систем 

дозволить сформувати єдину цілісну інформаційну базу, що міститиме набір 

не лише стандартизованих функцій, а й сучасних технологічних позицій, 

приміром GPS, моделі клієнт-серверної взаємодії, інтернет-технології тощо. 

Окрім того, згідно свідчень міжнародної практики, нинішні геоінформаційні 

системи є неодмінним елементом при формуванні та веденні державного 

земельного кадастру. Тож на основі формування єдиної цілісної 

інформаційної бази (згідно даних, отриманих завдяки ГІС-технологіям) 

можливо запровадити на території всієї країни єдину уніфіковану систему 

управління землями сільськогосподарського призначення, відповідне 

інформаційне середовище ринку земель із визначенням права землеволодіння 

та землекористування, системи фіскального регулювання, забезпечити 

взаємодію з іншими новітніми інноваційними системами. 

Однією із ключових переваг геоінформаційних систем можна вважати 

суттєве збільшення точності, вірогідності та темпів креслень у ході 

формування планово-картографічних матеріалів. Тобто цими, сформованими 

в електронному вигляді, матеріалами можна буде скористатися потрібну 

кількість разів, роблячи не лише фрагментарні копії, а й суцільні графічні 

зображення, здійснювати їх накладення тощо. Із цим завданням 

справляються усі зазначені вище геоінформаційні системи. 

Поряд з тим, істотним аспектом геоінформаційних систем є їх 

неадаптованість до використання в експертній діяльності, досвідченість у 

вивченні багатоаспектних просторових взаємозв’язків шляхом застосування 

комп’ютерних програм. Індивідуальні рішення окремих подібних завдань 

доволі зрозумілі та очевидні. Розроблення відповідних експертних програм 

для геоінформаційних систем сприяло б ефективнішій реалізації аналізу й 

оброблення даних, а також підготовці фахівців, що наразі не мають належних 

навичок та досвіду в моделюванні й комп’ютерному опрацюванні даних. 
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Узгодження та поєднання геоінформаційних даних, які надходять з різних 

джерел можливо реалізувати за допомогою формування та розроблення 

новітніх моделей, співрозмірних з методами штучного інтелекту у контексті 

вирішення завдань щодо мінімізації просторового пошуку, тим самим 

розширюючи подальше розроблення відповідних експертних систем для 

геоінформаційних систем. 

Для автоматизації виробничих процесів під час проведення 

землевпорядних робіт, створення і ведення цифрового кадастрового плану, а 

також оформлення необхідних документів застосовуються інноваційні 

технології обробки землевпорядної документації. Ці програми 

використовують для роботи з матеріалами польових досліджень і картограм у 

процесі трансформації даних у цифровий формат. Підсистема передбачає 

сканування матеріалів і подальшу трансформацію отриманого растрового 

зображення з метою усунення нелінійних викривлень з одночасною 

прив'язкою реєстрового поля до використовуваної системи координат. 

Показники, отримані завдяки геодезичним вимірам, є первинними даними 

для технологічних систем, які дають змогу обробити майже будь-які 

геодезичні конструкції, виконані різними методами. Обробка польових 

вимірювань закінчується випуском робочих відомостей зрівнювання і схем 

геодезичного (межового) обґрунтування [256; 257]. 

Сьогодні в процесі проведення землевпорядних робіт великі вимоги 

висуваються до точності, якості та термінів їх виконання. Зазначене є 

своєрідним стимулом для низки відповідних організаційних утворень до 

запровадження та застосування новітніх вимірювальних пристроїв (з метою 

визначення просторових координат), загальнодоступного й комфортного у 

користуванні програмного забезпечення, системної технологічної бази, за 

допомогою яких можливо автоматизувати польові та камеральні 

дослідження, тим самим сприяючи забезпеченню найпростішого 

інтегрування даних геодезичних вимірювань. 
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Результати запровадження інноваційних технологій 

землевпорядкування проявляються в певних ефектах від їх застосування. У 

цьому контексті нами систематизовано переваги та ефекти від використання 

інноваційних технологій землевпорядкування в аграрній сфері за низкою 

критеріїв (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Переваги та ефекти від використання інноваційних технологій 

землевпорядкування в аграрній сфері 

Критерії Переваги та ефекти 

Економічні 

економія за рахунок підвищення якості проектних рішень; 

підвищення продуктивності праці проектувальника; 

підвищення ефективності землевпорядних робіт за 

рахунок точності отриманої географічної інформації; 

економія палива та інших матеріалів; 

Фінансові 

зниження собівартості землевпорядних робіт; 

зниження вартості проектно-кошторисних робіт за рахунок 

їх автоматизації; 

Екологічні 

систематизація та обробка даних моніторингу для оцінки 

екологічного стану землекористування; 

можливість моделюванням і прогнозування екологічного 

стану земельних ресурсів; 

підвищення якісних характеристик стану 

сільськогосподарських угідь та посівів завдяки вчасному 

та оперативному земельному моніторингу та контролю; 

Технологічні 

підвищення науково-технічного рівня землекористування; 

покращення проектних рішень у результаті застосування 

методів оптимізації, уніфікації, багатоваріантного 

проектування, комплексних математичних моделей; 

відносне скорочення термінів виконання проектних робіт; 

автоматизація отримання географічної інформації про 

просторові об'єкти, можливість її експорту в інші 

програми для подальшого аналізу; 

точність географічної інформації отриманої на цифровій 

карті відповідає точності вихідного матеріалу незалежно 

від кваліфікації, досвіду і акуратності проектувальника, 

похибок засобів вимірювання, деформації паперу; 

Джерело: сформовано автором на основі [113; 395; 401]. 
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Загалом, розвиток та запровадження інноваційних технологій 

землевпорядкування в аграрній сфері виробництва обумовлюється 

наступними функціональними можливостями та характеристиками, що 

проявляються в процесі їх реалізації: 

– систематичне спостереження за станом земель 

сільськогосподарського призначення, за результатами якого складаються 

оперативні доповіді, звіти, наукові прогнози, тематичні карти та інші 

матеріали, що надаються в державні органи; 

– інформаційне забезпечення та ведення земельного кадастру, що 

дозволяє користувачам (органам державної і місцевої влади, земельним 

службам, комерційним структурам, землевласника та землекористувачам) 

отримувати та використовувати дані земельно-кадастрової інформації; 

– прогнозування і планування розвитку сільських територій 

(оперативне картографічне відображення результатів прогнозів розвитку 

територій з використанням інноваційних технологій дозволяє здійснювати 

прийняття відповідних управлінських рішень з розвитку територій на 

науковому рівні); 

– моделювання сталого використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення, що ґрунтується на можливостях 

інноваційних технологій автоматизувати розрахунки кількісних показників 

земельних ресурсів та їх подальшої візуалізації. 

Таким чином, доведено, що через інноваційних розвиток системи 

землевпорядкування, що передбачає застосування низки інноваційних 

технологій (зокрема, ГІС, ДЗЗ, автоматизована система землевпорядного 

проектування тощо) можна домагатися значного підвищення продуктивності 

праці, ефективності землевпорядних робіт, скорочення термінів їх 

проведення, збільшення якості проектних матеріалів. Поряд з цим сучасна 

система моніторингу земель повинна стати одним з головних інформаційних 

джерел земельних служб країни. 
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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 в цій галузі. 

На сучасному етапі економічних перетворень в Україні практично у 

всіх сферах економіки особливе значення слід приділити питанню 

державного регулювання земельних відносин. Це обумовлено тим, що земля 

перестала бути тільки засобом виробництва і основою здійснення 

господарської та іншої діяльності, а одночасно стала нерухомим майном, 

об'єктом права власності та інших прав на землю, об'єктом ринкового 

обороту. Виникає необхідність в збереженні балансу між техногенною та 

природною складовою розвитку земельних галузей виробництва з 

дотриманням пріоритетності сільськогосподарського землекористування. 

 

5.4. Узгодження регуляторів галузевої та просторової організації 

сталого сільськогосподарського землекористування 

 

Сучасний нормативно-правовий механізм не в повній мірі передбачає 

баланс публічних і приватних інтересів, а інструменти регулювання 

використання землі як основи сталого розвитку сільського господарства 

тільки починають застосовуватись на практиці. При цьому реформа 

адміністративно-територіального устрою країни викликала необхідність 

узгодження галузевого і просторового розвитку сільських територій. 

Багатофункціональність землі як об’єкту правовідносин за відсутності єдиної 

концепції земельного законодавства призводить до суперечливої взаємодії 

інституціональних норм земельного права з іншими сферами, насамперед з 
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аграрною, містобудівною, адміністративною тощо. Доцільність узгодження 

регуляторів галузевої та просторової організації сільськогосподарського 

землекористування визначається необхідністю усунення причин, що 

впливають на організацію сталого використання земель та їх охорону, а 

також необхідністю створення територіальних умов, що виключають їх 

негативний вплив на господарську діяльність аграрних  товаровиробників. 

При вирішенні питань формування сталого сільськогосподарського 

землекористування необхідно виходити з принципу, що кожна земелньа 

ділянка має бути єдиним об'єктом, що має властиві їй характеристики: місце 

розташування, цільове призначення, дозволене використання, межі, площа, 

обмеження у використанні, обмеження (обтяження), право виступати в якості 

об'єкта обігу земель сільськогосподарського призначення та інші 

характеристики. Пропозиції щодо вдосконалення системи землекористувань 

сільськогосподарського призначення повинні передбачати заходи по 

можливості зміни ними організаційно-правових форм і розмірів (злиття, 

приєднання, поділ, виділення, перетворення), проведення робіт по 

впорядкуванню правового статусу використання земель та форм їх 

використання Пропозиції щодо усунення недоліків землекористувань 

повинні передбачати заходи щодо поліпшення територіальних умов 

функціонування господарюючих суб'єктів шляхом усунення нераціональних 

розмірів земельних ділянок, черезсмужжя, далекоземелля і приведення 

землекористувань до оптимального розміру [25]. 

У нинішніх умовах природогосподарювання землевпорядне 

забезпечення є однією із найважливіших складових системи регулювання 

земельних відносин в Україні, адже саме від нього залежить формування 

структури землекористування та адміністративно-територіального устрою, 

охорона земель тощо. Не менш важливим інструментом забезпечення 

збалансованого землекористування є ведення кадастрової діяльності, адже 

земля, крім її традиційного основного призначення, є об’єктом нерухомості 

та правових відносин. Проте чинні системи кадастрової і землевпорядної 
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діяльності, що мають єдину мету і спрямованість (формування об’єкта 

нерухомості, визначення його місця розташування, меж, встановлення їх на 

місцевості, вдосконалення організації та використання території тощо), є 

розділеними в нормативно-правовому аспекті. Тому особливого значення 

набуває необхідність вдосконалення системи землевпорядного забезпечення 

кадастрової діяльності, теоретичні і методичні основи її розвитку. Також 

доцільно дослідити взаємовплив і взаємозв’язок кадастрової та 

землевпорядної діяльності. 

Дослідженню науково-прикладних проблем взаємозв’язку кадастрової 

та землевпорядної діяльності присвячено роботи багатьох вітчизняних і 

зарубіжних вчених, зокрема: А. Вервейка, І. Вільямсона, С. Волкова, 

В. Кривова, П. Казьміра, А. Попова, М. Ступеня, А. Черкашиної, Ф. Шігера, 

К. Шмідта та ін. У їх наукових працях розкрито теоретико-методичні засади 

трансформації землевпорядного процесу відповідно до ринкових умов, 

здійснення державного кадастрового обліку, ведення державного кадастру 

нерухомості тощо. Однак, критичний аналіз публікацій з цих питань 

свідчить, що в роботах представників різних наукових шкіл і практиків 

кадастрової діяльності досі трапляються суперечливі пропозиції та 

дискусійні положення, а подекуди навіть проглядаються спроби применшити 

роль землевпорядного забезпечення кадастрової діяльності. 

У земельному законодавстві визначено заходи з екологічно безпечного 

землекористування. Заходи організаційного, правового, екологічного, 

економічного, господарського характеру формують систему 

землевпорядкування. Вони реалізуються через землевпорядну діяльність. На 

нашу думку, землевпорядкуванню в умовах ринкової економіки доцільно 

приділяти більше уваги. Адже аналіз землевпорядної практики свідчить, що 

схеми і проекти землевпорядкування нині, на жаль, базуються на 

нормативно-технічній документації, яка не містить методичних положень, 

що, забезпечують бережливий режим землекористування [141]. Для 

розкриття змісту і структури землевпорядного забезпечення кадастрової 
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діяльності слід сформулювати визначення цього поняття. Відповідно до 

енциклопедичного словника, «забезпечення» – це застосування заходів з 

метою виконання чого-небудь. Мета кадастрової діяльності – це проведення 

робіт, за результатами яких готуються документи для того, щоб поставити на 

кадастровий облік об’єкт нерухомості. Тобто виконується комплекс заходів з 

формування об’єкта нерухомості, визначення його місця розташування, 

розміру, встановлення (уточнення) його меж на місцевості. Забезпечення цих 

заходів здійснюється за допомогою не тільки кадастрових, геодезичних 

робіт, але також робіт, що проводяться в порядку землеустрою [6]. Отже, під 

землевпорядним забезпеченням кадастрової діяльності можна розуміти 

комплекс землевпорядних заходів, що дають змогу сформувати 

землевпорядну документацію, яка є джерелом інформації для проведення 

кадастрових робіт та складання документів, необхідних для функціонування 

державного кадастрового обліку об’єкта нерухомості. 

Процес формування об'єкта нерухомості відбувається в ході здійснення 

кадастрової діяльності та землевпорядкування. Нині до об'єктів землеустрою 

відносять території України, її регіонів, громад, населених пунктів тощо. 

Однак, ці території складаються з землекористувань (землеволодінь), які 

своєю чергою є земельними ділянками з розташованими на них будівлями, 

спорудами, приміщеннями, підприємствами тощо. Тобто в процесі 

кадастрової діяльності об'єкти нерухомості, загалом, і є землеволодінням 

(землекористуванням). Так, простежується певний взаємозв'язок і 

взаємозалежність об'єктів землевпорядкування та об'єктів нерухомості. 

Аналіз наведеної схеми (рис. 5.5) надає підстави стверджувати, що 

узагальнюючою сферою об'єктів землевпорядкування та об'єктів нерухомості 

є землеволодіння (землекористування), або частина території, земельної 

ділянки (їх сукупність), що має певний набір правових, екологічних, 

економічних, географічних характеристик (правовий статус, площа, межі, 

місце розташування, грошову оцінку тощо) [350]. 
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ОБ'ЄКТИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Землекористування, землеволодіння 

(Група земельних ділянок, багатоконтурні земельні ділянки, 

єдине землекористування) 

 

Земельні ділянки 

Будівлі, споруди, приміщення, ділянки надр, підприємства 

(як майновий комплекс) тощо. 

 

Рис. 5.5. Структурна схема взаємодії землевпорядної та кадастрової 

діяльності 

Джерело: сформовано на основі [351; 413]. 

 

В Україні до 1991 р. (початок проведення реформ) існувала цілісна 

система землевпорядного забезпечення, планування, організації 

раціонального використання земель та їх охорони, що базувалась на 

комплексній документації. У більшості країн світу така система заходів 

відсутня. Землевпорядкування, що тісно пов’язане з кадастровою діяльністю, 

функціонує у рамках традицій розвитку держави. Цьому сприяє значна 

кількість чинників [260]: 

 на основі даних земельного кадастру видають документи на 

право земельної власності; 

 створюються умови для прийняття управлінських рішень в галузі 

землекористування (планування, використання земель та їх контролю); 

 земельно-кадастрові відомості дають можливість для обліку і 

оцінки об’єктів нерухомого майна, пов’язаного із землею (будівель, споруд 

тощо); 
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 на основі даних земельного кадастру землевласники мають 

можливість координувати будівництво різних об’єктів (будівель, споруд, 

систем водопостачання та каналізації, торгових центрів); 

 надаються можливості укладання земельних угод та погодження 

використання своїх земель з громадськими інтересами. 

За кордоном землевпорядне забезпечення кадастрової діяльності 

здійснюється на основі формування, обліку, реєстрації земельних ділянок та 

інших об’єктів нерухомого майна. До основних заходів з 

землевпорядкування можна віднести: планування використання земель 

адміністративно-територіальних одиниць; управління земельними ресурсами; 

організацію з раціонального використання та охорони земель; розподіл 

земель та об’єднання земель; роботи з удосконалення землекористування; 

формування земельних ділянок тощо [260]. 

У країнах світу планування використання земель є характерним для 

сільських територій. В Україні розробляються аналогічні їм схеми 

землеустрою. Також за кордоном поширення набуло зонування територій 

(Zoning). Зонування сприяє диференційованому використанню земель, 

оскільки забезпечується нормативно-правовим актом [393]. На основі 

розроблених державних програм з охорони земельних ресурсів проводилась 

організація раціонального використання земель. Програми передбачали 

надання субсидій на впровадження нових технологій, компенсацію збитків, а 

також здійснення фінансування проектів землевпорядкування [417]. Також 

розроблялися спеціальні комплексні проекти землевпорядкування. Вони були 

спрямовані на розвиток сільської місцевості, природоохоронні та рекреаційні 

цілі, на забудову сільської місцевості, будівництво інженерних об’єктів і 

споруд тощо. Така землевпорядна діяльність отримала назву земельний 

менеджмент (Land Management). 

До управління земельними ресурсами доцільно віднести реєстрацію 

земель (Land Registration), кадастрові зйомки (Cadastre Survey), організацію 

раціонального використання земель (Land Use). Всі ці заходи є результатом 
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створення землевпорядної документації. У країнах ЄС за зміни площі 

земельних ділянок їх розподіл відбувається за допомогою земельно-

кадастрових зйомок і оновлюваних робіт. В Україні такий розподіл базується 

на комплексі заходів, почерпнутих із існуючого землекористування та з 

утворення нового. 

У Німеччині відведення земель передбачає розроблення ландшафтного 

плану (Landscape Plan). На першому етапі проводяться роботи з оцінки 

земельних ділянок на місцевості та вносяться нові об’єкти нерухомості. 

Потім всі дані передаються в адміністративні органи, де вони 

затверджуються та вносяться в поземельну книгу і кадастр нерухомості. 

Проект вважається завершеним після підписання постанови про те, що 

задіяні в проекті особи згодні з результатами реалізованих землевпорядних 

заходів [417].  

У Швеції перерозподіл земельних ділянок відбувається внаслідок 

об’єднання земель (Land Consolidation) на основі розроблення проектів їх 

консолідації. Це надає можливість ліквідувати недоліки в землекористуванні 

[411]. До таких проектів доцільно віднести зведення ділянок земель, 

реєстрацію прав, проектування доріг, формування земельних масивів різних 

господарських товариств тощо. 

Отже, у процесі формування земельних ділянок відбувається розділ 

нерухомості, її переформування, перепланування земельних ділянок, 

формування приватної власності на землю, визначення меж тощо. 

З огляду на зарубіжний досвід, розвиток нормативно-правової бази та 

економічної складової, інфраструктури земельного ринку, поліпшення 

системи ведення державного кадастру, моніторингу земель, ефективного 

ведення кадастрової діяльності в Україні, на нашу думку, має здійснюватися 

шляхом вдосконалення їх землевпорядного забезпечення.  

Формування земельних ділянок має здійснюватися шляхом 

розроблення проектів. Ці проекти розробляються в порядку 
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міжгосподарського землеустрою, необхідність проведення якого 

пояснюється утворенням земельних ділянок, що виділяються як земельний 

пай, і поставленням їх на державний кадастровий облік та реєстрацією прав. 

Формування земельних ділянок має здійснюватися шляхом розроблення 

проектів. Ці проекти затверджуються в порядку міжгосподарського 

землеустрою. Для того щоб поставити на кадастровий облік земельну 

ділянку, необхідно провести міжгосподарське землевпорядкування. На нашу 

думку, доцільно буде розробити проект перерозподілу земель, які 

використовуються на правах різних форм власності (на правах власності, 

оренди, довірчого управління, безстрокового користування тощо). 

Проаналізувавши дослідження С.М. Волкова [42], вважаємо, проект 

перерозподілу земель має передбачати реалізацію таких заходів: визначення 

меж земельних ділянок, які використовуються сільськогосподарською 

організацією; розроблення формування масивів земель, що підлягають 

наступному поділу на земельні частки; встановлення обмеження та види 

дозволеного використання земельних ділянок; розміщення на плані 

земельних ділянок, що використовуються як земельні паї; підготовку 

документів для кадастрового обліку і реєстрації права землеволодіння 

(землекористування). 

Перерозподіл земельних ділянок під час формування масивів земель 

повинен відбуватися на основі: визначення меж земельних ділянок, що 

виділяються у фонд невитребуваних земельних часток; встановлення 

розташування, меж і площ земельних ділянок, які були передані в оренду до 

фонду земельних часток та державної власності; внесення поправок у реєстр 

земельних пайовиків, уточнень щодо розміру земельних ділянок за зміни 

площ сільськогосподарських угідь; встановлення площ для передачі у 

власність (користування) сільськогосподарської організації і громадян 

несільськогосподарських угідь тощо. 
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На основі плану перерозподілу земель відбувається якісне виконання 

проекту межування земельних ділянок. Крім того, проект межування 

земельної ділянки є землевпорядним документом. Він дає можливість 

визначати розміри та місце розташування меж земельних ділянок. Із земель 

спільної власності утворюються ділянки, виділені як земельна частка (пай). 

Так, проект межування земельної ділянки надає можливість володіти 

інформацією про власників земельних ділянок; положення і розміри 

проектних меж земельних ділянок; розрахунок розміру земельної частки з 

урахуванням виявленої площі земельних ділянок; межі значення площ 

земельних ділянок. Виконання такого проекту всіх форм власності є 

обов’язковим. На основі проекту межування земельних ділянок можливе 

встановлення місця розташування та меж конкретної земельної ділянки, яка 

виділяється як земельна частка. Проект межування ділянок, у разі 

розмежованих основних формах власності на земельні ділянки в 

господарстві, здійснюється в два етапи. Перший етап характеризується 

формуванням і розміщенням земельних ділянок. Другий – здійснюється на 

основі стандартного проекту межування земельних ділянок [352, с. 50]. 

