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ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

НА ЕКОЛОГІЧНУ ТА  ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ  УКРАЇНИ 

  

        Землевпорядна наука у своєму формуванні та розвитку постійно удосконалюється, 

проходить етапи еволюції, які по різному впливають як на екологічний стан земельного 

фонду так і на продовольчу безпеку країни. В процесі адміністративно-територіальної  

реформи використання земель територіальних громад перетворилось у 

загальнодержавну проблему, яка в значній мірі формує питання екологічної та 

продовольчої безпеки України.  

        Згідно з законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», 

сусідні міські, селищні, сільські ради об'єдналися в одну громаду, яка має один 

спільний орган місцевого самоврядування, місцеві вибори до яких пройшли 25 жовтня 

2020 року. Крім того, відповідно до  постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію 

районів» кількість районів скоротилась з 490 (465*) до 136 (119*) [1]. Беручи до уваги 

децентралізацію влади, функціонування в державі повноцінного ринку земель і 

враховуючи те, що сьогодні Україна перебуває на шляху до євроінтеграції, то й підходи 

до організації використання сільськогосподарських земель повинні відповідати 

європейським стандартам, що зумовило потребу реформування земельних відносин, 

створення передумов для організації раціонального використання земель на території 

територіальних громад. 

        Однак в багатьох випадках ситуація, яка сьогодні склалася в економіці виробників 

сільськогосподарської продукції, що мають у користуванні значні площі земель, не 

може задовільнити ні землевласників, ні державу, і особливо не може задовільнити 

людей. В останні роки спостерігається постійний ріст цін на продукти харчування 

сільськогосподарського походження: хліб, олію, цукор, овочі (борщовий набір) і т. д., 

доходить до того, що вже з’являються пропозиції від представників влади про введення 

продуктових карток на хліб. І це на фоні постійного зростання врожайності та валового 

збору названих сільськогосподарських культур, що вказує на споживацькі підходи 

окремих агроформувань, особливо агрохолдингів до одержання максимальної 

економічної вигоди від використання земель, використання земель не офіційно, без 

правовстановлюючих документів, а вигода й прибутки від використання цих земель є 

лише у незаконних землекористувачів. А на фоні цього різко падають якісні показники 

родючості земель (чорноземів), погіршується екологія Українських земельних 

ресурсів. 

        25 грудня 2020 року був оприлюднений проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

«Про схвалення Стратегії  продовольчої безпеки України на період до 2030 року». В 

документі зауважується, що в Україні виробляється достатньо продовольства для 

забезпечення громадян здоровим харчуванням. Проте внаслідок низької купівельної 

спроможності населення та високої частки втрат продукції на усьому виробничо-

збутовому ланцюжку частина населення має обмежений доступ до необхідних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%C2%BB
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#n17
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харчових продуктів. Оцінка стану продовольчої безпеки показала, що досягнутий 

рівень розвитку власного виробництва сільськогосподарської продукції, сировини та 

продовольства дозволяє гарантувати фізичну доступність для населення продуктів 

харчування в енергетичній оцінці на рівні 2691 ккал на одну людину (на добу) при 

середньодобовій калорійності раціону у країнах ЄС в межах 3400-3500 ккал» Метою 

проєкту Стратегії продовольчої безпеки України на період до 2030 року мало стати 

забезпечення доступу усіх соціальних і демографічних груп населення до безпечних 

харчових продуктів у достатній кількості протягом року, а також створення умов для 

продовольчої незалежності України [2].      

         Існуючи як природний об’єкт без впливу людини, земля як засіб виробництва має 

ряд якісних характеристик. Родючість у значній мірі визначає споживчу вартість землі, 

її корисність і спроможність у поєднанні з працею бути джерелом одержання 

сільськогосподарської продукції, не погіршуючи при цьому стан земель. Однак 

ситуація виглядає не зовсім так, Україна швидкими темпами втрачає родючість своїх 

чорноземів. 