На основі всіх цих проектів готуються документи для державного 

кадастрового обліку земельної ділянки. На нашу думку, система заходів з 

виконання проектів міжгосподарського землеустрою є обов’язковою для 

державного кадастрового обліку. Вона забезпечує ефективне ведення 

кадастрової діяльності та ведення державного кадастрового реєстру. 

Планування раціонального використання земель та їх охорона здійснюється 

на основі розроблення пропозиції щодо вдосконалення міжгалузевого 

розподілу земель, формування фонду перерозподілу земель. Також 

розробляються пропозиції щодо зміни площ за передачі частини земельних 

ділянок у резерв для розміщення об’єктів капітального будівництва, 

формування масивів земель, що підлягають розподілу. На основі цих заходів 

розробляються пропозиції щодо встановлення видів дозволеного 
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використання, обмежень прав у використанні земель за реєстрації 

нерухомого майна та операцій з ним. 
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Рис. 5.6. Структурно-логічна схема землевпорядного 

забезпечення кадастрової діяльності 

Джерело: сформовано автором. 

 

Отже, землевпорядне забезпечення кадастрової діяльності можна 

представити у вигляді структурно-логічної схеми (рис. 5.6). У процесі 

здійснення кадастрової діяльності необхідним є оцінка стану земель, 
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планування раціонального використання земель та їх охорони, 

міжгосподарського землеустрою, встановлення місцерозташування, межі 

об’єкта нерухомості, що є землевпорядними заходами, чітко визначеними в 

Законі України «Про землеустрій» [273]. 

На основі кадастрової діяльності і землеустрою формуються нові 

об’єкти нерухомості та землеустрою, відомості про які вносяться до 

державного кадастрового реєстру. Загалом, для реалізації цих 

землевпорядних заходів складаються документи, що є головним 

інформаційним ресурсом для кадастрових робіт, ведення державного 

кадастрового обліку та державного кадастрового реєстру. На нашу думку, 

проведення комплексного землеустрою відіграє важливу роль у проведенні 

кадастрових робіт та забезпеченні кадастрової діяльності. 

Для створення оптимальних умов землегосподарювання необхідно 

виконати низку землевпорядних, земельно-кадастрових обстежувальних 

робіт. Доведено, що основним механізмом з реалізації результатів 

кадастрової діяльності є землевпорядкування як система заходів, що надає 

змогу сформувати землевпорядну документацію, яка є джерелом інформації 

для проведення кадастрових робіт та складання документів, необхідних для 

функціонування державного кадастрового обліку об’єкта нерухомості. 

З огляду на нагальну необхідність землевпорядного забезпечення 

кадастрової діяльності в Україні та з метою підвищення ефективності 

використання державної власності на землю і інших об’єктів нерухомості, на 

нашу думку, доцільно вжити такі землевпорядні заходи: відновити 

систематичне проведення агрохімічних обстежень; завершити розмежування 

власності на землю; провести землевпорядкування земель державної 

власності; розробити проекти межування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення; провести роботи із захисту ґрунтів від 

негативних екологічних чинників; розробити заходи з відновлення 

малопродуктивних та деградованих земель. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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 умов для досягнення найбільшого ефекту при використанні 
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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 документації; 

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

для реабілітації земель.  

4. 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 інструментарій 

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 сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва та стягнень за шкоду, заподіяну довкіллю 

внаслідок порушення земельного законодавства. 

5. 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. Фінансова підтримка має 
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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. 

6. Запропонований механізм фінансової підтримки передбачає 

впровадження регламенту, який визначає правила і умови надання 

сільськогосподарським товаровиробникам 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 призначення. 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 роду інструментом регулювання земельних відносин у 

сільському господарстві за допомогою стимулювання товаровиробників до 

забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування у процесі 

господарювання.  

7. 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 
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сучасна система моніторингу земель повинна стати одним із головних 

інформаційних джерел земельних служб країни. 

8. 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. 

9. Обгрунтовано необхідність узгодження галузевого і просторового 

розвитку сільських територій. Визначено взаємозв’язок і взаємозалежність 

землевпорядної та кадастрової діяльності. Досліджено світовий досвід 

землевпорядного забезпечення кадастрової діяльності та можливості його 

адаптації до вітчизняних умов. Обґрунтовано структуру, зміст та розроблено 

методику землевпорядного забезпечення кадастрової діяльності в Україні. 
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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-категоріального 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 

сільськогосподарського землекористування. Реалізація вказаних положень 
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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 

сільськогосподарського 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 

землекористування 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. 
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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 деградованих земель та зростанні рівня їх 

деградації, зменшенні вмісту гумусу та зниженні родючості ґрунту, що в 

підсумку погіршує якісні показники сільськогосподарських угідь та знижує 

їх продуктивність. Зазначені обставини обумовлюють необхідність 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

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 
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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 
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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.  

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 

землевпорядних 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 сільськогосподарським 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. 
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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. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [62; 70; 72; 78; 81; 82; 86; 94; 97; 99; 170; 388]. 

 

  



374 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Алакоз В.В., Никонов А.В. Землеустройство – инвестиционная 

карта России в аграрном секторе // Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель. 2013. № 4. С. 6–12. 

2. Альбещенко О.С. Еколого-економічні аспекти використання земель 

сільськогосподарського призначення // Вісник аграрної науки 

Причорномор’я. 2013. Вип. 4(1). С. 56–63. 

3. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: 

Актуальні проблеми практичної теорії: монографія. К.: Знання,  2007. 445 с. 

4. Атаманюк О.П. Стан і проблеми впровадження проектів 

землеустрою аграрних підприємств на регіональному рівні // Збалансоване 

природокористування. 2014. № 1. С. 144–150. 

5. Атаманюк О.П. Удосконалення територіального землеустрою 

земель сільськогосподарського призначення // Вісник Житомирського 

національного агроекологічного університету. 2013. № 1–2 (2). С. 45–52. 

6. Ахмеров Р.Р., Аркадьева А.А. Землеустроительное обеспечение 

кадастровой деятельности [Электронный ресурс]: Научный журнал. 2016. 

№ 3(4). URL: http: //scientificmagazine.ru (дата звернення: 02.04.2018). 

7. Бабміндра Д.І. Класифікація сільськогосподарських земель як 

наукова передумова їх екологобезпечного використання: монографія. К.: 

«Урожай», 2007. 461 с. 

8. Бавровська Н.М., Мартин А.Г. Еколого-економічне обґрунтування 

раціонального землекористування територіальних соціально-природних 

комплексів регіону: наук. моногр. К.: Медінформ, 2012. 307 с. 

9. Багіра М.С. Землекористування в ринкових умовах: еколого-

економічний аспект: монографія. Львів: ЛНАУ, 2008. 225 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$


375 

 

10. Баран О.Р. Аналіз впливу агроландшафтної організації території на 

економічну ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств // 

Економічний дискурс. 2018. Вип. 3. С. 98–106. 

11. Баран О.Р. Організаційно-економічні особливості організації 

території сільськогосподарських підприємств на агроландшафтній основі // 

АгроСвіт. 2018. № 21. С. 72–78. 

12. Барвінський А.В. Еколого-технологічні проблеми забезпечення 

сталості сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах // 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2012. № 1–2. С. 108–116. 

13. Барвінський А.В., Тихенко Р.В. Еколого-економічна ефективність 

створення захисних лісових насаджень в системі сучасного 

сільськогосподарського землекористування: монографія. К.: Медінформ, 

2015. 551 с. 

14. Безуглий М.Д., Балюк С.А., Трускавецький Р.С. Ґрунти та їхня 

родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин // Вісник аграрної 

науки. 2012. № 5. С. 5–10. 

15. Березюк С.В., Гарник О.І. Еколого-економічні проблеми 

використання земельних ресурсів в АПК // Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. 

Ґжицького. 2012. Т. 14, № 1(1). С. 98–107. 

16. Бистряков І., Пилипів В. Просторові аспекти сталого розвитку: 

постнекласичний дискурс // Економічна теорія. 2013. №. 2. C. 5–15. 

17. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі [пер. з англ. І. Дзюби]. 

К.: Основи, 2001. 670 с. 

18. Богатирчук-Кривко С.К. Еколого-економічна оцінка впливу 

організації землекористування на ефективність сільськогосподарського 

виробництва // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 3. С. 129–134. 



376 

 

19. Богатирчук-Кривко С.К. Еколого-економічний механізм управління 

земельними ресурсами в сільському господарстві // Землевпорядний вісник. 

2014. № 12. С. 39–42. 

20. Богатирчук-Кривко С.К. Оцінювання ефективності управління 

земельними ресурсами в сільському господарстві // Збалансоване 

природокористування. 2015. № 1. С. 82–86. 

21. Богіра М., Ступень М. Проблеми у землекористуванні, зумовлені 

проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання // 

Землевпорядний вісник. 2012. № 3. С. 16–18. 

22. Богіра М.С. Землекористування в ринкових умовах: еколого-

економічний аспект: монографія. Львів: ЛНАУ, 2008. 226 с. 

23. Богіра М.С., Ярмолюк В.І. Землевпорядне проектування: теоретичні 

основи і територіальний землеустрій: навч. посібник. Львів: ЛНАУ, 2010. 

334 с. 

24. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському 

господарстві: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. 316 с. 

25. Болкунова Н.Н. Планирование комплексного социально-

экономического развития и землеустройство сельских муниципальных 

районов Центрально-Черноземного региона Российской Федерации (теория, 

методика, практика): дисс. … д-ра экон. наук. - М.: ГУЗ, 2011. 419 с. 

26. Бордюжа А.С. Удосконалення формування інформаційної системи 

екобезпечного сільськогосподарського землекористування // Землеустрій, 

кадастр і моніторинг земель. 2014. № 1–2. С. 120–129. 

27. Будзяк В.М. Організаційно-економічні проблеми формування 

збалансованого природоохоронного землекористування // Збалансоване 

природокористування. 2016. № 3. С. 147–152. 

28. Будзяк В.М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-

екологічні та управлінські аспекти): монографія. К.: Оріяни, 2006.  385 c. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%BA%20%D0%92$


377 

 

29. Будзяк О.С. Вплив територіальної спеціалізації на рівень 

використання земель сільськогосподарського призначення // АгроСвіт. 2010. 

№ 3 С. 17–21. 

30. Бурлака Н.І. Еколого-економічні аспекти організації раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення в умовах 

ринкових трансформацій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 

питання науки і практики. 2017. № 3. С. 36–43. 

31. Бусуйок Д. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному 

праві України: монографія. К.: Ніка-Центр, 2017. 352 с. 

32. Бусуйок Д.В. Правове регулювання управлінських і сервісних 

відносин у сфері використання та охорони земель – актуальні напрями 

удосконалення правового регулювання земельних відносин // Альманах 

права. Правовий світогляд: людина і право. 2014. Вип 5. С. 389–393. 

33. Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А. Порівняльний аналіз ефективності 

функціонування контурно-меліоративної організації території в Україні та 

США // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 3. С. 93–99. 

34. Буша Д. Прогнозування перспективного використання земель на 

засадах сталого землекористування (на прикладі Запорізької області) // 

Землевпорядний вісник. 2014. № 7. С. 44–47. 

35. Буша Д.В. Наукове та землевпорядне забезпечення ефективного 

використання земель // Землеустрій і кадастр. 2014. № 2. С. 68–73. 

36. Великий тлумачний словник української мови / Ред. В.Т. Бусел. 

Т. 8. К.: Перун, 2005. 1728 с. 

37. Ветрова Н. Экологический аудит и экологический мониторинг в 

управлении экологической безопасностью региона // MOTROL. 2012.Vol 14. 

№ 1. С. 80–85. 

38. Волков С.H. Землеустройство: учебники и учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. заведений. (Землеустройство за рубежом). М.: Колос, 

2005. Т. 7. 408 с. 



378 

 

39. Волков С.Н. Землеустройство. Землеустроительное 

проектирование. Внутрихозяйственное землеустройство: монография. М.: 

Колос, 2001. Т. 2. 648 с. 

40. Волков С.Н. Землеустройство: учебник для студентов высших 

учебных заведений по землеустроительным специальностям. Т. 1. 

Теоретические основы землеустройства.  М.: Колос, 2001. 496 с. 

41. Волков С.Н. Землеустройство: учебник. М.: ООО «Альтаир», 2013. 

992 с. 

42. Волков С.Н. Опыт землеустройства на землях 

сельскохозяйственного назначения в США и Канаде: монография. М.: ГУЗ, 

2012. 44 с. 

43. Волков С.Н., Лойко П.Ф. Обоснование необходимости и основные 

направления государственного регулирования проведения землеустройства 

на землях сельскохозяйственного назначения // Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель. 2010. № 7. С. 45–58. 

44. Волков С.Н., Папаскири Т.В., Семочкин В.Н. Информационное 

обеспечение землеустройства на основе применения компьютерных 

технологий. М.: ВНИИТЭИАГРОПРОМ, 1998. 154 с. 

45. Волков С.Н., Хусаинов А.Ш. Особенности организации территории 

хозяйств, специализирующихся на производстве продукции полеводства // 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2015. № 7. С. 6–16.  

46. Волков С.Н., Черкашин К.И. О критериях и порядке отнесения 

земельных участков к особо ценным сельскохозяйственным землям // 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2015.  № 1. С. 6–13. 

47. Волков С.С. Стале землекористування в контексті 

сільськогосподарського розвитку України // Економіка та управління АПК. 

2013. Вип. 10. С. 132–135. 

48. Гавриш Н.С. Використання, відтворення та охорона ґрунтів в 

Україні: теоретико-правові аспекти: монографія. Одеса: Юрид. л-ра, 2016. 

398 с. 



379 

 

49. Гаращенко Т.В. Еколого-економічна оцінка впливу 

агроландшафтної організації території на ефективність 

сільськогосподарського виробництва // Збалансоване природокористування. 

2013. № 4. С. 26–30. 

50. Гарнага О.М. Основи управління землекористуванням: монографія. 

Рівне: НУВГП, 2014. 212 с. 

51. Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества [пер. с англ.]. 

М.: Прогресс, 1979. 362 с. 

52. Герасимчук З.В. Інституціональне забезпечення сталого розвитку 

регіону: монографія; Луц. нац. техн. ун-т. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 417 с. 

53. Гераськин М.М. Сущность и современные задачи землеустройства 

на агроландшафтной основе // Землеустройство и земельный кадастр. 2004. 

№ 1. С. 70–76. 

54. Гетьман А.П., Шульга М.В., Статівка А.М. та ін. Правове 

регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: 

сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія / за ред. А.П. Гетьмана 

та В.Ю. Уркевича.  Х.: Право, 2012. 448 с. 

55. Гнаткович Д.І. Організація і планування робіт по 

землевпорядкуванню: монографія. Львів: Світ, 1992. 216 с. 

56. Гнаткович О.Д. Економічне стимулювання раціонального 

використання і охорони земель // Інноваційна економіка. 2013. № 1. С. 128–

130. 

57. Гнаткович О.Д. Земельні відносини у сільськогосподарському 

підприємництві: теорія, методологія, практика: монографія. Львів, 2012. 

465 с. 

58. Горлачук В.В., Белінська С.М. Інститут землеустрою як інструмент 

організації раціонального використання і охорони земель 

сільськогосподарських підприємств  // Бізнес-навігатор. 2015. № 1. С. 157–

168. 



380 

 

59. Горлачук В.В., Дзюбак К.М. Компроміс між державою і 

суспільством як фактор ефективного сільськогосподарського 

землекористування // International scientific journal. 2016. № 1(2). С. 11–14. 

60. Горлачук В.В., Семенчук І.М., Мозгова М.В. Організаційно-

економічний аспект управління сільськогосподарським землекористуванням: 

монографія. Миколаїв: Іліон, 2012. 179 с. 

61. Грещук Г., Бочко О. Інституціональні засади планування сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення // Вісник 

Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 

2018. № 25. С. 127–132. 

62. Грещук Г., Ступень Р. Використання геоінформаційних систем у 

землевпорядкуванні // Вісник Львівського національного аграрного 

університету. Серія: Економіка АПК. 2015. № 22(2). С. 158–161. 

63. Грещук Г.И. Эколого-экономические особенности развития 

землеустроительного обеспечения сельского хозяйства // Геодезия, 

землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, завтра: матер. ницион. научн.-

практ. конф. (г. Омск, 29-30 марта 2017 г.). Омск: Изд-во ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ, 2017. С. 32–35. 

64. Грещук Г.І. Аналіз еколого-економічних характеристик 

використання земель сільськогосподарського призначення в Україні // 

Збалансоване природокористування. 2017. № 4. С. 109–117. 

65. Грещук Г.І. Внутрішньогосподарський землеустрій в системі 

землевпорядного забезпечення сталого використання сільськогосподарських 

земель // Проблеми збалансованого природокористування в агросфері: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-4 листопада 2016 р.). К.: 

ДІА, 2016. С. 48–51. 

66. Грещук Г.І. Екологічний пріоритет землевпорядного механізму 

сільськогосподарського землекористування // Функціонування АПК на 

засадах раціонального природокористування: I Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Полтава, 26 травня 2017 р.). Полтава: ПДАА, 2017. С. 174–176. 



381 

 

67. Грещук Г.І. Еколого-економічний механізм сталого використання 

земельно-ресурсного потенціалу // Передумови та перспективи 

раціонального використання природно-ресурсного потенціалу: матеріали І 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28 травня 2018 р.). Полтава: ПДАА, 

2018. C. 69–72. 

68. Грещук Г.І. Еколого-економічні імперативи землевпорядного 

забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування // 

Перспективи розвитку національної економіки: матеріали ІV міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Запоріжжя, 9-10 грудня 2016 р.). Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 

2016. С. 16–18. 

69. Грещук Г.І. Еколого-економічні наслідки трансформації земельних 

відносин в сільському господарстві // Збалансоване природокористування. 

2017. № 2. С. 108–114. 

70. Грещук Г.І. Еколого-економічні особливості регулювання 

землеустрою в контексті сталого розвитку // АгроСвіт. 2018. № 21. С. 46–49. 

71. Грещук Г.І. Економічне стимулювання внутрішньогосподарського 

землеустрою // Екологія і природокористування в системі оптимізації 

відносин природи і суспільства: матеріали IV міжнар. наук. конф. 

(м. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.). Тернопіль: Крок, 2017. С. 230–232. 

72. Грещук Г.І. Застосування ГІС – технологій для вдосконалення 

використання земель // Актуальні завдання топографо-геодезичного 

забезпечення в землеустрої та земельному кадастрі: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Львів-Дубляни, 25 листопада 2016 р.). Львів-Дубляни: Елара, 

2016. С. 38–39. 

73. Грещук Г.І. Землевпорядний механізм управління земельними 

ресурсами в сільському господарстві // Економічний дискурс. 2017. № 3. 

С. 101–108. 

74. Грещук Г.І. Землевпорядні роботи в системі сталого розвитку 

сільських територій // Ефективне функціонування екологічно стабільних 

територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, 



382 

 

соціальний та економічний аспекти: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Полтава, 28 грудня  2016 р.). 2016. Полтава: ПДАА, 2016. С. 8–10. 

75. Грещук Г.І. Землеустрій в системі організаційно-економічного 

забезпечення відновлення земель сільськогосподарського призначення // 

Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: 

матеріали І міжнар. наук. конф. (м. Київ, 18-19 травня, 2017 р.). К.: ДІА, 2017. 

С. 27–29. 

76. Грещук Г.І. Землеустрій як еколого-економічний інструмент 

забезпечення сталого розвитку // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 21. Ч. 2. С. 141–144. 

77. Грещук Г.І. Імперативи планування сталого сільськогосподарського 

землекористування // Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 4-6 липня, 2018 р.). К.: ДІА, 2018. С. 41–43. 

78. Грещук Г.І. Інноваційні технології землевпорядкування в аграрній 

сфері // Економічний дискурс. 2018. № 4. С. 82–88. 

79. Грещук Г.І. Інструменти землевпорядного забезпечення систем 

адаптивно-ландшафтного землеробства // Економічний механізм управління 

інноваціями: методологія та практика: матеріали міжнар. наук. конф. 

(м. Львів, 21 квітня 2018 р.). Львів: ЛЕФ, 2018. C. 114–116. 

80. Грещук Г.І. Інформаційне забезпечення землевпорядкування у 

сільському господарстві // Збалансоване природокористування. 2018. № 3. 

С. 133–140. 

81. Грещук Г.І. Нормативно-правове забезпечення системи 

регулювання землеустрою // Збалансоване природокористування: традиції, 

перспективи та інновації: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 

грудня, 2018 р.). К.: ДІА, 2018. С. 22–23. 

82. Грещук Г.І. Організаційно-економічне та правове забезпечення 

розвитку землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування: монографія. К.: ДКС-Центр, 2018. 308 с. 



383 

 

83. Грещук Г.І. Організаційно-економічні засади зонування земель в 

аграрному виробництві // Сучасні моделі розвитку агропромислового 

виробництва: виклики та перспективи: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Глухів, 27 вересня 2018 р.). Глухів: Глухівський агротехнічний інститут 

імені С.А. Ковпака СНАУ, 2018. C. 40–42. 

84. Грещук Г.І. Організаційно-економічні засади розвитку 

землевпорядного проектування у сільському господарстві // АгроСвіт. 2017. 

№ 24. С. 20–25. 

85. Грещук Г.І. Організаційно-економічні інструменти управління 

землями сільськогосподарського призначення // Сучасні тенденції в 

економіці та управлінні: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17 

березня 2018 р.). Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. C. 44–46. 

86. Грещук Г.І. Особливості землевпорядного забезпечення кадастрової 

діяльності // Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 142–147. 

87. Грещук Г.І. Особливості землевпорядного забезпечення 

органічного сільського господарства // Органічне виробництво і продовольча 

безпека: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 5–6 вересня 

2017 р.). Житомир:  ЖНАЕУ, 2017. С. 356–358. 

88. Грещук Г.І. Розвиток системи планування сталого використання та 

охорони сільськогосподарських земель // АгроСвіт. 2018. № 24. С. 23–30. 

89. Грещук Г.І. Роль землевпорядного механізму в загальній системі 

управління земельними ресурсами агросфери // Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: 

Економічні науки. 2017. № 1–2 (33–34). С. 276−283. 

90. Грещук Г.І. Роль планування в управлінні землями 

сільськогосподарського призначення // Економічний дискурс. 2018. № 2. 

С. 92–101. 

91. Грещук Г.І. Світовий досвід функціонування землевпорядного 

механізму сталого використання сільськогосподарських земель // 

Збалансоване природокористування. 2017. № 1. С. 99–104. 



384 

 

92. Грещук Г.І. Сутність землеустрою та землевпорядкування: 

концептуальний підхід // АгроСвіт. 2016. № 23. С. 24–27. 

93. Грещук Г.І. Сучасний стан та проблеми розвитку системи 

землевпорядного забезпечення аграрного сектора України // Таврійський 

науковий вісник. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 97. С. 27–33. 

94. Грещук Г.І. Сучасні проблеми та перспективи розвитку 

автоматизованих систем землевпорядного проектування // Екологічна 

безпека держави: тези доповідей ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених 

та студентів (м. Київ, 20 квітня 2017 р.). К.: НАУ, 2017. С. 130–131. 

95. Грещук Г.І. Теоретико-методологічні засади землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення // Збалансоване природокористування. 2018. № 4. С. 112–120. 

96. Грещук Г.І. Фактори землевпорядного забезпечення сталого 

розвитку сільських територій // Перспективи розвитку національної 

економіки в умовах змін ринкового середовища: матеріали Всеукр. наук.-

практ.  конф. (м. Одеса, 11–12 серпня 2017 р.). Одеса: ЦЕДР, 2017. С. 56–58. 

97. Грещук Г.І. Фінансове забезпечення землевпорядного механізму 

сталого розвитку сільських територій // Наукові засади підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва: матеріали ІІ Міжн. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 25–26 жовтня 2018 р.). Харків: ХНАУ, 2018. С. 89–

91. 

98. Грещук Г.І. Формування сільськогосподарських землекористувань в 

системі органічного землеробства // Наукові основи ефективного розвитку 

галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу 

України: наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів (смт. Чабани, 22 

листопада 2017 р.). К.: ВП «Едельвейс», 2017. С. 6–7. 

99. Грещук Г.І. Удосконалення системи фінансування землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування [Електронний 

ресурс]: Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http: // 

www.economy.nayka.com.ua 

http://www.economy.nayka.com.ua/


385 

 

100. Грещук Г.І., Ступень Р.М. Роль землеустрою в забезпеченні 

сталого використання сільськогосподарських земель // Забезпечення сталого 

економічного розвитку країни: проблеми, можливості та перспективи: 

збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 червня 2018 р.). К.: 

ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. С. 91–93. 

101. Гусев В.Н. Экономические основы инвестиционного 

землеустроительного проектирования: дис. канд. экон. наук специальность 

08.00.05 Экономика и упр. нар. хоз-вом / Гусев Владимир Николаевич. М.: 

Гос. ун-т по землеустройству, 2007. 186 с. 

102. Гуторов А.О. Економічне обґрунтування раціональних розмірів 

сільськогосподарських підприємств: теорія та практика: монографія. Харків: 

Міськдрук, 2012. 376 с. 

103. Гуторов О.І. Проблеми сталого землекористування у сільському 

господарстві: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: ХНАУ, 

2010. 405 с. 

104. Гуторов О.І. Проблеми формування збалансованої системи 

природокористування в сільському господарстві // Збалансоване 

природокористування. 2014. № 3. С. 5–9. 

105. Гуторов О.І., Степаненко Т.О. Наукові засади оптимального 

співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах // Інноваційна 

економіка АПК. 2014. № 1 (1). С. 27–30.  

106. Гуцуляк Г. Землеустрій сільських територій та формування 

оптимальної структури землекористування // Землевпорядний вісник. 2013. 

№ 3. С. 46–48. 

107. Гуцуляк Г.Д. Еколого-економічні проблеми сталого розвитку 

природокористування: монографія. Чернівці: Прут, 2009. 164 с. 

108. Гуцуляк Г.Д., Гуцуляк Ю.Г. Методологічні та методичні засади 

оптимізації природокористування і землекористування // Збалансоване 

природокористування. 2016. № 2. С. 118–123. 



386 

 

109. Гуцуляк Г.Д., Гуцуляк Ю.Г. Теоретичні основи формування 

сільськогосподарських ландшафтів // Збалансоване природокористування. 

2018. № 2. С. 13–21. 

110. Данкевич А.Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень 

виробництва // Економіка АПК. 2011. № 9. С.29–33. 

111. Данкевич А.Є. Розвиток інтегрованих структур у сільському 

господарстві: монографія. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. 

348 с. 

112. Данкевич В.Є. Консолідація сільськогосподарських земель як 

передумова розвитку аграрного сектора економіки // Інноваційна економіка. 

2013. № 1. С. 49–52. 

113. Данкевич В.Є. Розвиток земельних відносин в умовах 

глобалізації: монографія. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. 392 c. 

114. Даншина С.Ю., Василенко А.В. Інформаційна підтримка проектів 

землеустрою щодо організації територій земельних часток // Радіоелектронні 

і комп’ютерні системи. 2018. № 2. С. 33–42. 

115. Даугуль В., Алексенко А. Актуальні питання використання 

земель сільськогосподарського призначення органами місцевого 

самоврядування. Х.: Фактор, 2018. 176 с. 

116. Демидов П.В., Улезько А.В. Стратегическое управление землями 

сельскохозяйственного назначения: сущность, принципы и оценка 

эффективности // Вестник Воронежского государственного аграрного 

университета. 2018. №2. С. 237–247. 

117. Державно-приватне партнерство в системі регулювання 

економіки: монографія / [Єфименко Т. І. та ін.]; за заг. ред. чл.-кор. НАН 

України Т.І. Єфименко. К.: [б. в.], 2012. 371 с. 

118. Дехканова Н.Н. Особенности подготовительных работ при 

проведении землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе // 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.  2006.  № 5. С. 50–54. 



387 

 

119. Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження 

принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з 

питань геодезії, картографії та кадастру: Постанова Кабінету міністрів 

України від 31 серпня 2016 р. № 580 [Електронний ресурс]: Офіційний сайт 

Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-2016-

%D0%BF (дата звернення: 14.05.2018). 

120. Добряк Д. Сучасний стан земельної реформи та перспективи 

розвитку земельних відносин в Україні // Землевпорядний вісник. 2015. № 4. 

С. 2–4. 

121. Добряк Д.C. Проблеми сучасного землеустрою // Землевпорядний 

вісник. 2012. №1. С. 30–34. 

122. Добряк Д.С. Стан і перспективи розвитку землеустрою в Україні 

// Землевпорядкування. 2002. № 2. С. 22–31. 

123. Добряк Д.С., Бабміндра Д.І. Еколого-економічні засади 

реформування землекористування в ринкових умовах: монографія. К.: 

Урожай, 2006. 268 с. 

124. Добряк Д.С., Кузін Н.В. Землеустрій як інструмент реабілітації 

деградованих земель сільськогосподарського призначення // Збалансоване 

природокористування. 2016. № 3. С. 116–126. 

125. Добряк Д.С., Мартин А.Г., Євсюков Т.О., Кузін Н.В. Економічні 

проблеми сучасного землеустрою в Україні // Збалансоване 

природокористування. 2017. № 4. С. 80–85. 

126. Довідник із землеустрою / за ред. Л.Я. Новаковського. 4-те вид., 

перероб. і доп. К. : Аграр. наука, 2015. 492 с. 

127. Довкілля України 2017: [стат. зб.] / За заг. кер. О. М. Прокопенко. 

К.: Держстат України., 2018. 386 с. 

128. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 год) / 

Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1993. 520 с. 



388 

 

129. Дорош Й.М. Землеустрій як основний механізм формування 

земельних відноси в умовах трансформаційної економіки // Землеустрій, 

кадастр і моніторинг земель. 2012. № 1–2. С. 6–14. 

130. Дорош Й.М. Прогнозно-планувальні функції землеустрою та 

перспективи розвитку територій // Землевпорядний вісник. 2011. № 12. С. 20–

27. 

131. Дорош Й.М. Проекти землеустрою як інструмент забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарського землекористування // 

Землевпорядний вісник. 2011. № 8. С. 23–27. 

132. Дорош Й.М. Теоретико-методологічні основи розвитку 

земельних відносин в Україні: монографія. К.: ВІПОЛ, 2011. 286 с. 

133. Дорош Й.М., Купріянчик І.П. Проблемні аспекти розроблення 

проектів землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні 

земель та їх режимоутворюючих об’єктів // Землеустрій, кадастр і моніторинг 

земель. 2016. № 4. С. 11–18. 

134. Дорош О.С. Теоретико-методологічні засади територіального 

планування землекористування: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 434 с. 

135. Дорош О.С. Управління земельними ресурсами на регіональному 

рівні: монографія. К.: ЦЗРУ, 2004. 142 с. 

136. Дорош О.С., Буряк Р.І., Купріянчик І.П. Землевпорядний 

регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні // 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 20–27. 

137. Дорош О.С., Бутенко Є.В., Купріянчик І.П. Застосування даних 

дистанційного зондування Землі при вирішенні проблем управління землями 

сільськогосподарського призначення: наук. монографія. К.: Медінформ, 2015. 

256 с. 

138. Дорош О.С., Фоменко В.А., Мельник Д.М. Ключова роль 

землеустрою у плануванні розвитку системи землекористувань у межах 

територіальних громад // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. 

№ 2. С. 22–32. 



389 

 

139. Другак В.М., Гунько Л.А. Еколого-ландшафтне впорядкування 

землекористування сільськогосподарських підприємств в умовах нових 

земельних відносин: монографія. К.: Компринт, 2013. 181 с. 

140. Дугина Т.А. Особенности развития земельных отношений за 

рубежом // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. 

Т. 13. С. 4481–4485. 

141. Економіка управління земельними ресурсами на основі 

землевпорядного та кадастрового механізмів: колект. монографія / 

[І.В. Кошкалда та ін.; за ред. І.В. Кошкалди]; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва. Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2016. 254 с. 

142. Євсюков Т.О. Класифікація та екобезпечне використання 

особливо цінних земель: монографія. Київ-Львів: Ліга-Прес, 2015. 452 с. 

143. Земельна політика європейського співтовариства: принципи, 

проблеми, реалізація: монографія / А.Г. Мартин [та ін.]. К.: Компринт, 2017. 

159 с. 

144. Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні 

технології реалізації: монографія / [К.А. Мамонов та ін.: за заг. ред. 

К.А. Мамонова]. Харків: Мезіна В.В., 2018. 354 с. 

145. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III 

[Електронний ресурс]: Офіційний вісник України. 2001. № 46. С. 1. Ст. 2038. 

Код акту 20473/2001. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2768-14 (дата звернення: 

12.08.2018). 

146. Земельні правовідносини в сільському господарстві: зб. ст. / 

[упоряд. І. Дмитерко]. К.: КАД Медіа, 2017. 223 с. 

147. Землевпорядкування та землеустрій: нормат.-правові акти та 

роз'яснення / Упоряд.: М.С. Головатюк [та ін.]; під заг. ред. М.С. Головатюка. 

Вид. 2-ге, доп. та перероб. К.: Видавець Паливода А.В., 2008. 280 с. 

148. Землеустроительное проектирование / под ред. 

М.А. Гендельмана. М.: Агропромиздат, 1986. 512 с. 



390 

 

149. Зіновчук Н.В. Екологічна політика в АПК: економічний аспект. 

Львів: ЛДАУ, 2007. 394 с. 

150. Зось-Кіор М.В. Удосконалення системи управління земельними 

ресурсами аграрних підприємств в умовах глобалізації: монографія. Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 333 с. 

151. Зубар І.В. Інституційне забезпечення організації сталого 

землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні // Економіка. 

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. 

С. 109–122. 

152. Иванов Н.И. Планирование рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения и их охраны в субъектах Российской 

Федерации (на примере Центрального федерального округа): монография. 

М.: ГУЗ, 2013. 265 с. 

153. Информационное обеспечение кадастров и землеустройства 

пространственными данными: монография / [В.Н. Баранов и др.]. М.: ГУЗ, 

2006. 303 с. 

154. Ібатуллін Ш., Сакаль О., Бокоч В. Передумови формування 

стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні // Економіст. 

2013. № 11. С. 46–48. 

155. Ібатуллін Ш.І., Шанін О.В., Степенко О.В. Оцінка основних 

тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування 

в Україні // Економіка АПК. 2014. № 12. С. 12–21. 

156. Івашина О.Ф. Інституціоналізація економічного розвитку 

монографія. Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2009. 284 с. 

157. Ісаченко О.П. Необхідність повноцінного комплексу 

землевпорядних робіт, сучасних ґрунтових обстежень, інвентаризації 

довготривало невикористовуваних земель сільськогосподарського 

призначення // Збалансоване природокористування. 2013. № 1. С. 55–58. 

158. Казьмір Л.П. Організаційно-економічні засади екологічно 

збалансованого сільськогосподарського землекористування: дис. ... канд. 



391 

 

екон. наук: 08.00.06 / Казьмір Любомир Павлович; ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 

196 с. 

159. Казьмір П.Г., Казьмір Л.П., Федечко О.Є. Еколого-економічне 

обґрунтування проектів землевпорядкування сільськогосподарських 

підприємств // Вісник Львівського національного аграрного університету. 

Серія: Економіка АПК. 2012. № 18 (2). С. 237–243. 

160. Каленська О. Оцінка еколого-економічної ефективності сталого 

землекористування на агроландшафтній основі // Економіка 

природокористування і охорони довкілля. 2015. С. 116–124. 

161. Камінський В.Ф., Шевченко І.П., Коломієць Л.П. Землевпорядне 

забезпечення охорони і раціонального використання земель 

сільськогосподарських землекористувань // Землеробство. 2017. Вип. 2. С. 3–

7. 

162. Канаш О.П. Особливо цінні землі: наявне тлумачення та реальна 

сутність // Землевпорядний вісник. 2009. № 2. С. 44–45. 

163. Канаш О.П. Повертаємося до найактуальніших проблем 

землевпорядної науки // Землеустрій і кадастр. 2013. № 3. С. 25–29. 

164. Капінос Н.О. Окремі аспекти землевпорядного проектування 

збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування в межах 

територій територіальних громад // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 

2016. № 1–2. С. 158–164. 

165. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. 

Избранное. М.: Эксмо, 2007. 960 с. 

166. Ким Л.В., Назарова А.А. Прогнозирование и планирование 

использования земельных ресурсов: учебное пособие. Хабаровск: И-во ТГУ, 

2017. 152 с. 

167. Кирсанов В.А. Прогнозирование использования земельных 

ресурсов. X.: ХСХИ им. Докучаева. 1984. 184 с. 



392 

 

168. Ключові показники роботи Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру в 2017 році [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт Держгеокадастру. URL: https://land.gov.ua/pidsumky-roku-

kliuchovi-pokaznyky-diialnosti-derzhheokadastru (дата звернення: 21.03.2018). 

169. Коваленко А.О. Стратегічне планування сталого розвитку 

України. К.: ПрофКнига, 2018. 424 с.  

170. Ковалишин О., Грещук Г. Особливості узаконення прав власності 

на земельну ділянку // Вісник Львівського національного аграрного 

університету. Сер: Економіка АПК. 2013. № 20(2). С. 109–113. 

171. Ковалів О.І. Державний землеустрій як основний інструмент 

здійснення земельної та агарної реформ // Організаційно-економічні 

трансформації в аграрному виробництві: зб. матеріалів дванадцятих річних 

зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (25–26 

лютого 2010 р.). К.: ННЦІАЕ, 2010. С. 173–178. 

172. Ковалів О.І. Звершення земельної реформи в Україні: нова 

парадигма: монографія. К.: ДІА, 2016. 416 с. 

173. Ковалів О.І. Нова парадигма звершення земельної реформи в 

Україні // Агроекологічний журнал. 2017. № 2. С. 37–43. 

174. Ковальчук І.П., Євсюков Т.О., Мартин А.Г. та ін. Наукові засади 

вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі 

геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів 

землекористування: монографія / За наук. ред. проф. І.П. Ковальчука К.: 

Медінформ, 2016. 294 с. 

175. Ковтун О.М. Планування використання і охорони земель як 

функція державного управління у сфері земельних відносин // Часопис 

Академії адвокатури України. 2010. № 3. С. 1–5. 

176. Кодекс Республики Беларусь о Земле: Закон РБ № 425-З от 23 

июля 2008 г. [Електронний ресурс]: Портал Кодексы Беларуси. URL: 

https://kodeksy-by.com/kodeksy.htm (дата звернення: 14.07.2017). 



393 

 

177. Козьменко О.В., Кузьменко О.В. Економіко-математичні методи 

та моделі (економетрика): навчальний посібник. Суми: Університетська 

книга, 2014. 406 с. 

178. Колмыков А.В. Землеустроительное обеспечение организации 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения: 

монография. Горки: БГСХА, 2013. 337 с. 

179. Колмыков А.В. Научные и методологические основы 

совершенствования землеустройства сельскохозяйственных организаций 

Республики Беларусь: монография. М.ГУЗ, 2014. 276 с. 

180. Кольоса Л.Л. Еколого–економічна ефективність використання 

земель сільськогосподарськими підприємствами // Формування ринкових 

відносин в Україні. 2016. № 9. С. 66–69. 

181. Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва Львівської області на 2016 – 2020 роки: Рішення обласної ради 

від 01.03.2016 № 106 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Львівської 

ОДА. URL: https://loda.gov.ua/agr_prohramy (дата звернення: 05.10.2018). 

182. Концепція Державної цільової програми розвитку земельних 

відносин в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс] / Офіційний 

сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/743-

2009-%D1%80 (дата звернення: 19.11.2017). 

183. Коржунова Н.В. Структуризація інституціонального 

забезпечення природокористування в Україні // Економіка 

природокористування і охорона навколишнього середовища: [зб. наук. пр.]. 

К.: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2013. С. 123–127. 

184. Корчинська О.А. Родючість ґрунтів: соціально-економічна та 

екологічна сутність: монографія.  К.: ННЦ «ІАЕ», 2008. 238 с. 

185. Котикова О.І. Індикація економічного стану 

сільськогосподарського землекористування в Україні // Вісник аграрної 

науки Причорномор’я. 2015. Вип. 2 (83). Т. 1. С. 25–34. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80


394 

 

186. Котикова О.І. Моніторинг та оцінка сталості розвитку 

сільськогосподарського землекористування регіонів України // Економіка 

АПК. 2017. №5. С. 24–32. 

187. Котикова О.І., Богославська А.В. Економічні індикатори 

сільськогосподарського землекористування в системі моніторингу сталого 

розвитку України // АгроCвіт. 2017. №9. С. 3–11. 

188. Кочерга М.М. Еколого-економічні проблеми використання 

земельних ресурсів в сільському господарстві України // Вісник 

Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 2 

(31).  Т. 2. С. 56–61. 

189. Кошкалда І.В. Земельні відносини в аграрному секторі економіки 

України: монографія. Х.: Гриф, 2012. 352 с. 

190. Кошкалда І.В. Рентний фактор у системі орендних відносин // 

Агросвіт. 2011. № 24. С. 20–24. 

191. Краснолуцький О., Федорова Ю. Здійснення землеустрою на 

сучасному етапі розвитку земельних відносин // Землевпорядний вісник. 

2014. № 4. С. 2–6. 

192. Кузін Н.В. Актуальні проблеми землевпорядного виробництва // 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2012. № 1–2. С. 127–129. 

193. Кузін Н.В. Методичні засади розроблення робочих проектів 

землеустрою щодо зняття, переміщення, складування та нанесення родючого 

шару ґрунту на малопродуктивні угіддя // Збалансоване 

природокористування. 2017. № 1. С. 91–96. 

194. Кузін Н.В. Основні проблеми землеустрою на сучасному етапі 

через призму здійснення землевпорядних робіт // Вісник Львівського 

державного аграрного університету. Серія: «Землевпорядкування і земельний 

кадастр». 2007. № 10. С 72–75.  

195. Кузін Н.В. Реабілітація деградованих і малопродуктивних земель 

сільськогосподарського призначення: монографія. Суми: ВВП «Мрія-1», 

2016. 380 с. 



395 

 

196. Кузнєцов М.О. Інформаційні технології в галузі 

землевпорядкування // Містобудування та територіальне планування. 2017. 

Вип. 65. С. 274–282. 

197. Кулинич П., Медведєв К., Потапенко А., Тиханський О., 

Семенюк В. Становлення і розвиток земельного законодавства України у ХХ 

– на початку ХХІ століття: науково-практичний посібник для суддів та 

кандидатів на посаду судді: за редакцією докт. юрид. наук, проф., члена 

Науково-консультативної ради при ВС, члена-кореспондента НАПрН 

України Павла Кулинича; Національна школа суддів України. К.: вид-во 

ФОП Клименко Ю.Я., 2018, 142 с. 

198. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель 

сільськогосподарського призначення в Україні: монографія. К.: Логос, 2011. 

688 с. 

199. Купінець Л.Є., Жавнерчик О.В. Екологічна безпека аграрного 

землекористування: теорія і механізми забезпечення: монографія. Одеса: 

ІПРЕЕД НАНУ, 2016. 315 с. 

200. Купінець Л.Є., Жавнерчик О.В. Удосконалення інформаційного 

забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування 

// Економіка АПК. 2017. № 2. С. 61–73. 

201. Курильців Р. Сутність та зміст інтегрованого управління 

землекористуванням // Землевпорядний вісник. 2012. № 4. С. 32–35. 

202. Курильців Р.М. Інтегроване управління землекористуванням: 

теорія, методологія, практика: монографія. Львів: Сполом, 2016. 511 с. 

203. Курильців Р.М. Планування землекористування як головна 

складова інтегрованого його управління // Землеустрій, кадастр і моніторинг 

земель. 2013. № 1–2. С. 19–26. 

204. Курильців Р.М. Розвиток системи земельного адміністрування як 

основи ефективного управління землекористуванням // Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України. Серія економічна. 2016. 

Вип. 26.6. С. 168–175. 



396 

 

205. Лазарєва О.В. Інноваційний характер розвитку сучасного 

землеустрою // Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 2018. № 1(13), С. 81–87. 

206. Лазарєва О.В. Методичні аспекти формування економіко-

екологічного механізму управління землекористуванням // Економіка АПК. 

2006. № 12. С. 62–65. 

207. Лазарєва О.В. Розвиток земельного менеджменту в системі 

управління земельними ресурсами // Вісник Волинського інституту 

економіки та менеджменту. (2018). № 20.  С. 150–156. 

208. Лазарєва О.В. Теоретичні аспекти формування стратегій 

збалансованого розвитку землекористування // Вісник аграрної науки 

Причорномор’я. 2018. Вип. 3 (99). С. 20–25. 

209. Лазарєва О.В. Управління землевпорядним виробництвом: 

генезис розвитку // Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету. Економічні науки. 2018. Вип. 54. С. 54–58. 

210. Лазарєва О.В., Хапун О.С. Особливості сталого розвитку 

сільськогосподарського землекористування // АгроСвіт. 2017. № 21. С. 21–25. 

211. Лицур І.М., Грещук Г.І., Гребенюк О.В. Проблеми соціальної 

трансформації сільськогосподарського землекористування // Збалансоване 

природокористування. 2014. № 4. С. 100–103. 

212. Лісова Т.В. Правове забезпечення землеустрою в Україні. Х.: 

ЗАТ «Харківська друкарня № 16», 2005. 168 с. 

213. Люшин В.Г. Еколого-економічні аспекти забезпечення 

збалансованого використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення: [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: 

http: // www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 16.05.2017). 

214. Люшин В.Г. Організаційно-правове забезпечення охорони 

особливо цінних земель // Землевпорядний вісник. 2014. № 11. C. 23–27. 

215. Малащук О.С. Економіко-математичні моделі в 

землевпорядкуванні // Економічний простір. 2014. № 87. С. 237–246. 

http://www.economy.nayka.com.ua/


397 

 

216. Мантино Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и 

действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней; перевод с итал. 

И. Храмовой. 2010. 262 с. 

217. Мартин А.Г. Управління земельними ресурсами: пріоритетні 

завдання на сучасному етапі реформ // Землевпорядний вісник. 2008.  № 2. 

С. 30–36. 

218. Мартин А.Г., Аврамчук Б.О. Регулювання землеустрою у 

Європейському Союзі: напрями адаптації для України // Землеустрій, кадастр 

і моніторинг земель. 2018. № 1. С. 4–13. 

219. Мартин А.Г., Гунько Л.А., Колганова І.Г. Планування розвитку 

територій: монографія. К.: Компринт, 2015.  275 с. 

220. Мартин А.Г., Євсюков Т.О. Особливо цінні землі: сучасні 

проблеми визначення та охорони // Землеустрій і кадастр. 2009. № 2. С. 39–

43. 

221. Мартин А.Г., Канаш О.П., Покидько І.В. Проблеми 

землевпорядного забезпечення формування водоохоронних зон // 

Землеустрій і кадастр. № 3. 2009. С. 17–28. 

222. Мартин А.Г., Шевченко О.В. Землеустрій сільських територій як 

передумова збереження агроландшафтів // Збалансоване 

природокористування. 2014. № 2. С. 102–106. 

223. Медведєв В.В., Пліско І.В. Цінні, деградовані і малопродуктивні 

ґрунти України: заходи з охорони і підвищення родючості: монографія. 

Харків: Смугаста типографія, 2015. 142 с. 

224. Мельничук О.Ю. Діагностика території при здійсненні 

землеустрою // Містобудування та територіальне планування. 2011. Вип. 39. 

С. 268–276. 

225. Мельничук О.Ю. Ієрархічна модель системи землеустрою // 

Інженерна геодезія. 2010. Вип. 55. С. 136–145. 



398 

 

226. Мельничук О.Ю. Концептуальна модель управління у сфері 

землеустрою // Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування. Технічні науки. 2010. Вип. 3 (51). С. 201–207. 

227. Мельничук О.Ю. Нормативно-правове забезпечення землеустрою 

// Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування. 2008. Вип. 4 (44). С. 240–248. 

228. Мельничук О.Ю. Проблеми охорони земель та шляхи їх 

вирішення при землеустрої // Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. 2008. Вип. 3 (43). С. 286–291. 

229. Методика агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення / за ред. С.М. Рижука, М.В. Лісового, 

Д.М. Бенцаровського. К.: Рибка моя, 2003. 61 с. 

230. Методические рекомендации по ландшафтным исследованиям 

для целей контурно-мелиоративной организации территории колхозов и 

совхозов. К.: Инст. землеустройства УААН, 1987. 54 с. 

231. Методичні рекомендації щодо розроблення схем землеустрою і 

техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць // Землевпорядний вісник. 2013. 

№ 10. С. 3–8. 

232. Методичні рекомендації щодо складання проектів землеустрою, 

що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь / [С.О. Бесараб, Н.Г. Коломієць, М.Г. Мазуренко та ін.]. 

К.: ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 

2010. 72 с. 

233. Механізми управління земельними відносинами в контексті 

забезпечення сталого розвитку / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Степенко, О.В. Сакаль 

[та ін.]. К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України», 2012. 52 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/main/b122


399 

 

234. Миргород М.М. Методичні питання оцінки еколого-економічної 

ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі // 

Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2015. № 4. С. 42–50. 

235. Мішенін Є.В., Мішеніна Н.В., Ярова І.Є. Організаційно-

економічний механізм екологічно орієнтованого управління 

природогосподарюванням // Механізм управління потенціалом інноваційного 

розвитку промислових підприємств: монографія / за заг. ред. к.е. н., доц. 

Ю.С. Шипуліної. Суми: ДД Папірус, 2012. С. 424–438. 

236. Могилевский В.Д. Методология систем (вербальный подход): 

монография. М.: Экономика, 1999. 251 с. 

237. Моніторинг земельних відносин в Україні. 2016-2017: 

статистичний щорічник / Програма «Підтримка прозорого управління 

земельними ресурсами в Україні». К.: 2018, 168 с. 

238. Москаленко А.М. Раціональне використання 

сільськогосподарських земель: теорія і практика // Вісник Чернігівського 

державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. 

№ 4. С. 128–132. 

239. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. Львів: 

Світ, 2001. 416 с. 

240. Мураховська О.О. Поняття особливо цінних земель України: 

сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник НУБіП України. 

Серія: право. 2011. № 165-1. С. 178–185. 

241. Наукові дослідження з моніторингу та обстеження 

сільськогосподарських угідь України за результатами Х туру (2011–2015 рр.) 

/ за редакцією І.П. Яцука. К.: ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», 2018. 

66 с. 

242. Національна доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2015 році: аналітична доповідь / Мін-во екології та 

природних ресурсів України. К.: ФОП Грінь Д.С. 2016. 308 с. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=41375
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=41375


400 

 

243. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи; за 

ред. Л.Я. Новаковського. К.: Аграрна наука, 2015. 48 с. 

244. Недашківська Т.М., Добряк Д.С. Формування та оцінка обмежень 

і обтяжень у сільськогосподарському землекористуванні: наук. монографія. 

К.: [б. в.], 2014. 162 с. 

245. Новаковська І.О. Основи економіки землекористування: 

монографія. К.: Просвіта, 2013. 223 с. 

246. Новаковський Л. Нормативно-технічне забезпечення 

землеустрою в Україні // Землевпорядний вісник. 2014. № 9. С. 12–15. 

247. Новаковський Л.Я. Проблеми формування, використання та 

збереження особливо цінних земель // Вісник аграрної науки. 2015. № 3. 

С. 5–11. 

248. Новаковський Л.Я., Олещенко М.А. Соціально-економічні 

проблеми сучасного землекористування: монографія. К.: Урожай, 2009. 276 с. 

249. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування 

економіки: пер. з англ. / Д. Норт; пер. з англ. під ред. І. Дзюб. К.: Основи, 

2000. 198 с. 

250. Овчинникова Н.Г. Разработка социо-эколого-экономического 

механизма совершенствования методов использования земельных ресурсов: 

монография. М.: Вузовская книга, 2011. 175 с. 

251. Організаційно-економічні інструменти державної аграрної 

політики в Україні: аналіт. доп. / В.М. Русан, О.В. Собкевич, А.Д. Юрченко.  

К.:НІСД, 2012. 31 с. 

252. Осипчук С.О. Природно-сільськогосподарське районування 

України. К.: Урожай, 2008. 192 с. 

253. Паляничко Н.І. Інституціональні основи досягнення 

збалансованого рівня землекористування // АгроСвіт. 2017. № 1–2. С. 3–7. 

254. Паляничко Н.І. Пріоритетні напрями забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. 

2011. № 5. С. 24–28. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623190


401 

 

255. Паляничко Н.І. Фінансово-економічне забезпечення 

збалансованого використання земельних ресурсів України; за наук. ред. акад. 

НААН О.І. Фурдичка. К.: Аграрна наука, 2017. 239 с. 

256. Папаскири Т.В. Информационное обеспечение землеустройства: 

монография. М.: ГУЗ, 2013. 160 с. 

257. Папаскири Т.В. Информационное обеспечение современного 

землеустройства. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2011. № 5. 

С. 29–40. 

258. Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад: Розпорядження Кабінету міністрів України від 31 

січня 2018 р. № 60-р [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/60-2018-%D1%80 (дата 

звернення: 17.11.2018). 

259. Попович А.А. Оцінка сталості сільськогосподарського 

землекористування в Україні // АгроСвіт.  2016. № 10. С. 43–52. 

260. Попов А.С. Кадастрові та реєстраційні системи світу: монографія. 

Харків: Щедра садиба плюс, 2014. 216 с. 

261. Попов А.С. Розвиток консолідації земель сільськогосподарського 

призначення: світовий досвід та українські перспективи: монографія. Харків: 

Панов А.М. [вид.], 2018. 381 с. 

262. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні: Закон України 

№ 2498-VIII від 10.07.2018 // Відомості Верховної Ради України. 2018. № 37. 

с. 12. 

263. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

збереження родючості ґрунтів: Закон України від 04 червня 2009 р. № 858 – 

IV // Відомості Верховної Ради України. 2009. № 47–48. С. 719. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623190
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b1


402 

 

264. Про Генеральну схему планування території України: Закон 

України від 07 лютого 2002 року № 3059-III [Електронний ресурс]: 

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 (дата звернення: 11.01.2018). 

265. Про Державний земельний кадастр: Закон України № 3613-VI від 

07.07.2011 // Офіційний вісник України. 2011. № 50. Стор. 64. 

266. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон 

України від 17 червня 2004 року № 1808-IV [Електронний ресурс]: 

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15 (дата звернення: 06.07.2018). 

267. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення: Постанова Кабінету Міністрів 

України № 831 від 16 листопада 2016 р. // Офіційний вісник України 

офіційне видання. 2016. № 93. стор. 131. 

268. Про затвердження Методики проведення державної експертизи 

землевпорядної документації: Наказ Державного комітету України по 

земельних ресурсах від 03 грудня 2004 року № 391 [Електронний ресурс]: 

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15(дата звернення: 08.07.2018). 

269. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення 

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць: Наказ Державного 

агентства земельних ресурсах України від 02 жовтня 2013 року № 395 

[Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0395821-13 (дата звернення: 18.07.2018). 

270. Про затвердження нормативів оптимального співвідношення 

культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах: 

Постанова КМУ від 11 лютого 2010 р. № 164 [Електронний ресурс]: 

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15


403 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF (дата звернення: 

11.05.2017). 

271. Про затвердження Порядку здійснення природно-

сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших 

видів районування (зонування) земель: постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2004 р. № 681 // Офіційний вісник України. 2004. № 23. Ст. 345. 

272. Про затвердження Порядку консервації земель: Наказ 

Міністерства аграрної політики та продовольства України 26 квітня 2013 

року № 283 [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0810-13 (дата звернення: 

18.05.2018). 

273. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 №858-ІV / 

Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 282. 

274. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 

травня 1997 року № 280/97-ВР [Електронний ресурс]: Офіційний сайт 

Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 17.05.2018). 

275. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 

року № 2780-XII [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 (дата звернення: 

11.01.2018). 

276. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 p. № 962-

IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 349. 

277. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон 

України № 1264–XII від 25 червня 1991 р. [Електронний ресурс]: Офіційний 

портал Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.uа/ (дата звернення: 

14.07.2016). 

278. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України № 2059-VIII від 

23.05.2017 // Офіційний вісник України. 2011. № 60. Стор. 5. 

http://zakon.rada.gov.uа/


404 

 

279. Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 року 

№ 1378-IV [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15(дата звернення: 06.07.2016). 

280. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06.2003 

№ 899-IV/ Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 314. 

281. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 

лютого 2011 року № 3038-VI [Електронний ресурс]: Офіційний сайт 

Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 

(дата звернення: 11.01.2018). 

282. Про стандартизацію: Закон України від 05 червня 2014 року 

№ 1315-VII [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 07.05.2018). 

283. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]: 

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 17.04.2016). 

284. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки 

на період до 2020 року: Розпорядження Кабінет Міністрів України № 806-р. 

від 17 жовтня 2013 р. // Офіційний вісник України. 2013. № 83. С. 23. 

285. Програма комплексного розвитку території Львівської області на 

2016-2020 роки. [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Львівської ОДА. 

URL:www.gw1.oblrada.lviv.ua/ (дата звернення: 02.02.2018). 

286. Прядка Т.М., Корбут Т.С. Основи планування сталого 

землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2012. № 3–4. 

С. 24–27. 

287. Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення 

родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-

правові аспекти: колективна монографія / ННЦ «Ін-т грунтознавства та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15


405 

 

агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН України; за ред. С.А. Балюка, А.В. 

Кучера. Харків: Смугаста типографія, 2015. 426 с. 

288. Рекомендації щодо забезпечення розвитку земельних відносин у 

ринкових умовах / Федоров М.М., Месель-Веселяк В.Я., Саблук П.Т., 

Ходаківська О.В. [та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. 60 с. 

289. Ришкова Л.В. Правове регулювання охорони особливо цінних 

земель в умовах розвитку ринку земель // Часопис Київського університету 

права. 2013/3. С. 243–249. 

290. Рогатнѐв Ю.М. Основные подходы к формированию содержания 

и структуры современного землеустройства в системе организации 

использования земли // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2014. 

№ 10. С. 11–20. 

291. Рогач С.М. Інституціоналізація аграрного природокористування: 

монографія. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. 372 с. 

292. Рогач С.М. Сучасний еколого-економічний стан та тенденції 

аграрного землекористування в Україні // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. 

Вип. 25(2). С. 43–48. 

293. Рогач С.М., Якимовська А.В. Інституційні засади раціонального 

використання земельних ресурсів // Причорноморські економічні студії. 

2018. Вип. 30(2). С. 14–18. 

294. Розширений п’ятирічний звіт про опустелювання та деградацію 

земель: [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства екології та 

природних ресурсів України. URL: http://www.menr.gov.ua/ (дата звернення: 

28.01.2016). 

295. Руденко Л.Г. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) 

політик, програм, планів  і законодавчих актів у сфері суспільного добробуту 

(соціального захисту) і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення 

відповідно до положень Конвенцій Ріо. Херсон: ФОП ГріньД.С., 2016. 124 с. 

http://www.menr.gov.ua/


406 

 

296. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий; пер. с 

англ. Р. Г. Вачнадзе. М. : Радио и связь, 1993. 320 с. 

297. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М.: «Наука», 

1974. 280 с. 

298. Сакаль О.В. Інституціональні трансформації у сфері 

землекористування: монографія. К.: ПрофКнига, 2018. 478 с. 

299. Свиридов В.И. Формирование адаптивного землепользования в 

условиях сельского самоуправления. М.: Союз, 2016. 184 с. 

300. Северенчук А.Л. Землекористування: від категорії раціональне до 

категорії збалансоване // Економіка природокористування і охорони 

довкілля. 2010. С. 142–148. 

301. Сільське господарство Львівської області 2017: [cтат. щоріч. за 

2017 рік]. Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2018. 

184 с. 

302. Сільське господарство України 2017: [cтат. щоріч. за 2017 рік]. 

К.: Державна служба статистики України, 2018. 245 с. 

303. Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах 

ринкової економіки: монографія. Львів: НВФ «Українські технології», 2002. 

252 с. 

304. Сохнич А.Я., Грушкевич Г.С. Особливості використання 

земельних ресурсів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 13. С. 162–165. 

305. Сохнич А.Я., Живко З.Б. Державне управління земельними 

ресурсами в системі управління економікою України: інституційний аспект // 

Вісник економічної науки України. 2018. № 1. С. 164–169. 

306. Статистичний щорічник України за 2017 рік: [cтат. збірник] / За 

ред І.Є. Вернера: Державна служба статистики України, 2018. 541 с. 

307. Степенко О.В. Екологічні основи раціонального використання 

земель сільськогосподарського призначення // Економіка 

природокористування і охорони довкілля. 2013. С. 146–153. 



407 

 

308. Степенко О.В. Фінансово-економічний механізм розвитку 

земельних відносин у контексті сталого землекористування // Землеустрій, 

кадастр і моніторинг земель. 2012. № 3–4. С. 118–124. 

309. Степура Л.О. Проблеми ефективного землевикористання в 

контексті сталого розвитку сільських територій // Економіка та управління 

АПК. 2015. № 2. С. 107–113. 

310. Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління 

ґрунтовими ресурсами України / за наук. ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва. 

К.: Аграрна наука, 2012. 240 с. 

311. Стратегія удосконалення механізму управління в сфері 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 

державної власності та розпорядження ними [Електронний ресурс]: 

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/(дата 

звернення: 02.09.2018). 

312. Ступень М., Казьмір Л. Інституціональні аспекти екологізації 

сільськогосподарського землекористування в Україні // Економіст. 2014. № 5. 

С. 53–56. 

313. Ступень М., Скорупська О. Аналіз структури земельних угідь 

Горохівського району // Економіст. 2014. № 4. С. 45–46. 

314. Ступень М., Скорупська О. Економічні аспекти раціонального 

землекористування сільськогосподарського призначення // Вісник 

Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 

2014. № 21(1). С. 389–395. 

315. Ступень М.Г. Світовий досвід функціонування кадастрових 

систем в контексті раціонального землекористування // Інвестиції: практика 

та досвід. 2016. № 17. С. 22–26. 

316. Ступень М.Г. Сучасні геоінформаційні технології як інструмент 

актуалізації земельного кадастру // Вісник Львівського національного 

аграрного університету. Серія: Архітектура. 2017. № 24 (2). C. 5–11. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF/page


408 

 

317. Ступень М.Г. Удосконалення системи кадастрового обліку 

земель сільськогосподарського призначення // Збалансоване 

природокористування. 2016. № 4. С. 127–131. 

318. Ступень М.Г., Грещук Г.І. Землеустрій особливо цінних 

сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання  // 

Економіка АПК. 2017. № 12. С. 14–20. 

319. Ступень М.Г., Шкуратов О.І. Екологічні ризики в 

сільськогосподарському землекористуванні // Теорія і практика розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХVIII Міжн. 

наук.-практ. форум. (20-22 вересня 2017 р.). Львів: Ліга-Прес. С. 205–215. 

320. Ступень Н.Р. Еколого-економічний механізм відтворення земель 

сільськогосподарського призначення: монографія. К.: ДКС-Центр, 2017. 

176 с. 

321. Ступень Р.М. Екологічні наслідки неефективного 

функціонування ринку сільськогосподарських земель // Перспективи  

розвитку  національної  економіки: збірник  матеріалів ІІI  Міжнар. наук.-

практ. конф. (Запоріжжя, 9–10 вересня 2016 р.).  Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 

2016. С. 26–28. 

322. Ступень Р.М. Інституціональні особливості інфраструктурного 

забезпечення функціонування ринку сільськогосподарських земель // 

АгроСвіт. 2016. № 5. С. 33–36. 

323. Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального 

природокористування в Україні / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., 

проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна]. К.: ДУ ІЕПСР НАН 

України, 2013. 64 с. 

324. Таратула Р.Б. Особливості геоінформаційного забезпечення 

земельно-інформаційної системи // Збалансоване природокористування. 

2017. № 2. С. 118–123. 



409 

 

325. Тихенко Р.В. Роль землевпорядних заходів у забезпеченні 

екологічної безпеки при використанні земельних ресурсів // Землеустрій і 

кадастр. 2007. № 1. С. 63–67. 

326. Тихенко Р.В., Колесник А.М. Землеустрій як наукова основа 

організації екологобезпечного використання та охорони земельних ресурсів // 

Землеустрій, кадастр и моніторинг земель. 2012. №3–4. С. 28–32. 

327. Ткачук Л.В. Консолідація земель: ефективне використання та 

охорона в умовах трансформації земельних відносин: монографія. Львів: 

Вид-во Львів. НАУ, 2009. 249 c. 

328. Третяк А.М. Екологія землекористування. Теоретико-

методологічні основи формування та адміністрування: монографія. Херсон: 

Грінь Д. С. [вид.], 2012. 436 с. 

329. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і 

територіальний землеустрій: навч. посіб. К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2008. 576 с. 

330. Третяк А.М. Концептуальні засади «землеустрою – 2030» // 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 1–2. С. 4–12. 

331. Третяк А.М. Концептуальні засади землевпорядного планування 

розвитку міського землекористування в умовах децентралізації // 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. № 1. С. 3–13. 

332. Третяк А.М. Основні напрями змін та удосконалення державної 

земельної політики в Україні // Національна безпека і оборона. 2009. №3. 

С. 58–63. 

333. Третяк А.М. Сучасний землеустрій як самостійна галузь 

наукового знання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. 

С. 10–18. 

334. Третяк А.М. Теоретичні основи землеустрою. К.: ІЗУ УААН, 

2002. 152 с. 

335. Третяк А.М., Дорош Й.М., Третяк Р.А. Теоретичні засади 

землевпорядного процесу: монографія / [під заг. ред. А.М. Третяка]. Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.  266 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100903


410 

 

336. Третяк А.М., Дорош Й.М., Третяк Р.А. Теоретичні поняття 

«землевпорядний процес», «землевпорядна процедура» та їх співвідношення 

// Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 3. С. 3–11. 

337. Третяк А.М., Другак В.М. Наукові основи економіки 

землекористування та землевпорядкування. К.: ЦЗРУ, 2003. 337 с. 

338. Третяк А.М., Другак В.М., Колганова І.Г. Землевпорядне 

проектування: впорядкування існуючих сільськогосподарських 

землеволодінь і землекористувань та їх угідь: монографія. К.: Центр 

земельної реформи України, 2007. 246 с. 

339. Третяк А.М., Третяк В.М. Землеустрій в Україні: впорядкування 

землеволодінь і землекористувань та організація території 

сільськогосподарських підприємств: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2016. 

199 с. 

340. Третяк В.М., Свентух В.Ю. Стале (збалансоване) 

землекористування як фактор підвищення економічної ефективності 

використання сільськогосподарських земель // Землеустрій, кадастр і 

моніторинг земель. 2015. № 4. С. 24–31. 

341. Третяк Н.А. Розвиток системи управління земельними ресурсами 

як економічної функції власності на землю: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 

2013. 254 с. 

342. Троицкий В.П., Волков С.Н., Зак И.М., Мияев Г.П., 

Варламов А.А. Землеустройство, использование и охрана земельных 

ресурсов: словарь-справочник. М.: ГУЗ, 1996. 192 с. 

343. Туровська Л.В. Землеустрій – землевпорядкування /// 

Термінологічний вісник. 2017. Вип. 4. С. 309–311. 

344. Фінансово-економічний механізм управління територіальними 

природно-господарськими комплексами / за заг. ред. акад. НААН України, 

д.е.н., проф. М.А. Хвесика. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 528 с. 



411 

 

345. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: манифест 

современной институциональной экономической теории: пер. с англ. М.: 

Дело, 2003. 464 с. 

346. Хвесик М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи // 

Економіст. 2011. № 4. С. 8–9. 

347. Хвесик М.А., Голян В.А. Інституціональне забезпечення 

землекористування: теорія і практика: монографія. К.: НАУ, 2006. 260 с.  

348. Ходаківська О.В. Земельні відносини у сільському господарстві: 

стан, проблеми та перспективи розвитку // Землевпорядний вісник. 2015.  

№ 7. С. 18–22. 

349. Хусаинов А.Ш. Экономическая эффективность проведения 

внутрихозяйственного землеустройства в сельскохозяйственных 

организациях // Бухучет в сельском хозяйстве. 2016. № 1. С. 53–59. 

350. Черкашина А.И. Землеустроительное обеспечение кадастровой 

деятельности: цель, содержание // Инновационные научные решения – 

основа модернизации аграрной экономики: сб.ст. Всерос. заоч. науч.- практ. 

конф. Пермь: Пермская FCXA, 2011. С. 266–271. 

351. Черкашина А.И. Землеустроительное обеспечение кадастровой 

деятельности в Пермском крае (Экономика и организация): дис. … кандидата 

экон. наук: 08.00.05 / Черкашина Анна Игоревна. Москва, 2011. 205 с. 

352. Черкашина А.И. Землеустроительное обеспечение кадастровой 

деятельности на основе IKT-технологий // Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель. 2011. № 10. С. 45–51. 

353. Чуб О.П. Проект землеустрою як основа раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення // Економіст. 2011. 

№ 10. С. 36–37. 

354. Чудак Л.А. Перспективи контролю дотримання сівозмін як 

фактора забезпечення раціонального використання земель 

сільськогосподарського призначення // Економіка. Фінанси. Менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. 2018. № 1. С. 111–124. 



412 

 

355. Чудовська В.А. Розвиток системи планування раціонального 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення // 

Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 177–183. 

356. Швець В.Д. Захист прав суб'єктів землекористування в Україні: 

адміністративно-правовий аспект: монографія. Харків: Золота миля, 2015. 

287 с. 

357. Шворак А., Євсюков Т. Способи та методи консолідації земель 

сільськогосподарського призначення // Економіст. 2014. № 8. С. 44–48. 

358. Шворак А.М. Зарубіжний досвід планування використання 

земель // Землеустрій і кадастр. 2009. № 3. С. 29–37. 

359. Шворак А.М. Регіональні особливості консолідації земель 

сільськогосподарського призначення // Землеустрій і кадастр. 2013. № 3. 

С. 9–16. 

360. Шкуратов А.И. Эколого-экономические проблемы 

сельскохозяйственного землепользования в процессе реформирования 

земельных отношений в Украине // Проблемы экономики: сборник научных 

трудов. №1 (16). Минск: Институт системных исследований в АПК НАН 

Беларуси, 2013. С. 247–257. 

361. Шкуратов О.І. Організаційно-економічні основи екологічної 

безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика: 

монографія. К.: ДКС-Центр, 2016. 356 с. 

362. Шкуратов О.І. Оцінка земель в процесі організації екологічно 

орієнтованого сільськогосподарського виробництва // АгроСвіт. 2013. № 24. 

С. 13–17. 

363. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование 

предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла 

конъюнктуры). М.: Издательство «Прогресс», 1982. 454 с. 

364. Юхно А.С. Економіко-екологічна оптимізація використання 

земель сільськогосподарськими підприємствами // Науковий вісник 



413 

 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16, № 2(5). С. 202–207. 

365. Яремко О.П. Напрями підвищення ефективності функціонування 

організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого 

лісоуправління // Економічний дискурс. 2017. Вип. 2. С. 192–199. 

366. Agrarian land law in the Western World: some reflections / 

W. Brussaard, M. Grossman (eds.). Oxford, 1992. P. 254–270. 

367. Ahlqvist O, Varanka D, Fritz S, & Janowicz K. Land Use Cover and 

Land Cover Semantics. Principles, Best Practices, and Prospects. Boca Raton: 

CRC Press, 2015. 360 p. 

368. Atamaniuk O., Hreshchuk H. Organizational and economic 

mechanism on the sustainable use stimulation of agricultural appointment land // 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 4. С. 37–45. 

369. Axelsson R., Angelstam P., Elbakidze M., Stryamets N., Johansson K. 

Sustainable Development and Sustainability: Landscape Approach as a Practical 

Interpretation of Principles and Implementation Concepts. Journal of landscape 

ecology. 2012. Vol. 4. P. 5–30. 

370. Bertalnffy L. Von. General system theory. Foundations, development, 

applications, New York: George Braziller, 1968. 296 p. 

371. Bouma J. Land quality indicators of sustainable land management 

across scales. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2002. Vol. 88. P. 129–136. 

372. Brimicombe А. GIS, Environmental Modeling and Engineering. Boca 

Raton: CRC Press, 2010. 376 p. 

373. Brundtland G. et al. Our Common Future; Brundtland Report; Oxford 

University Press: Oslo, Norway, 1987. URL: www.un-documents.net/our-

common-future.pdf (accessed on 12.07.2017). 

374. Bullard R. Land Consolidation and Rural Development: Papers in 

Land Management. Cambridge, UK: Anglia Ruskin University, 2007. 149 p. 



414 

 

375. Chudovskaya V.A. Land relations regulation mechanism in the 

agriculture // Středoevropský vĕstník pro vĕdu a výzkum. 2015. № 5(18). Р. 57–

61. 

376. Community Innovations in Sustainable Land Management / edit by 

Maxwell Mudhara, Saa Dittoh, Mohamed Sessay, William Critchley, Sabina Di 

Prima. New York: Routledge, 2016. 230 p. 

377. Dokouchaev V.V. Our Steppes Before and Nowadays. St.-Ptb.: Dept. 

Agriculture Ministry of Crown Domains for the World’s Columbian Exposition at 

Chicago, 1893. 62 p. 

378. Dokouchaev V.V., Sibirtzev N. M. Short scientific review of professor 

Dockuchaev’s and his pupil’s collection of soils, exposed in Chicago in the year 

1893. St.-Ptb.: impr. Evdokimov, 1893. 40 p. 

379. Dumanski J. Criteria and indicators for land quality and sustainable 

land management. ITC Journal. 1997. Vol. 3(4). pp. 216–222. 

380. Dumanski J. International Workshop on Sustainable Land 

Management for the 21st Century: Summary. Workshop Proceedings. Agricultural 

Institute of Canada, Ottawa, ON. 1994. 50 p. 

381. Enemark S. Understanding the Land Management Paradigm // 

Innovative Technology for Land Administration. Proceeding of a Symposium held 

by FIG Commision 7 on 24 and 25, June, 2005 at the University of Wisconsin. 

State Historical Society in Madison. Wisconsin, USA. P. 17–27. 

382. Enemark S.. Surveying the Surveying Profession in Denmark. 

Washington: XXII FIG 1С, 2002. 414 p. 

383. Fiorella K., Chen R., Milner E. Agricultural interventions for 

improved nutrition: A review of livelihood and environmental dimensions // 

Global Food Security.  2016. Vol. 8. pp. 39–47. 

384. Holden S.T., Shiferaw B. and Pender J. Policy Analysis for 

Sustainable Land Management and Food Security – A Bio-economic Model with 

Market Imperfections. Research Report 140. International Food Policy Research 

Institute, Washington D. C. 2005. 420 p. 

https://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?author=%22Maxwell%20Mudhara%22
https://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?author=%22Saa%20Dittoh%22
https://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?author=%22William%20Critchley%22
https://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?author=%22Sabina%20Di%20Prima%22
https://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?author=%22Sabina%20Di%20Prima%22


415 

 

385. Holden, S.T., Deininger, K. and Ghebru, H. Impacts of Low-cost Land 

Certification on Investment and Productivity. American Journal of Agricultural 

Economics Vol. 2009. 91 (2). pp. 359–373. 

386. Holt C.C. Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially 

Weighted Moving Averages. ONR Memorandum, 1957. Vol. 52, Carnegie 

Institute of Technology, Pittsburgh. 

387. Hreshchuk H. Improvement of land management mechanism of 

agricultural land use regulation // Economy. Zarządzanie. Osiągnięcia naukowe, 

rozwój, propozycje na rok 2016: zbiór artykułów naukowych konferencji 

miedzynarodowej naukowo-praktycznej (Polska, Zakopane, 30.12.2016). 

Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. S. 36–38. 

388. Hreshchuk H., Kolodiy P. Usage of GIS – Technologies for Plots of 

Land Registration // Geomatics and environmental engineering. 2016. Vol. 10. 

№ 4. P. 49–53. 

389. Hurwicz, Leonid. The design of mechanisms for resource allocation. 

The American Economic Review, special issue: papers and proceedings of the 

eighty-fifth annual meeting of the American Economic Association, (Richard 

T. Ely Lecture). 1973. American Economic Association via JSTOR. 63 (2): 1–30. 

390. Kazmir P., Drozdiak M., Kazmir L. Optymalizacja infrastruktury 

ekologicznej obszarów wiejskich na ukraińsko-polskim pograniczu w aspekcie 

teoretycznym // Inżynieria Rolnicza. 2003. Nr 3. T.II. S. 135–149. 

391. Lyushyn V. Functioning and development of the agricultural lands 

protection system // Nauka i studia. 2015. № 8 (139). P. 17–21. 

392. Mander Ü. Uuemaa E. Landscape assessment for sustainable planning 

// Ecological Indicators. 2010. № 10. P. 1–3. 

393. Mclaren Robin. Crowdsourcing Support of Land Administration – A 

Partnership Approach. International Federation of Surveyors Article of the Month, 

2011. 12 p. 

394. Miller, F. P. and Wali, M. K. Soils, land use and sustainable 

agriculture: A review. Can. J. Soil Sci. 1995. Vol. 75, P. 413–422. 



416 

 

395. Muchova Z., Leitmanova M., Petrovic F. Possibilities of optimal land 

use as a consequence of lessons learned from land consolidation projects. 

Ecological Engineering. 2016. Vol. 90. P. 294–306. 

396. Pasakarnis G. Rural development and challenges establishing 

sustainable land use in Eastern European countries // Land Use Policy. Vol. 30 (1), 

January 2013. P. 703–710. 

397. Peter M. Phillips and Elsa Joãob. Land use planning and the 

ecosystem approach: An evaluation of case study planning frameworks against the 

Malawi Principles // Land Use Policy. 2017. Vol. 68, November.  P. 460–480. 

398. Primdahl J., Kristensen L., Busck A. The farmer and landscape 

management: different roles, different policy approaches // Geography Compass. 

2013. Vol. 7 (4). Р. 300–314. 

399. Randolph J. Environmental Land Use Planning and Management. 

John Randolph. Washington: Island Press, DC, 2002. 664 p. 

400. Rao M.V., Suresh Babu V., Suman Chandra, Ravindra Chary G. 

Integrated land use planning for sustainable agriculture and rural development. 

Ontario: Apple Academic Press, 2016. 382 p. 

401. Reed M.S., Buenemann M., Atlhopheng J. and el. Cross-scale 

monitoring and assessment of land degradation and sustainable land management: 

a methodological framework for knowledge management // Land Degradation & 

Development. 2011. № 22. P. 261–271. 

402. Satyagraha B., Limantara L.M., Bisri M., Andawayanti U. Model of 

water economic value optimization based on the land use change // Journal of 

Water and Land Development. 2018. № 36. pp. 143–152. 

403. Scherr S.J., Shames S. and Friedman R. Defining integrated landscape 

management for policy makers // Ecoagriculture Policy Focus. 2013. №. 10. 

Washington, DC: EcoAgriculture Partners. 235 p. 

404. Schulte R.P. et al. Functional land management: A framework for 

managing soil-based ecosystem services for the sustainable intensification of 

agriculture. Environmental Science & Policy. 2014. Vol. 38 (Suppl. C). P. 45–58. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377/68/supp/C


417 

 

405. Schulze E. Comparison of the development of land markets in 

European transition countries // Land ownership, land markets and their influence 

on the efficiency of agricultural production in Central and Eastern Europe. P. 

Tillack, E. Schulze (eds.). Halle: IAMO, 2000. Р. 115–137. 

406. Sharma D., Sharma R., Ghosh D. A Spatial Decision Support System 

For Land Management // International Journal of Computers and Applications. 

2006. Vol. 28 (1). P. 50–58. 

407. Shiferaw B., Holden, S.T. Policy Instruments for Sustainable Land 

Management: The Case of Highland Smallholders in Ethiopia. Agricultural 

Economics. 2000. Vol. 22. P. 217–232. 

408. Sims D. Negotiating a sustainable future for or land – Structural and 

institutional guidelines for land resource management in the 21st Century. FAO 

and UNEP. 1997. 60 p. 

409. Stupen M. Development of land planning of especially valuable lands 

in agriculture // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in 

Agriculture. 2017. Vol. 19. No. 1. Р. 49–54. 

410. Sustainable land management: challenges, opportunities, and trade-

offs. Washington, DC: The World Bank, 2006. 112 p. 

411. Tretyakova Е.А. Evolution of Research and Evaluation Methodology 

of Sustainable Development of Social and Economic Systems // World Applied 

Sciences Journal. 2013. № 25 (5). Р. 756–759. 

412. Van Dijk T. Dealing with Central European Land Fragmentation: A 

critical assessment on the use of Western European instruments. Delft: Technical 

University of Delft, 2003. 228 p. 

413. Williamson I. Using Cadastres to Support Sustainable Development / 

I. Williamson // International Federation of Surveyors. 2008, April. 24 p. 

414. Williamson I., Enemark S., Wallace J. Sustainability and Land 

Administration Systems. Melbourne: Department of Geomatics, 2006. 271 p. 



418 

 

415. Wójcik-Leń J., Sobolewska-Mikulska K. Specific features of 

development of selected agricultural problematic areas in the land consolidation 

process // Journal of Water and Land Development. 2017. №. 34. pp. 249–258. 

416. Yousefi M.R., Razdari A.M. Application of GIS and GPS in Precision 

Agricultural (a Review) // International Journal of Advanced Biological and 

Biomedical Research. 2014. Vol. 2. Issue 4(2). P. 473–476. 

417. Zevenbergen J. A Systems Approach to Land Registration and 

Cadastre // Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. 2004. Vol. 1. 

P. 14–21. 

 



419 

 

ДОДАТОК А 

Система показників оцінки рівня сталості використання земель сільськогосподарського призначення 

 

№ Показник Формула для розрахунку Розшифрування 

1 2 3 4 

1 
Коефіцієнт екологічної 

стабільності території (Ке.ст.) 
Ке.ст.=






рі

іlі

КР

РК
 

Кlі – коефіцієнт екологічної стабільності угідь і-го 

виду; 

Рі – площа угідь і-го виду; 

Кр – коефіцієнт морфологічної стабільності рельєфу 

(Кр = 1 для стабільних і Кр = 0,7 для нестабільних 

територій). 

2 
Індекс зміни рівня екологічної 

стабільності території (ІКе.ст.) 
IКе.ст =

%100
0..

.. 
сту

іcтe

К

K
 

Ке.ст.i – коефіцієнт екологічної стабільності угідь і-го 

періоду; 

Ке.ст.0 – коефіцієнт екологічної стабільності угідь 

базового періоду 

3 
Індекс зміни вмісту гумусу в 

ґрунті (IH) 
IH = %100

0


H

Hі
 

Hi – фактичний вміст гумусу  і-го періоду, %; 

H0 – вміст гумусу базового періоду, % 

4 
Еколого-агрохімічна оцінка 

земельних угідь (EACH) 
EACH =

i

і

k

H





8,6

100
 

Hi – фактичний вміст гумусу  і-го періоду, %; 

ki – поправкові коефіцієнти на: 1) кислотність; 2) 

вміст у ґрунті рухомих форм кадмію, свинцю, цинку; 

3) забрудненість рештками пестицидів та 

радіонуклідами; 4) кліматичні умови 

5 Рівень еродованості земель (El) El = %100
l

El

S

S
 

 

SEl – площа еродованих земель, га 

Sl – загальна площа сільськогосподарьких угідь, га 

 

4
1
9
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1 2 3 4 

6 
Інтенсивність ерозії земель 

(IEl) 
IEl= %100

0


l

lі

E

E
 

Eli – фактичний рівень еродованості земель і-го 

періоду, % 

El0 – рівень еродованості земель базового  періоду, % 

7 Індекс людського розвитку (Іr) 



6

1i

irr II  

Інтегральний індекс регіонального людського 

розвитку розраховується як сума індексів по всіх 

шести блоках показників: відтворення населення; 

соціальне становище; комфортне життя; 

добробут;·гідна праця; освіта. 

8 
Рівень економічної активності 

сільського населення (EARP) 
EARP = %100

Р

Реа
 

Pea – чисельність економічно активного населення; 

P – загальна чисельність населення віком 15-70 років 

9 
Приріст урожайності зернових 

та зернобобових 
ПУ= %100

0


У

Уі
 

Уі – урожайність зернових та зернобобових і-го 

періоду, ц/га;  

У0 – урожайність зернових та зернобобових базового 

періоду, ц/га 

10 

 

Обсяг продукції сільського 

господарства у постійних 

цінах 2010 р. на 1 га сільсько-

господарських угідь (ВП) 
 

ВП =
S

ВПі
 

ВПі –обсяг продукції сільського господарства у 

постійних цінах 2010 р. і-го періоду, грн 

S – площа сільськогосподарських угідь, га 

11 
Індекс зміни обсягу продукції 

сільського господарства (ІВП) 
ІВП= %100

0


ВП

ВПі
 

ВПі – фактичний обсяг продукції сільського 

господарства у постійних цінах 2010 р. на 1 га 

сільсько-господарських угідь і-го періоду, грн/га 

ВП0 обсяг продукції сільського господарства у 

постійних цінах 2010 р. на 1 га сільсько-

господарських угідь базового періоду, грн/га 

 

4
2
0
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1 2 3 4 

12 Коефіцієнт землевіддачі ( вЗ ) 
НГО

ВП
Зв   

ВП – валова продукція сільського господарства в 

порівняних цінах на 1 га сільськогосподарських 

угідь, грн/га; 

НГО – нормативно-грошова оцінка 

сільськогосподарських угідь, грн/га 

13 Рівень рентабельності (Р) 
С

ЧП
Р   

ЧП – чистий прибуток,  грн; 

С – собівартості виробництва продукції,  грн. 

Джерело: сформовано автором на основі [42; 78; 93; 94; 142]. 

 

  

4
2
1
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
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ДОДАТОК Б 

Структура та динаміка змін земельного фонду Львівської області за видами угідь, 1990–2016 рр. 

Вид угіддя 

1990 р. 2010 р. 2016 р. 2016 р.  до 

1990 р., 

тис. га 
тис. га 

% до загальної 

площі 
тис. га 

% до загальної 

площі 
тис. га 

% до загальної 

площі 

Сільськогосподарські землі 1315,5 60,3 1294,1 59,3 1290,8 59,1 –24,7 

у т.ч.: сільськогосподарські угіддя 1296,9 59,4 1265,5 58,0 1272,8 58,3 –24,1 

з них:  рілля 870,4 39,9 796,3 36,5 805,7 36,9 –64,7 

багаторічні насадження 24,7 1,1 23 1,1 23,0 1,1 –1,7 

сіножаті  181,4 8,3 187,7 8,6 187,6 8,6 +6,2 

пасовища 219,7 10,1 257,7 11,8 255,8 11,7 +36,1 

Інші с.-г. землі 18,6 0,9 28,6 1,3 18,0 0,8 –0,6 

Ліси та інші лісовкриті площі 673,8 30,9 694,5 31,8 694,7 31,8 +20,9 

у т.ч. 

вкриті лісовою рослинністю 612,7 28,1 628,7 28,8 629,1 28,8 х 

не вкриті лісовою рослинністю 19,2 0,9 19,4 0,9 19,7 0,9 х 

інші лісові землі 13,1 0,6 15,2 0,7 15,4 0,7 х 

чагарники 28,8 1,3 31,2 1,4 30,5 1,4 х 

Забудовані землі  100,9 4,6 111,7 5,1 114,9 5,3 +14,0 

Відкриті заболочені землі 9,5 0,4 9,5 0,4 9,4 0,4 –0,1 

Відкриті землі без рослинного 

покриву або з незначним рослинним 

покривом 

30,6 1,4 30,6 1,4 30,6 1,4 0 

Усього земель (суша) 2140,3 98,0 2140,4 98,0 2140,4 98,0 +0,1 

Води (території, вкриті 

поверхневими водами) 
42,8 2,0 42,8 2,0 42,8 2,0 0 

Разом (територія) 2183,1 100,0 2183,2 100,0 2183,2 100,0 +0,1 

Джерело: сформовано за даними Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

4
2
2
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ДОДАТОК В 

Розподіл сільськогосподарських підприємств України за розміром 

сільськогосподарських угідь, 2010–2017 рр. 

Показник 

Кількість підприємств 
Площа сільськогосподарських угідь 

одиниць 

% від 

загальної 

кількості 
тис. га 

% від загальної 

площі сільсько-

господарських 

угідь  

2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Підприємства, що 

мали сільсько-

господарські 

угіддя 

48824 40735 86,4 89,4 21585,9 19960,2 100,0 100,0 

у т.ч. площею, га 

до 5,0 5784 3138 10,2 6,9 18,3 10,1 0,1 0,1 

5,1-10,0 4038 2594 7,1 5,7 31,9 20,3 0,1 0,1 

10,1-20,0 4925 3937 8,7 8,6 76,3 61,0 0,4 0,3 

20,1-50,0 13707 11263 24,3 24,7 519,8 424,9 2,4 2,1 

50,1-100,0 4831 4903 8,6 10,8 345,2 354,3 1,6 1,8 

100,1-500,0 7181 7372 12,7 16,2 1743,1 1797,1 8,1 9,0 

500,1-1000,0 2667 2651 4,7 5,8 1919,4 1891,4 8,9 9,5 

1000,1-2000,0 2661 2481 4,7 5,4 3822,8 3570,9 17,7 17,8 

2000,1-3000,0 1347 1084 2,4 2,4 3295,5 2649,2 15,3 13,3 

3000,1-4000,0 666 471 1,2 1,0 2293,0 1635,4 10,6 8,2 

4000,1-5000,0 376 276 0,7 0,6 1670,5 1236,1 7,6 6,2 

5000,1-7000,0 332 261 0,6 0,6 1919,6 1526,3 8,9 7,6 

7000,1-10000,0 178 138 0,3 0,3 1479,6 1140,1 6,9 5,7 

більше 10000,0 131 166 0,2 0,4 2450,9 3643,1 11,4 18,3 

Підприємства, що 

не мали сільсько-

господарських 

угідь 

7669 4823 13,6 10,6 – – – – 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 
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ДОДАТОК Г 

Динаміка структури посівних площ сільськогосподарських культур в 

Україні, тис. га 

Культура 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2016 2017 
2017 у % 

до 1990 

Уся посівна площа 32406 30963 27173 26044 26952 27026 27585 85,1 

Зернові та зерно-

бобові культури 
14583 14152 13646 15005 15090 14401 14624 100,3 

озимі зернові 8614 6310 6324 7289 7904 7178 7242 84,1 

у тому числі: 

пшениця 
7568 5324 5316 6185 6137 6028 6184 81,7 

жито 518 609 668 622 286 144 171 33,0 

ячмінь 528 377 340 482 1481 1006 887 168,0 

ярі зернові та 

зернобобові 
5969 7842 7322 7716 7186 7223 7382 123,7 

у тому числі : 

пшениця 
9 185 303 480 314 190 202 2244,4 

ячмінь 2201 4130 3645 4018 3024 1861 1620 73,6 

овес 492 570 521 468 326 209 198 40,2 

кукурудза на зерно 1234 1174 1364 1711 2709 4286 4520 366,3 

просо 205 167 437 141 95 109 58 28,3 

гречка 350 459 574 426 225 154 189 54,0 

рис 28 22 26 21 29 12 13 46,4 

зернобобові 1424 1103 408 422 429 324 506 35,5 

Технічні культури 3751 3748 4187 5260 7296 8852 9259 246,8 

цукрові буряки 

(фабричні) 
1607 1475 856 652 501 292 316 19,7 

соняшник 1636 2020 2943 3743 4572 6073 6034 368,8 

соя 93 25 65 438 1076 1869 2000 2150,5 

ріпак 90 49 214 207 907 455 789 876,7 

льон-довгунець 172 98 23 25 1 2 2 1,2 

Картопля і овоче-

баштанні культури 
2073 2165 2277 2041 1967 1841 1844 89,0 

картопля 1429 1532 1629 1514 1408 1312 1323 92,6 

овочі відкритого 

ґрунту 
456 503 538 465 462 442 439 96,3 

Кормові культури 11999 10898 7063 3738 2599 1932 1858 15,5 

кормові коренеплоди 624 480 285 294 244 211 208 33,3 

кукурудза на силос і 

зелений корм 
4637 3475 1920 774 473 284 286 6,2 

однорічні трави 2583 2879 1765 891 583 374 353 13,7 

багаторічні трави 3986 3906 2985 1702 1238 995 955 24,0 

Площа чистих парів 1427 1570 3213 2428 1465 1391 1385 97,0 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 
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ДОДАТОК Д 

Площі еродованих земель України в розрізі регіонів 

Таблиця Д.1 

Площі дефляційно небезпечних та підданих вітровій ерозії (дефляції) земель, тис. га 

Регіон/область 

Дефляційно небезпечні 

Всього 
з них в тому числі 

еродовані 

з них Піддані сумісній дії водної 
та вітрової ерозії слабо середньо сильно слабо середньо сильно 

АР Крим 1117,2 596,8 516,5 3,9 190,2 173,3 15,1 1,8 47,9 

Вінницька 71,0 63,3 7,3 0,4 0,1 – 0,1 – – 

Волинська 257,7 64,2 172,8 20,7 1,7 1,1 0,5 0,1 – 

Дніпропетровська 1913,9 883,4 1004,5 26,0 16,8 9,0 6,5 1,3 0,3 

Донецька 1757,3 401,3 1347,9 8,1 – – – – 1355,9 

Житомирська 218,7 157,4 50,1 11,2 3,9 1,9 1,6 0,4 – 

Закарпатська – – – – – – – – – 

Запорізька 1877,1 639,1 1228,5 9,5 413,7 307,2 92,4 14,1 106,0 

Івано-Франківська – – – – – – – – – 

Київська 746,1 642,2 92,8 11,1 72,6 40,9 16,7 15,0 – 

Кіровоградська 1111,7 475,1 634,7 1,9 – – – – – 

Луганська 1623,2 1160,2 314,3 148,7 386,8 350,4 15,7 20,7 506,7 

Львівська 224,4 54,8 161,1 8,5 41,9 20,3 19,3 2,3 0,5 

Миколаївська 1702,7 804,2 896,1 2,4 45,8 45,1 0,7 – – 

Одеська 1662,9 756,1 905,2 1,6 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

Полтавська 412,3 285,2 109,3 17,8 – – – – 38,3 

Рівненська 324,8 87,0 122,3 115,5 6,1 4,5 1,4 0,2 – 

Сумська 367,7 304,0 61,0 2,7 26,7 21,5 4,3 0,9 – 

Тернопільська 3,8 1,4 2,4 – – – – – – 

Харківська 1028,2 470,8 555,0 2,4 70,7 70,6 0,1 – – 

Херсонська 1706,3 892,9 688,9 124,5 366,4 348,1 14,2 4,1 – 

Хмельницька 27,3 22,7 4,6 – – – – – – 

Черкаська 255,4 233,7 19,5 2,2 3,1 2,3 0,7 0,1 0,2 

Чернівецька 4,4 3,0 1,3 0,1 – – – – – 

Чернігівська 942,2 689,4 237,7 15,1 15,1 15,1 – – – 

Разом по Україні 19360,4 9688,6 9137,5 534,3 1662,8 1411,7 189,7 61,4 2056,2 

Джерело: сформовано за даними Міністерства екології та природних ресурсів України. 4
2
5
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Таблиця Д.2 

Площі підданих водній ерозії земель, тис. га 

Регіон/область 

Піддані водній ерозії (змиті) 

Всього 
в тому числі 

слабо середньо сильно 

АР Крим 247,2 181,3 52,8 13,1 

Вінницька 743,8 570,6 135,1 38,1 

Волинська 105,2 59,0 32,0 14,2 

Дніпропетровська 1000,8 792,7 163,0 45,1 

Донецька 1355,9 810,8 366,6 178,5 

Житомирська 63,6 39,3 16,7 7,6 

Закарпатська 37,6 25,1 9,0 3,5 

Запорізька 799,0 378,8 238,8 181,4 

Івано-Франківська 135,9 72,1 42,7 21,1 

Київська 173,9 98,5 38,4 37,0 

Кіровоградська 1029,1 701,7 250,1 77,3 

Луганська 1215,3 960,8 207,8 46,7 

Львівська 300,6 168,9 92,1 39,6 

Миколаївська 938,3 569,4 294,1 74,8 

Одеська 1241,1 807,6 314,6 118,9 

Полтавська 355,6 267,3 67,2 21,1 

Рівненська 159,6 70,2 44,2 45,2 

Сумська 305,1 241,2 54,8 9,1 

Тернопільська 391,2 235,1 111,6 44,5 

Харківська 1121,4 853,1 217,3 51,0 

Херсонська 264,3 180,1 60,3 23,9 

Хмельницька 664,2 380,7 244,7 38,8 

Черкаська 361,9 219,4 87,0 55,5 

Чернівецька 200,3 103,5 57,2 39,6 

Чернігівська 65,3 41,7 16,9 6,7 

м. Київ 0,4 0,2 0,2 - 

м. Севастополь 7,6 4,6 2,9 0,1 

Разом по Україні 13284,2 8833,7 3218,1 1232,4 
Джерело: сформовано за даними Міністерства екології та природних ресурсів 

України. 
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ДОДАТОК Е 

Динаміка проведення заходів з хімічної меліорації в Україні ґрунтів за 

регіонами України, тис. га 

Регіон/область 

Вапнування, тис. га Гіпсування, тис. га 

Роки 

1990 2010 2014 2015 2016 1990 2010 2014 2015 2016 

АР Крим – – – – – 47,7 1,3 – – – 

Вінницька 180,6 16,8 19,8 23,7 14,7 – – – – – 

Волинська 60,5 0,3 1,1 1,1 3,8 – – – – – 

Дніпропетровська – – – 0,0 – 20,6 0,4 0,3 0,6 1,0 

Доненька – – – – – 15,5 – 0,1 – – 

Житомирська 158,1 5,9 5 4,1 4,6 – – – – – 

Закарпатська 31,7 0,1 0 2,8 3,6 – – – – – 

Запорізька – – – – 0,0 18,2 – 0 1 0,1 0,5 

Івано-Франківська 73,6 1 1,8 2,5 10,2 – – – – – 

Київська 76,7 5,3 2,8 0,8 5,3 6 – – – 1,5 

Кіровоградська 10 0,1 3,5 2,4 0,1 – – – – – 

Луганська – – – – – 10,8 – – – – 

Львівська 70,7 3,6 2,8 4,3 4,4 – – – – – 

Миколаївська – – – – 0,1 28,9 0,9 3 2,6 2,8 

Одеська – – – – – 7,2 – – – – 

Полтавська 63,3 4,9 6,2 6,0 2,3 20,3 – – – – 

Рівненська 76 2,7 16,9 12,3 14,1 – – – – – 

Сумська 82,1 4,6 0,6 0,6 1,3 1,2 – – – – 

Тернопільська 100,6 2,6 12 9,4 7,5 – – – – – 

Харківська 32,1 – 0,2 1,1 1,5 8,1 – 0,1 – – 

Херсонська – – – – – 73,7 1,8 2,8 3,0 5,3 

Хмельницька 135 3,1 13,9 10,5 8,1 – – 0,3 0,8 – 

Черкаська 120,1 11,9 5,2 3,9 8,5 3,1 – – – – 

Чернівецька 47,5 1,3 – 0,2 0,2 – – – – – 

Чернігівська 120,4 9 5,4 2,4 13,4 33 – – – – 

Україна 1439 73,2 97,2 88,1 103,7 304,7 4,4 4,0 7,1 11,1 
Джерело: сформовано за даними Держстату. 
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ДОДАТОК Ж 

Показники родючості ґрунтів за регіонами України, 2011–2015 рр. 

Регіон/Область 

Обстежена 

площа, 

тис. га 

Реакція 

ґрунтового 

розчину, 

рH 

Уміст поживних речовин у ґрунті 
Еколого-

агрохімічний 

бал 
Гумус, % 

Рухомі сполуки 

фосфору, мг/кг 

Рухомі сполуки 

калію, мг/кг 
Азот, 

мг/кг 

Рухомі 

сполуки сірки, 

мг/кг за методом Чирикова 

АР Крим – – – – – – – – 

Вінницька 1040,7 5,50 2,70 87,0 108,0 80,0 – 46,0 

Волинська 390,1 6,10 1,56 118,0 47,8 122,3 5,27 41,0 

Дніпропетровська 1432,5 7,23 3,77 129,6 144,3 131,8 9,00 55,0 

Донецька 39,5 7,20 3,80 98,1 114,6 83,1 5,80 60,9 

Житомирська 845,8 5,70 2,01 117,0 49,0 83,0 7,86 39,0 

Закарпатська 238,6 5,16 2,56 81,5 86,4 79,9 9,86 40,0 

Запорізька 1326,1 7,42 3,40 123,3 175,6 83,6 8,54 46,0 

Івано-Франківська 290,6 5,40 3,28 79,0 89,0 86,0 4,26 40,0 

Київська 765,0 6,02 2,98 121,0 103,0 124,0 6,70 48,7 

Кіровоградська 1103,2 6,00 4,11 86,0 132,0 116,0 8,00 67,0 

Луганська 639,5 7,90 3,91 78,0 104,0 104,0 – 52,0 

Львівська 497,6 6,01 2,67 135,6 88,0 128,0 – 42,9 

Миколаївська 1473,2 7,30 3,24 110,0 195,0 93,0 7,10 52,0 

Одеська 1155,0 7,30 3,77 82,0 138,0 – 7,80 54,6 

Полтавська 774,3 6,50 3,18 125,0 111,9 109,7 13,51 48,7 

Рівненська 496,6 6,00 2,27 121,0 54,0 127,0 8,20 39,0 

Сумська 785,0 5,70 3,50 105,0 99,0 93,0 2,70 43,0 

Тернопільська 497,7 5,90 3,13 106,0 119,0 129,0 6,55 57,0 

Харківська 1178,8 5,80 4,10 103,0 86,1 110,0 12,84 66,0 

Херсонська 1300,1 6,47 2,45 147,0 193,0 – 9,30 34,0 

Хмельницька 953,6 6,40 2,96 116,0 109,0 103,0 5,80 48,0 

Черкаська 805,3 6,01 3,06 129,4 85,6 118,0 6,40 56,5 

Чернівецька 236,0 5,80 2,60 52,0 62,6 105,5 9,90 48,0 

Чернігівська 653,0 5,46 2,41 108,0 76,0 97,0 10,93 45,0 

Разом в Україні 18917,8 6,39 3,16 110,30 120,50 105,40 8,09 49,5 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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ДОДАТОК И 

Показники вмісту гумусу в ґрунтах України 

Таблиця И.1 

Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах України, 1990-2015 рр. 

Області 

Вміст гумусу, % 

1990 р. 2000 р. 2005 р. 2015 р. 
2015 р. +,– 

до 1990 р. 

АР Крим 2,51 2,40 2,32 – х 

Вінницька 2,75 2,4 2,73 2,70 –0,05 

Волинська 1,85 1,69 1,59 1,56 –0,29 

Дніпропетровська 3,77 3,77 3,88 3,77 0 

Донецька 4,37 4,29 4,19 3,80 –0,57 

Житомирська 2,01 1,95 1,92 2,01 0 

Закарпатська 2,21 2,08 2,19 2,56 +0,35 

Запорізька 3,32 3,33 3,54 3,40 +0,08 

Івано-Франківська 3,12 3,39 3,78 3,28 +0,16 

Київська 2,60 2,60 2,87 2,98 +0,38 

Кіровоградська 4,16 4,17 4,22 4,11 –0,05 

Луганська 4,17 4,18 4,01 3,91 –0,26 

Львівська 2,26 2,65 2,47 2,67 +0,41 

Миколаївська 3,46 3,28 3,32 3,24 –0,22 

Одеська 3,57 3,27 3,28 3,77 +0,20 

Полтавська 3,57 3,32 3,39 3,18 –0,39 

Рівненська 2,23 2,23 2,22 2,27 +0,04 

Сумська 3,37 3,38 3,53 3,50 +0,13 

Тернопільська 3,16 3,12 3,12 3,13 –0,03 

Харківська 4,40 4,29 5,80 4,10 –0,30 

Херсонська 2,15 2,14 2,46 2,45 +0,30 

Хмельницька 3,27 3,02 3,00 2,96 –0,31 

Черкаська 3,25 3,20 3,26 3,06 –0,19 

Чернівецька 2,37 2,22 2,29 2,60 +0,23 

Чернігівська 2,51 2,26 2,27 2,41 –0,10 

Україна  3,36 3,19 3,15 3,16 –0,20 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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Таблиця И.2 

Агрохімічна характеристика обстежених земель за вмістом гумусу в регіонах України  

Регіон/Область 

Рік 

обсте-

ження 

Обстежена 

площа, 

тис. га 

Площі ґрунтів за вмістом гумусу 

Середньозва-

жений 

показник, % 

дуже низький 

< 1,1% 

низький 1,1–

2,0% 

середній 2,1–

3,0% 

підвищений 

3,1–4,0% 

високий 4,1–

5,0% 

дуже  

високий  > 

5,0% 

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вінницька 
1990 1467,30 – – 285,00 19,42 661,50 45,08 405,10 27,61 115,70 7,89 – – 2,75 

2015 1040,70 1,80 0,20 205,20 19,70 435,80 41,90 293,60 28,20 100,80 9,70 3,50 0,30 2,70 

Волинська 
1990 132,04 5,92 1,20 98,63 19,93 26,71 5,40 0,78 0,16 – – – – 1,85 

2015 345,43 62,83 18,19 240,65 69,66 38,95 11,27 2,60 0,75 0,40 0,17 – – 1,67 

Дніпропетровська 
1990 1803,50 – – 13,60 0,75 267,60 14,84 794,30 44,04 690,80 38,30 37,20 2,06 3,77 

2015 1432,52 1,41 0,10 39,69 2,77 191,86 13,39 577,19 40,29 555,12 38,75 67,25 4,69 3,77 

Донецька 
1990 1525,00 – – 5,00 0,33 51,90 3,40 317,80 20,84 921,20 60,41 229,10 15,02 4,37 

2015 39,50 0,40 1,00 1,40 3,50 7,00 17,80 11,80 29,80 11,90 30,10 7,00 17,60 3,80 

Житомирська 
1990 1141,30 67,10 5,88 605,60 53,06 224,20 19,64 240,10 21,04 4,30 0,38 – – 2,01 

2015 845,80 41,00 4,85 429,40 50,77 173,50 20,51 201,90 – – – – – 2,01 

Закарпатська 
1990 306,71 0,47 0,15 123,62 40,31 146,14 47,65 23,98 7,82 10,18 3,32 2,32 0,76 2,21 

2015 238,61 2,99 1,25 76,72 32,15 97,50 40,86 40,07 16,79 13,87 5,80 7,46 3,13 2,56 

Запорізька 
1990 1611,50 7,80 0,48 173,20 10,75 812,10 50,39 532,90 33,07 84,20 5,22 1,30 0,08 3,32 

2015 1326,10 3,40 0,30 41,60 3,10 344,00 25,90 655,10 49,40 254,20 19,20 27,80 2,10 3,40 

Івано-

Франківська 

1990 360,20 0,40 0,11 13,20 3,66 143,00 39,70 166,20 46,14 36,50 10,13 0,90 0,25 3,12 

2000 276,40 – – 5,20 1,88 107,40 38,86 132,30 47,87 30,80 11,14 0,70 0,25 3,39 

Закарпатська 
2015 290,60 0,20 0,07 22,80 7,85 99,80 34,34 110,80 38,13 45,40 15,62 11,60 3,96 3,28 

1990 306,71 0,47 0,15 123,62 40,31 146,14 47,65 23,98 7,82 10,18 3,32 2,32 0,76 2,21 

Київська 
1990 770,80 195,95 25,42 546,50 70,90 28,05 3,64 0,30 0,04 – – – – 2,60 

2015 761,43 7,30 0,96 119,24 15,66 246,90 32,43 298,60 39,21 82,09 10,78 7,30 3,10 3,12 

Кіровоградська 
1990 1629,30 – – 6,40 0,39 107,30 6,59 496,50 30,47 738,50 45,33 280,60 17,22 4,16 

2015 1103,20 1,00 0,10 10,20 0,92 78,50 7,11 374,80 34,00 544,10 49,33 94,60 8,60 4,44 

Луганська 
1990 1175,90 – – – – 16,30 1,39 469,80 39,95 679,20 57,76 10,60 0,90 4,18 

2015 639,50 – – – – 7,20 1,10 302,30 47,30 329,80 51,60 0,20 0,03 3,49 
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Продовження табл. И.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Львівська 
1990 571,70 22,90 4,01 226,30 39,58 211,70 37,03 62,90 11,00 31,40 5,49 16,50 2,89 2,26 

2015 497,70 8,00 1,61 148,20 29,78 192,10 38,61 98,10 19,71 31,40 6,31 19,90 4,00 2,67 

Миколаївська 
1990 1436,20 – – 40,60 2,83 338,40 23,56 658,20 45,83 372,00 25,90 27,00 1,88 3,46 

2015 1473,20 5,20 0,35 93,20 6,33 424,70 28,90 694,20 47,12 246,70 16,75 9,20 0,62 3,24 

Одеська 
1990 х х х х х х х х х х х х х 3,57 

2015 1155,00 0,20 0,02 13,80 1,19 261,80 22,70 450,00 38,96 299,40 25,92 129,80 8,00 3,69 

Полтавська 
1990 930,00 0,30 0,02 22,40 1,55 148,60 10,30 390,40 27,05 343,30 23,79 25,30 1,75 3,57 

2015 774,30 – – 18,70 2,40 361,20 46,60 301,90 39,00 86,90 11,20 5,60 0,70 3,18 

Рівненська 
1990 495,20 64,10 12,94 156,10 31,52 150,30 30,35 116,90 23,61 7,70 1,55 0,10  2,23 

2015 451,80 3,80 0,84 190,30 42,12 204,90 45,35 44,90 9,94 6,90 1,53 1,00 0,22 2,27 

Сумська 
1990 1213,00 17,30 1,43 163,60 13,49 228,10 18,80 373,30 30,77 371,80 30,65 58,90 4,86 3,37 

2015 785,00 5,20 0,66 91,10 11,61 162,70 20,73 284,30 36,22 219,70 27,99 22,00 2,80 3,50 

Харківська 
1990 1499,00 0,10 0,01 7,90 0,53 53,70 3,58 246,30 16,43 786,40 52,46 404,60 26,99 4,40 

2015 1178,80 0,90 0,08 11,00 0,93 54,00 4,58 320,40 27,18 641,40 54,41 151,10 12,82 4,10 

Херсонська 
1990 1801,60 76,80 4,26 429,90 23,86 902,70 50,11 376,60 20,90 15,60 0,87 – – 2,15 

2015 1300,10 70,70 5,44 303,70 23,36 702,10 54,00 219,70 16,90 3,90 0,30 – – 2,45 

Хмельницька 
1990 1144,20 6,50 0,57 152,60 13,34 299,00 26,13 435,40 38,05 229,70 20,08 21,30 55,97 3,27 

2015 953,50 3,70 0,40 175,00 18,35 326,10 34,20 338,10 35,46 100,30 10,52 10,30 1,10 2,96 

Черкаська 
1990 1147,30 – – 76,60 6,68 309,20 26,95 587,50 51,21 174,00 15,17 – – 3,25 

2015 805,30 1,90 0,24 67,50 – – 35,54 381,40 47,40 65,40 8,12 2,90 0,36 3,21 

Чернівецька 
1990 336,40 2,90 0,86 101,00 30,02 175,70 52,23 52,30 15,55 4,50 1,34 – – 2,37 

2015 236,00 0,10 0,04 38,70 16,40 124,90 52,92 62,90 26,65 9,20 3,90 0,20 0,10 2,30 

Чернігівська 
1990 х х х х х х х х х х х х х 2,27 

2015 653,00 18,40 2,82 285,10 43,66 174,60 26,74 137,60 21,07 36,00 5,51 1,30 0,20 2,41 

Усього 

по Україні 

1990 23251,25 468,94 2,02 3288,95 14,15 5582,50 24,01 7109,76 30,58 5680,78 24,43 1120,92 4,82 3,28 

2015 18824,79 240,43 1,28 2646,20 14,06 5158,61 27,40 6485,16 34,45 3714,28 19,73 580,11 3,08 3,16 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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Таблиця И.3 

Агрохімічна характеристика обстежених земель за вмістом гумусу в ґрунтах Львівської області, 2011-2015 рр. 

Район 

Обстежена 

площа, 

тис. га 

Площі ґрунтів за вмістом гумусу 

Середньо- 

зважений 

показник, % 

дуже низький 

<1,0% 

низький 

1,1–2,0% 

середній 

2,1–3,0% 

підвищений 

3,1–4,0% 

високий 

4,1–5,0% 

дуже 

високий 

5,0% 

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % 

Бродівський 38,5 0,6 1,6 6,0 15,6 17,3 44,8 10,8 28,2 2,9 7,5 0,9 2,3 2,8 

Буський 31,4 0,9 2,9 11,6 36,9 10,2 32,5 5,6 17,8 1,9 6,1 1,2 3,8 2,6 

Городоцький 28,6 0,1 0,3 6,9 24,1 12,9 45,1 7,5 26,2 0,8 2,8 0,4 1,4 2,6 

Дрогобицький 24,9 0,1 0,4 8,5 34,1 10,9 43,8 2,9 11,6 1,1 4,4 1,4 5,8 2,7 

Жидачівський 37,8 0,1 0,3 9,2 24,3 19,4 51,3 7,6 20,1 1,3 3,4 0,2 0,5 2,6 

Жовківський 43,8 1,9 4,3 16,3 37,2 13,9 31,7 6,3 14,4 2,7 6,2 2,7 6,2 2,6 

Золочівський 43,7 0,2 0,5 3,8 8,7 12,0 27,5 15,6 35,7 7,3 16,7 4,8 11,0 3,5 

Кам.-Бузький 31,1 1,9 6,1 12,5 40,3 8,5 27,3 3,7 11,9 2,0 6,4 2,3 7,4 2,5 

Миколаївський 17,4 0,2 1,1 7,0 40,2 7,4 42,5 2,1 12,1 0,4 2,3 0,3 1,7 2,4 

Мостиський 35,0 1,0 2,9 16,3 46,6 13,6 38,9 3,6 10,3 0,4 1,1 0,1 0,3 2,2 

Перемишлянський 29,3 0,2 0,7 13,4 45,7 12,9 44,0 2,3 7,8 0,2 0,7 0,3 1,0 2,2 

Пустомитівський 31,7 0,2 0,6 11,3 35,6 13,5 42,6 4,2 13,2 1,1 3,5 1,4 4,4 2,6 

Радехівський 44,1 0,2 0,5 6,5 14,7 8,2 18,6 12,6 28,6 11,0 24,9 5,6 12,7 3,6 

Самбірський 35,8 0,7 1,9 8,5 23,8 14,2 39,7 8,7 24,3 2,5 7,0 1,2 3,4 2,8 

Сколівський 3,9 0,1 2,6 1,1 28,3 1,1 28,3 1,1 28,7 0,2 8,7 0,2 5,2 3,0 

Сокальський 59,5 10,1 17,0 28,5 47,9 10,0 16,8 5,7 9,6 2,1 5,1 3,1 5,2 2,0 

Старосамбірський 22,7 0,3 1,3 13,9 61,2 7,5 33,0 0,7 3,1 0,2 0,9 0,1 0,4 1,9 

Стрийський 23,2 0,2 0,9 9,4 40,5 11,9 51,3 1,6 6,9 0,1 0,4   2,2 

Турківський – – – – – – – – – – – – – – 

Яворівський 28,4 5,2 18,3 19,3 67,9 3,0 10,6 0,4 1,4 0,1 0,4 0,4 1,4 1,6 

Всього 610,8 24,2 4,0 210,0 34,4 208,6 34,1 103,0 16,9 38,4 6,3 26,6 4,3 2,7 

Джерело: дані Львівської філії державної установи «Держгрунтохорона».  
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ДОДАТОК К 

Вихідні дані та результати розрахунків індикаторів сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення в регіонах України 

Таблиця К.1 

Фактичні значення індикаторів сталості використання земель сільськогосподарського призначення 

Область 

Критерії та індикатори екологічного цільового 

вектору 

Критерії та індикатори соціально-економічного цільового 

вектору 

Просторова 

організація 

території 

Якість ґрунту 

Рівень та 

інтенсивність 

розвитку 

процесів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вінницька 0,324 89,0 87,27 46,0 34,1 109,29 3,86 61,4 154,86 10,14 116,57 0,81 25,8 

Волинська 0,570 86,2 91,35 41,0 30,5 127,08 3,81 53,5 124,53 6,56 86,63 0,58 25,2 

Дніпропетровська 0,279 94,1 100,00 55,0 43,9 113,75 3,77 55,6 81,59 6,07 104,19 0,49 21,1 

Донецька 0,278 84,5 93,59 50,9 85,9 128,01 3,60 52,3 91,80 3,76 54,75 0,28 22,5 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Житомирська 0,536 95,6 97,01 39,0 5,8 51,20 3,55 65,0 176,49 6,59 96,00 0,84 17,9 

Закарпатська 0,708 101,4 94,12 40,0 8,7 101,83 4,02 56,0 93,08 8,91 88,31 0,89 19,7 

Запорізька 0,276 89,1 89,52 46,0 53,9 143,23 3,12 59,2 79,90 4,29 64,64 0,33 15,6 

Івано-Франківська 0,609 112,3 108,65 40,0 12,2 94,14 4,16 57,4 150,00 9,57 86,80 0,88 10,8 

Київська 0,429 91,1 100,00 48,7 9,5 107,56 3,75 59,2 128,09 9,01 108,40 0,74 25,6 

Кіровоградська 0,276 87,9 100,24 67,0 54,0 117,19 3,03 54,6 90,03 5,10 84,48 0,42 25,1 

Луганська 0,362 84,6 100,24 52,0 71,8 158,12 3,71 72,0 106,47 2,37 46,22 0,24 14,5 

Львівська 0,521 89,1 117,26 42,9 41,4 131,48 4,13 57,9 143,84 7,79 94,96 0,77 15,7 

Миколаївська 0,279 93,3 94,80 52,0 48,0 104,60 3,86 63,5 86,44 4,40 82,80 0,44 23,9 

Одеська 0,317 91,8 91,60 54,6 46,8 118,04 3,71 60,3 120,47 4,56 85,88 0,43 32,2 

Полтавська 0,336 92,6 93,00 48,7 23,8 112,18 3,91 59,9 109,47 6,62 89,00 0,51 16,1 

Рівненська 0,591 94,3 100,00 39,0 38,6 131,83 3,66 66,4 149,35 7,63 88,37 0,64 13,9 

Сумська 0,420 89,0 100,30 43,0 17,9 105,34 3,74 67,7 193,25 6,01 87,75 0,54 26 

Тернопільська 0,335 91,4 98,73 57,0 23,2 106,93 3,97 50,2 176,92 9,06 100,22 0,79 15,3 

Харківська 0,339 90,9 97,50 66,0 41,2 104,42 4,06 63,0 103,17 5,85 90,21 0,47 22,2 

Херсонська 0,320 86,2 99,53 34,0 34,8 118,46 3,54 66,0 98,57 5,68 107,48 0,43 29,5 

Хмельницька 0,343 91,5 92,35 48,0 40,1 116,03 3,62 62,5 191,98 8,96 110,16 0,68 30,1 

Черкаська 0,361 95,4 98,46 56,5 22,5 104,17 3,13 60,4 119,33 9,14 115,21 0,60 19,6 

Чернівецька 0,498 93,9 93,67 48,0 26,4 113,64 4,23 61,6 109,71 9,61 94,53 0,74 16,1 

Чернігівська 0,461 86,1 90,04 45,0 3,9 99,09 3,72 60,7 223,57 5,28 85,89 0,57 22,1 

* дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 
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Таблиця К.2 

Результати розрахунку унормованих значень індикаторів сталості використання земель сільськогосподарського 

призначення в регіонах України 

Область 

Критерії та індикатори екологічного цільового 

вектору 

Критерії та індикатори соціально-економічного цільового 

вектору 

Просторова 

організація 

території 

Якість ґрунту 

Рівень та 

інтенсивність 

розвитку 

процесів 

деградації 

земель 

Якість життя Економічна ефективність 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вінницька 0,32 0,89 0,87 0,46 0,29 0,91 0,64 0,61 1,00 1,00 1,00 0,91 0,80 

Волинська 0,57 0,86 0,91 0,41 0,33 0,79 0,64 0,54 1,00 0,65 0,87 0,65 0,78 

Дніпропетровська 0,28 0,94 1,00 0,55 0,23 0,88 0,63 0,56 0,82 0,60 1,00 0,55 0,66 

Донецька 0,28 0,84 0,94 0,51 0,12 0,78 0,60 0,52 0,92 0,37 0,55 0,32 0,70 

Житомирська 0,54 0,96 0,97 0,39 1,00 1,00 0,59 0,66 1,00 0,65 0,96 0,95 0,56 

Закарпатська 0,71 1,00 0,94 0,40 1,00 0,98 0,67 0,56 0,93 0,88 0,88 1,00 0,61 

Запорізька 0,28 0,89 0,90 0,46 0,19 0,70 0,52 0,59 0,80 0,42 0,65 0,37 0,48 
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Продовження табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Івано-Франківська 0,61 1,00 1,00 0,40 0,82 1,00 0,69 0,57 1,00 0,94 0,87 0,99 0,34 

Київська 0,43 0,91 1,00 0,49 1,00 0,93 0,63 0,59 1,00 0,89 1,00 0,83 0,80 

Кіровоградська 0,28 0,88 1,00 0,67 0,19 0,85 0,50 0,55 0,90 0,50 0,84 0,47 0,78 

Луганська 0,36 0,85 1,00 0,52 0,14 0,63 0,62 0,72 1,00 0,23 0,46 0,26 0,45 

Львівська 0,52 0,89 1,00 0,43 0,24 0,76 0,69 0,58 1,00 0,77 0,95 0,87 0,49 

Миколаївська 0,28 0,93 0,95 0,52 0,21 0,96 0,64 0,64 0,86 0,43 0,83 0,49 0,74 

Одеська 0,32 0,92 0,92 0,55 0,21 0,85 0,62 0,60 1,00 0,45 0,86 0,48 1,00 

Полтавська 0,34 0,93 0,93 0,49 0,42 0,89 0,65 0,60 1,00 0,65 0,89 0,57 0,50 

Рівненська 0,59 0,94 1,00 0,39 0,26 0,76 0,61 0,66 1,00 0,75 0,88 0,72 0,43 

Сумська 0,42 0,89 1,00 0,43 0,56 0,95 0,62 0,68 1,00 0,59 0,88 0,60 0,81 

Тернопільська 0,34 0,91 0,99 0,57 0,43 0,94 0,66 0,50 1,00 0,89 1,00 0,89 0,48 

Харківська 0,34 0,91 0,98 0,66 0,24 0,96 0,68 0,63 1,00 0,58 0,90 0,53 0,69 

Херсонська 0,32 0,86 1,00 0,34 0,29 0,84 0,59 0,67 0,99 0,56 1,00 0,48 0,92 

Хмельницька 0,34 0,92 0,92 0,48 0,25 0,86 0,60 0,63 1,00 0,88 1,00 0,77 0,93 

Черкаська 0,36 0,95 0,98 0,57 0,44 0,96 0,52 0,60 1,00 0,90 1,00 0,68 0,61 

Чернівецька 0,50 0,94 0,94 0,48 0,38 0,88 0,70 0,62 1,00 0,95 0,95 0,84 0,50 

Чернігівська 0,46 0,86 0,90 0,45 1,00 1,00 0,62 0,61 1,00 0,52 0,86 0,64 0,69 

* дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 
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ДОДАТОК Л 

Кількість судових справ, що стосуються земельних відносин, у розрізі областей України, 2016–2017 рр. 

Таблиця Л.1 

Кількість адміністративних судових справ, що стосуються земельних відносин, 

у розрізі областей України, 2016-2017 рр. 

Область/регіон 

Кількість адміністративних судових справ щодо: 

землеустрою; державної 
експертизи землевпорядної 
документації; регулювання 

земельних відносин 

землеустрою; державної експертизи 
землевпорядної документації; 

регулювання земельних відносин 
(на 1000 населення) 

державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень (у тому числі прав 

на земельні ділянки) 

державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень 

(у тому числі прав на земельні 
ділянки) (на 1000 населення) 

адміністрування 
плати  за землю 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Вінницька 57 89 0,036 0,056 21 15 0,013 0,009   

Волинська 75 49 0,072 0,047 5 12 0,005 0,012   

Дніпропетровська 36 37 0,011 0,011 18 23 0,006 0,007 1  

Донецька 27 38 0,006 0,009 8 10 0,002 0,002 3  

Житомирська 45 36 0,036 0,029 7 13 0,006 0,010   

Закарпатська 53 50 0,042 0,040 5 4 0,004 0,003 1 2 

Запорізька 30 41 0,017 0,024 7 10 0,004 0,006   

Івано-Франківська 43 78 0,031 0,057 5 6 0,004 0,004 1  

Київська 112 108 0,065 0,062 25 37 0,014 0,021   

Кіровоградська 52 78 0,054 0,081 15 11 0,016 0,011 1  

Луганська 10 11 0,005 0,005 6 9 0,003 0,004   

Львівська 122 147 0,048 0,058 10 17 0,004 0,007 1  

Миколаївська 28 49 0,024 0,043 10 10 0,009 0,009   

Одеська 176 215 0,074 0,091 31 51 0,013 0,021 1  

Полтавська 42 52 0,029 0,037 11 11 0,008 0,008 1  

Рівненська 60 53 0,052 0,046 4 9 0,003 0,008  1 

Сумська 31 42 0,028 0,038 19 24 0,017 0,022   

Тернопільська 25 22 0,024 0,021 10 5 0,009 0,005   

Харківська 53 41 0,020 0,015 15 23 0,006 0,009   

Херсонська 34 55 0,032 0,052 5 12 0,005 0,011   

Хмельницька 70 52 0,054 0,041 6 7 0,005 0,005 1 1 

Черкаська 62 61 0,050 0,050 10 8 0,008 0,007  1 

Чернівецька 30 24 0,033 0,027 3 14 0,003 0,015   

Чернігівська 60 86 0,058 0,084 11 13 0,011 0,013   

м. Київ 27 27 0,005 0,005 9 5 0,002 0,001   

Україна 1360 1541 0,030 0,034 276 359 0,006 0,008 11 5 

Джерело: сформовано за даними «Моніторинг земельних відносин в Україні» [237].   4
3
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Таблиця Л.2 

Кількість цивільних судових справ, що стосуються земельних відносин, 

у розрізі областей України, 2016-2017 рр. 

Область/регіон 

Кількість цивільних судових справ щодо: 

спорів стосовно 
земельних відносин 

спорів стосовно 
земельних відносин 

(на 1000 населення) 

припинення права 
власності на 

земельну ділянку 

припинення права 
власності на земельну 

ділянку (на 1000 

населення) 

права користування 
чужою земельною 

ділянкою (сервітут, 
емфітевзис, суперфіцій) 

права користування чужою 
земельною ділянкою (сервітут, 

емфітевзис, суперфіцій) (на 

1000 населення) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Вінницька 528 506 0,331 0,320 6 10 0,004 0,006 5 4 0,003 0,003 

Волинська 138 93 0,133 0,090 28 9 0,027 0,009 4 1 0,004 0,001 

Дніпропетровська 461 630 0,142 0,195 5 7 0,002 0,002 2 2 0,001 0,001 

Донецька 229 278 0,054 0,066 6 11 0,001 0,003 1 0 0,000 0,000 

Житомирська 629 405 0,504 0,326 6 7 0,005 0,006 2 3 0,002 0,002 

Закарпатська 351 301 0,279 0,240 6 6 0,005 0,005 1 2 0,001 0,002 

Запорізька 576 410 0,329 0,236 4 1 0,002 0,001 2 1 0,001 0,001 

Івано-Франківська 378 397 0,274 0,288 3 3 0,002 0,002 4 2 0,003 0,001 

Київська 1181 926 0,684 0,536 48 38 0,028 0,022 9 5 0,005 0,003 

Кіровоградська 417 429 0,431 0,447 0 0 0,000 0,000 6 1 0,006 0,001 

Луганська 75 95 0,034 0,043 0 1 0,000 0,000 1 1 0,000 0,000 

Львівська 574 539 0,228 0,214 3 14 0,001 0,006 2 0 0,001 0,000 

Миколаївська 468 460 0,404 0,400 9 4 0,008 0,003 0 1 0,000 0,001 

Одеська 1061 694 0,446 0,292 8 6 0,003 0,003 1 28 0,000 0,012 

Полтавська 621 451 0,434 0,318 6 4 0,004 0,003 7 6 0,005 0,004 

Рівненська 671 190 0,578 0,164 6 8 0,005 0,007 0 0 0,000 0,000 

Сумська 454 320 0,409 0,290 6 10 0,005 0,009 3 2 0,003 0,002 

Тернопільська 311 208 0,293 0,197 3 4 0,003 0,004 2 2 0,002 0,002 

Харківська 850 664 0,314 0,247 7 6 0,003 0,002 2 8 0,001 0,003 

Херсонська 349 259 0,329 0,246 6 5 0,006 0,005 13 8 0,012 0,008 

Хмельницька 714 714 0,553 0,557 3 2 0,002 0,002 0 2 0,000 0,002 

Черкаська 352 317 0,284 0,258 6 4 0,005 0,003 2 5 0,002 0,004 

Чернівецька 265 245 0,292 0,271 2 1 0,002 0,001 1 1 0,001 0,001 

Чернігівська 443 719 0,427 0,702 8 11 0,008 0,011 2 3 0,002 0,003 

м. Київ 131 110 0,023 0,019 3 1 0,001 0,000 0 0 0,000 0,000 

Україна 12227 10360 0,269 0,229 188 173 0,0041 0,0038 72 88 0,0016 0,0019 

Джерело: сформовано за даними «Моніторинг земельних відносин в Україні» [237].   
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Таблиця Л. 3.  

Кількість господарських судових, що стосуються земельних відносин, 

у розрізі областей України, 2015-2017 рр. 

Область/регіон 

Кількість господарських судових справ щодо: 

всього на 1000 населення 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Вінницька 125 112 223 0,078 -0,070 0,141 

Волинська 119 144 112 0,114 0,138 0,108 

Дніпропетровська 299 247 334 0,092 0,076 0,103 

Донецька 71 159 170 0,017 0,037 0,040 

Житомирська 124 109 114 0,099 0,087 0,092 

Закарпатська 200 116 65 0,159 0,092 0,052 

Запорізька 246 200 307 0,140 0,114 0,177 

Івано-Франківська 156 100 160 0,113 0,072 0,116 

Київська 304 307 282 0,176 0,178 0,163 

Кіровоградська 174 312 349 0,180 0,323 0,364 

Луганська 312 333 348 0,142 0,151 0,159 

Львівська 59 95 66 0,023 0,038 0,026 

Миколаївська 214 214 250 0,185 0,185 0,218 

Одеська 136 146 161 0,057 0,061 0,068 

Полтавська 408 331 310 0,285 0,231 0,218 

Рівненська 159 206 372 0,137 0,177 0,320 

Сумська 98 93 118 0,088 0,084 0,107 

Тернопільська 178 164 179 0,168 0,154 0,170 

Харківська 79 63 81 0,029 0,023 0,030 

Херсонська 625 513 472 0,589 0,484 0,448 

Хмельницька 232 190 140 0,180 0,147 0,109 

Черкаська 226 177 218 0,182 0,143 0,178 

Чернівецька 374 254 350 0,412 0,280 0,387 

Чернігівська 111 134 78 0,107 0,129 0,076 

м. Київ 113 109 120 0,020 0,019 0,021 

Україна 5142 4828 5379 0,113 0,106 0,119 

Джерело: сформовано за даними «Моніторинг земельних відносин в Україні» [237].   

4
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ДОДАТОК М 

Таблиця М.1 

Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 Автономна Республіка Крим 4387,00 8970,16 10814,78 14037,82 30789,64 36946,33 36946,33 25696,74 

2 Вінницька 3927,00 8029,58 9680,78 12565,86 27561,18 33073,42 33073,42 27078,28 

3 Волинська 3555,00 7268,97 8763,76 11375,55 24950,35 29939,41 29940,42 21607,36 

4 Дніпропетровська 3862,00 7896,69 9520,57 12358,40 27104,99 32525,99 32525,99 27078,28 

5 Донецька 4138,50 8462,05 10202,18 13242,66 29045,57 34854,68 34854,68 31167,66 

6 Житомирська 2443,70 4994,92 6023,72 7819,84 17150,82 20580,98 20580,98 21165,27 

7 Закарпатська 3132,00 6404,04 7720,97 10021,97 21981,56 26377,87 26377,87 27520,38 

8 Запорізька 4018,00 8215,66 9905,13 12857,08 28198,67 33838,40 33838,40 25254,64 

9 Івано-Франківська 3392,00 6936,64 8361,28 10854,40 23806,35 28567,62 28567,62 26194,09 

10 Київська 3796,00 7761,74 9357,87 12146,72 26641,79 31970,15 31970,15 26194,09 

11 Кіровоградська 3811,00 7792,40 9394,83 12194,69 26747,09 32096,51 32096,51 32107,11 

12 Луганська 3148,90 6438,60 7762,64 10076,48 22100,18 26519,14 26519,14 27078,28 

13 Львівська 3161,00 6463,33 7792,45 10115,20 22185,10 26622,12 26622,12 22049,46 

14 Миколаївська 3130,00 6400,85 7715,45 10016,00 21967,54 26360,16 26360,16 27078,28 

15 Одеська 3338,00 6825,25 8228,80 10681,16 23427,36 28114,23 28114,23 31167,66 

16 Полтавська 4121,00 8315,85 10025,92 13014,40 28543,76 34252,51 34252,51 30283,47 

17 Рівненська 3729,00 7624,00 9192,00 11933,00 26171,55 31406,00 31406,00 22049,46 

18 Сумська 3494,00 7144,23 8613,37 11180,80 24522,22 29426,66 29426,66 26636,19 

19 Тернопільська 3566,87 7293,23 8793,01 11413,51 25033,47 30039,38 30039,38 28901,92 

20 Харківська 3859,70 7950,98 9514,16 12351,04 27088,85 32505,53 32505,53 32549,20 

21 Херсонська 4120,00 8424,22 10156,58 13183,46 28915,72 34698,86 34698,86 24370,45 

22 Хмельницька 4096,00 8375,15 10097,41 13106,66 28747,28 34495,59 34495,59 29841,37 

23 Черкаська 4727,00 9665,35 11652,93 15125,75 33175,94 39810,79 39810,79 33930,75 

24 Чернівецька 4037,00 8254,51 9951,97 12917,87 28333,20 33999,84 33999,84 32991,29 

25 Чернігівська 2900,00 5929,67 7149,05 9279,63 20352,47 24423,15 24423,15 23873,10 

  В середньому по Україні: 3675,63 7561,1 9052,7 11750,9 25773,14 30927,77 30937,85 27520,38 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України.  

 
4
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Таблиця М.2 

Нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 Автономна Республіка Крим 18860,00 38563,30 46493,46 60349,51 75376,54 90452,56 90452,56 90452,56 

2 Вінницька 21039,00 43018,74 51865,11 67322,03 84085,22 100903,04 100903,04 100903,04 

3 Волинська 5795,00 11849,12 14285,77 18543,24 23160,51 27792,82 27792,61 27792,61 

4 Дніпропетровська 6780,00 13863,16 16713,99 21695,12 27098,30 32517,96 32517,96 32517,96 

5 Донецька 14564,80 29780,84 35904,97 46605,43 58210,18 69852,22 69852,22 69852,22 

6 Житомирська 19747,00 40362,87 48676,36 63190,40 78924,81 94709,77 94709,77 94709,77 

7 Закарпатська 7427,00 15186,09 18308,96 23765,41 29683,00 35619,60 35619,60 35619,60 

8 Запорізька 8595,00 17574,33 21188,32 27502,90 34351,12 41221,34 41221,34 41221,34 

9 Івано-Франківська 4127,00 8439,72 10173,06 13206,40 16494,79 19793,75 19793,75 19793,75 

10 Київська 20009,00 40912,67 49325,96 64026,17 79968,69 95962,43 95962,43 95962,43 

11 Кіровоградська 4434,00 9066,25 10930,64 14188,21 17721,07 21265,28 21265,29 21265,29 

12 Луганська 17944,30 36690,95 44236,07 57421,76 71719,78 86060,15 86060,15 86060,15 

13 Львівська 4114,00 8411,95 10141,78 13164,80 16442,84 19731,41 19731,41 19731,41 

14 Миколаївська 11036,00 22568,62 27203,74 35315,20 44108,68 52928,66 52928,66 52928,66 

15 Одеська 12836,00 26245,95 31643,16 41073,51 51300,81 61566,59 61566,59 61566,59 

16 Полтавська 12460,00 21699,93 26162,31 33960,64 42416,84 50900,21 50900,21 50900,21 

17 Рівненська 6088,00 12448,00 15007,00 19482,00 24333,02 29200,00 29200,00 29200,00 

18 Сумська 7003,00 14319,13 17263,71 22409,60 27989,59 33587,51 33587,51 33587,51 

19 Тернопільська 4052,43 8286,06 9990,00 12967,24 16196,08 19435,45 19435,45 19435,45 

20 Харківська 14445,90 29758,55 35609,14 46226,88 57737,37 69282,54 69282,54 69282,54 

21 Херсонська 12680,00 25926,97 31258,59 40574,31 50677,31 60815,31 60815,31 60815,31 

22 Хмельницька 14366,00 29374,36 35414,90 45969,20 57415,53 68899,34 68899,34 68899,34 

23 Черкаська 12763,00 26096,69 31463,22 40839,93 51009,07 61211,35 61211,35 61211,35 

24 Чернівецька 16570,00 33880,90 40848,16 53021,80 66224,23 79469,08 79469,08 79469,08 

25 Чернігівська 4870,00 9957,76 12005,47 15583,35 19463,60 23356,52 23356,52 23356,52 

  В середньому по Україні: 11304,26 25560,05 30473,00 39555,58 44884,36 53861,40 53861,39 53861,39 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України. 
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Таблиця М.3 

Нормативна грошова оцінка природних сіножатей в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 Автономна Республіка Крим 942,00 1926,12 2322,20 3014,27 3764,82 4517,83 4517,83 4517,83 

2 Вінницька 1035,00 2116,28 2551,47 3311,86 4136,51 4964,03 4964,03 4964,03 

3 Волинська 2965,00 6062,57 7309,28 9487,59 11850,00 14220,14 14220,00 14220,00 

4 Дніпропетровська 947,00 1936,34 2334,53 3030,26 3784,97 4541,96 4541,96 4541,96 

5 Донецька 1201,50 2456,71 2961,91 3844,64 4801,96 5762,35 5762,35 5762,35 

6 Житомирська 2248,20 4595,32 5541,81 7194,24 8985,61 10782,73 10782,73 10782,73 

7 Закарпатська 1815,00 3711,17 4474,33 5807,78 7253,92 8704,70 8704,70 8704,70 

8 Запорізька 1009,00 2063,12 2487,38 3228,67 4032,61 4839,13 4839,13 4839,13 

9 Івано-Франківська 1049,00 2145,21 2585,79 3356,80 4192,64 5031,17 5031,17 5031,17 

10 Київська 2253,00 4606,74 5554,07 7209,30 9004,42 10805,30 10805,30 10805,30 

11 Кіровоградська 1124,00 2298,26 2770,87 3596,65 4492,22 5390,66 5390,66 5390,66 

12 Луганська 1805,00 3690,71 4449,67 5776,00 7214,22 8656,70 8656,70 8656,70 

13 Львівська 1323,00 2705,16 3261,45 4233,60 5287,77 6345,32 6345,32 6345,32 

14 Миколаївська 811,00 1658,50 1999,12 2595,20 3241,40 3889,56 3889,56 3889,56 

15 Одеська 1229,00 2512,96 3029,73 3932,65 4911,88 5894,78 5894,78 5894,78 

16 Полтавська 1567,00 3046,62 3673,13 4768,00 5955,23 7146,28 7146,28 7146,28 

17 Рівненська 2755,00 5633,00 6791,00 8816,00 11011,18 13213,00 13213,00 13213,00 

18 Сумська 1814,00 3709,11 4471,85 5804,80 7250,20 8700,24 8700,24 8700,24 

19 Тернопільська 1295,25 2648,42 3193,04 4144,63 5176,64 6212,02 6212,02 6212,02 

20 Харківська 1110,60 2287,84 2737,63 3553,92 4438,85 5326,44 5326,44 5326,44 

21 Херсонська 660,00 1349,50 1627,01 2111,90 2637,76 3165,47 3165,47 3165,47 

22 Хмельницька 1306,00 2670,40 3219,54 4179,20 5219,82 6263,58 6263,58 6263,58 

23 Черкаська 2196,00 4490,19 5413,55 7026,89 8776,59 10532,02 10532,02 10532,02 

24 Чернівецька 1256,00 2568,16 3096,28 4019,04 5019,78 6023,74 6023,74 6023,74 

25 Чернігівська 2096,00 4285,72 5167,03 6706,92 8376,94 10052,42 10052,42 10052,42 

  В середньому по Україні: 1512,50 3130,64 3773,64 4898,42 6032,72 7239,26 7239,26 7239,26 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України. 
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Таблиця М. 4 

Нормативна грошова оцінка природних пасовищ в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 Автономна Республіка Крим 911,00 1862,73 2245,79 2915,08 3640,93 4369,16 4369,16 4369,16 

2 Вінницька 924,00 1889,31 2277,82 2956,65 3692,86 4431,95 4431,95 4431,95 

3 Волинська 2380,00 4866,42 5867,15 7615,68 9511,98 11414,38 11414,38 11414,38 

4 Дніпропетровська 962,00 1967,02 2371,52 3078,28 3844,92 4613,90 4613,91 4613,91 

5 Донецька 1188,20 2429,53 2929,13 3802,07 4748,79 5698,55 5698,55 5698,55 

6 Житомирська 1735,10 3546,54 4277,02 5552,32 6934,85 8321,82 8321,82 8321,82 

7 Закарпатська 1326,00 2711,29 3268,83 4243,01 5299,52 6359,42 6359,42 6359,42 

8 Запорізька 918,00 1877,04 2263,03 2937,46 3668,89 4402,67 4402,67 4402,67 

9 Івано-Франківська 1047,00 2141,12 2580,86 3350,40 4184,65 5021,58 5021,58 5021,58 

10 Київська 1409,00 2881,01 3473,46 4508,62 5631,27 6757,52 6757,52 6757,52 

11 Кіровоградська 962,00 1967,02 2371,52 3078,28 3844,77 4613,72 4613,72 4613,72 

12 Луганська 901,10 1842,49 2221,38 2883,52 3601,52 4321,64 4321,64 4321,64 

13 Львівська 1224,00 2502,72 3017,38 3916,80 4892,08 5870,50 5870,50 5870,50 

14 Миколаївська 811,00 1658,50 1999,12 2595,20 3241,40 3889,56 3889,56 3889,56 

15 Одеська 850,00 1738,01 2095,42 2719,90 3397,16 4076,94 4076,94 4076,94 

16 Полтавська 1099,00 2318,71 2795,52 3628,80 4532,37 5438,84 5438,84 5438,84 

17 Рівненська 1822,00 3725,00 4491,00 5830,00 7281,67 8738,00 8738,00 8738,00 

18 Сумська 1184,00 2420,93 2918,77 3788,80 4732,21 5678,65 5678,65 5678,65 

19 Тернопільська 1673,55 3421,93 4125,62 5355,14 6688,57 8026,35 8026,35 8026,35 

20 Харківська 902,90 1859,97 2225,65 2889,28 3608,71 4330,31 4330,31 4330,31 

21 Херсонська 660,00 1349,50 1627,01 2111,90 2637,76 3165,47 3165,47 3165,47 

22 Хмельницька 1140,00 2330,97 2810,32 3648,00 4556,35 5467,44 5467,44 5467,44 

23 Черкаська 915,00 1870,92 2255,66 2927,90 3656,95 4388,34 4388,34 4388,34 

24 Чернівецька 932,00 1905,68 2297,56 2982,27 3724,86 4469,83 4469,83 4469,83 

25 Чернігівська 1629,00 3330,85 4015,80 5212,59 6510,52 7812,68 7812,68 7812,68 

  В середньому по Україні: 1180,23 2432,37 2919,20 3789,29 4722,62 5667,14 5667,17 5667,17 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України. 
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ДОДАТОК Н 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії: 

1. Грещук Г.І. Організаційно-економічне та правове забезпечення 

розвитку землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського 

землекористування: монографія. К.: ДКС-Центр, 2018. 308 с. 
 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

2. Ковалишин О., Грещук Г. Особливості узаконення прав власності на 

земельну ділянку. Вісник Львівського національного аграрного університету. 

Сер: Економіка АПК. 2013. № 20(2). С. 109–113. (особистий внесок: 

охарактеризовано особливості реалізації права власності на землю). 

3. Грещук Г., Ступень Р. Використання геоінформаційних систем у 

землевпорядкуванні. Вісник Львівського національного аграрного університету. 

Серія: Економіка АПК. 2015. № 22(2). С. 158–161. (особистий внесок: визначені 

напрями використання геоінформаційних систем у землевпорядкуванні). 

4. Грещук Г.І. Землеустрій як еколого-економічний інструмент 

забезпечення сталого розвитку. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 21. Ч. 2. С. 141–144. 

5. Грещук Г.І. Роль землевпорядного механізму в загальній системі 

управління земельними ресурсами агросфери. Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні 

науки. 2017. № 1-2 (33-34). С. 276−283. 

6. Грещук Г., Бочко О. Інституціональні засади планування сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського 

національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2018. № 25. 

С. 127–132. (особистий внесок: обґрунтовано підходи до інституціонального 

забезпечення системи планування сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення). 
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Статті у виданнях інших держав та у наукових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

7. Лицур І.М., Грещук Г.І., Гребенюк О.В. Проблеми соціальної 

трансформації сільськогосподарського землекористування. Збалансоване 

природокористування. 2014. № 4. С. 100–103. (особистий внесок: виявлені 

соціальні проблеми трансформації сільськогосподарського землекористування 

в умовах сталого розвитку). 

8. Грещук Г.І. Сутність землеустрою та землевпорядкування: 

концептуальний підхід. АгроСвіт. 2016. № 23. С. 24–27. 

9. Грещук Г.І. Особливості землевпорядного забезпечення кадастрової 

діяльності. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 142–147. 

10. Hreshchuk H., Kolodiy P. Usage of GIS – Technologies for Plots of Land 

Registration // Geomatics and environmental engineering. 2016. Vol. 10. № 4. P. 49–

53. (особистий внесок: визначені напрями використання геоінформаційних 

технологій в реєстраційних системах). 

11. Грещук Г.І. Сучасний стан та проблеми розвитку системи 

землевпорядного забезпечення аграрного сектора України. Таврійський 

науковий вісник. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 97. С. 27–33. 

12. Грещук Г.І. Світовий досвід функціонування землевпорядного 

механізму сталого використання сільськогосподарських земель. Збалансоване 

природокористування. 2017. № 1. С. 99–104. 

13. Грещук Г.І. Еколого-економічні наслідки трансформації земельних 

відносин в сільському господарстві. Збалансоване природокористування. 2017. 

№ 2. С. 108–114. 

14. Грещук Г. Землевпорядний механізм управління земельними 

ресурсами в сільському господарстві. Економічний дискурс. 2017. № 3. С. 101–

108. 

15. Atamaniuk O., Hreshchuk H. Organizational and economic mechanism on 

the sustainable use stimulation of agricultural appointment land. Землеустрій, 

кадастр і моніторинг земель. 2017. № 4. С. 37–45. (особистий внесок: 
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запропоновано шляхи вдосконалення інструментів стимулювання сталого 

використання земель сільськогосподарського призначення). 

16. Грещук Г.І. Організаційно-економічні засади розвитку 

землевпорядного проектування у сільському господарстві. АгроСвіт. 2017. 

№ 24. С. 20–25. 

17. Грещук Г.І. Аналіз еколого-економічних характеристик використання 
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ДОДАТОК О 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та 

обговорювалися науковою спільнотою на конференціях та форумах різного 

рівня, таких як: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

збалансованого природокористування в агросфері» (м. Київ, 2-4 листопада 

2016 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання 

топографо-геодезичного забезпечення в землеустрої та земельному кадастрі» 

(м. Львів-Дубляни, 25 листопада 2016 р.). Форма участі – доповідь на 

секційному засіданні. 

3. Круглий стіл «Еколого-економічні основи збалансованого 

землекористування та розвитку земельних відносин в агросфері» (Київ, 08 

грудня 2016 р.). Форма участі – доповідь. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку 

національної економіки» (м. Запоріжжя, 9-10 грудня 2016 р.). Форма участі – 

заочна. 

5. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективне 

функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого 

розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (Полтава, 28 

грудня  2016 р.). Форма участі – слухач. 

6. Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej «Economy. 

Zarządzanie. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2016» (Polska, 

Zakopane, 30.12.2016). Форма участі – заочна. 

7. Международная научно-практическая конференция «Геодезия, 

землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, завтра» (г. Омск, 29-30 марта 

2017 г.). Форма участі – заочна. 
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8. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Екологічна безпека держави» (м. Київ, 20 квітня 2017 р.). Форма 

участі – слухач. 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Екологія і 

природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 

(м. Тернопіль, 27–28 квітня 2017 р.). Форма участі – заочна. 

10. І Міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване 

природокористування: традиції, перспективи і інновації» (м. Київ, 18-19 травня, 

2017 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

11. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Функціонування 

АПК на засадах раціонального природокористування» (м. Полтава, 26 травня 

2017 р.). Форма участі – заочна. 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи 

розвитку національної економіки в умовах змін ринкового середовища» 

(м. Одеса, 11–12 серпня 2017 р.). Форма участі – заочна. 

13. V Міжнародна науково-практична конференція «Органічне 

виробництво і продовольча безпека» (м. Житомир, 5-6 вересня 2017 р.). Форма 

участі – доповідь на секційному засіданні. 

14. Науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів 

«Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання 

земельно-ресурсного потенціалу України» (смт. Чабани, 22 листопада 2017 р.). 

Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в 

економіці та управлінні» (м. Запоріжжя, 17 березня 2018 р.). Форма участі – 

заочна. 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Економічний механізм 

управління інноваціями: методологія та практика» (м. Львів, 21 квітня 2018 р.). 

Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 



453 

 

17. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Передумови та 

перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу» 

(м. Полтава, 28 травня 2018 року). Форма участі – дистанційна. 

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення сталого 

економічного розвитку країни: проблеми, можливості та перспективи» (м. Київ, 

2 червня 2018 р.). Форма участі – заочна. 

19. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та 

збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 

4-6 липня, 2018 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

20. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі 

розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» (м. Глухів, 

27 вересня 2018 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

21. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, 25–

26 жовтня 2018 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

22. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване 

природокористування: традиції, перспективи та інновації» (м. Київ, 21 грудня, 

2018 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 
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Довідки про впровадження 
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