         За оцінками «The Food and Agriculture Organization» (FAO), близько 20% 

сільськогосподарських земель України вже зазнали суттєвої деградації, а решта 

знаходиться під загрозою. Дегуміфікація, зниження вмісту поживних елементів, 

фізична деградація, ерозія, пестицидні забруднення ‒ все це призвело до того, що за 

останні 130 років українські землі втратили 30% гумусу. В Україні рівень розораності 

один із найвищих в Європі ‒ 53%. Наприклад, у сусідній Польщі цей показник 

становить 36%, у Німеччині ‒ 34%, США ‒ 17%. За приблизними оцінками 

Національної академії аграрних наук, Україна щорічно недоотримує близько 40 млрд 

грн прибутку [3]. 

         При значній кількості положень та пропозицій в діючих і проєктних законодавчих 

документах України щодо організації використання та охорони земель в ході 

проведення адміністративно-територіальної реформи ситуація залишається складною. 

Сьогодні трансформаційне землекористування, в основному, спрямоване на отримання 

максимальної вигоди за умови мінімального відтворення родючості ґрунтів і потребує 

глибокого науково обґрунтованого ведення землеробства на екологічних принципах, 

вдосконалення проведення контролю за використанням та охороною земель в межах 

територіальних громад, зведенням до мінімуму порушень земельного законодавства і 

корупційної складової в земельних відношеннях.    

        Судячи з ситуації яка склалася, беручи до уваги проведену в Україні 

адміністративно-територіальну реформу, гостро стоїть питання   про  створення теорії 

і законодавчої бази для оновлених земельних відносин в  територіальних громадах, що 

є відносно  новим і не до кінця відпрацьованим заходом. Немає і оновленої політики 

щодо вдосконалення чи зміни підходів до здійснення державного контролю за 

використанням і охороною земель сільськогосподарського призначення в 

територіальних громадах, але така стратегія вже на часі. Цього вимагає погіршення 

екології Українських земельних ресурсів. 

        В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, 

ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд 

https://latifundist.com/uk/kompanii/1044-the-food-and-agriculture-organization
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нормативно-правових актів, а саме: Верховна Рада 28 квітня ухвалила Закон “Про 

внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. [4];  

25 грудня 2020 року був оприлюднений  проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

«Про схвалення Стратегії  продовольчої безпеки України на період до 2030 року» [2] 

та ряд інших документів, які створюють правові основи для нових підходів до 

управління земельними ресурсами. Однак більшість актів носить декларативний 

характер і потребує значного оновлення. 

        Капіталізація земельних відносин, ринок землі, адміністративно-територіальна 

реформа в Україні потребують вдосконаленого управління земельними ресурсами і 

створення державних виконавчих структур по контролю, новітньої державної 

регуляторної політики, розроблення і прийняття нових нормативно-правових актів, а 

не підміні цих вимог політичними лозунгами. 

        Тож маючи купу внутрішніх проблем та зовнішніх викликів, нам конче необхідно 

структурувати питання енергетичної та продовольчої безпеки країни. Україні потрібні 

не лише «пожежники», які борються з наслідками проблем, але й стратеги, які можуть 

цим пожежам запобігти. Можливо, тоді не доведеться думати над питанням введення 

продуктових карток на хліб, коли країна отримує рекордні врожаї зернових [2]. 
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        2.  Продовольча безпека України, або гасіння пожежі без жодної стратегії  

Хворостяний Віталій, журналіст AgroPolit.com: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://agropolit.com/spetsproekty/953-prodovolcha-bezpeka-ukrayini-abo-gasinny 

        3. Деградовані ґрунти, або Чому чверть земної поверхні непридатна для 

землеробства: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Адміністративно-територіальна
https://agropolit.com/spetsproekty/953-prodovolcha-bezpeka-ukrayini-abo-gasinny
https://latifundist.com/reportazhy/149-degradovani-runti-abo-chomu-chvert-z
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3237055-pravo-rozporadzatisa-zemlami-ostatocno-peredali-miscevim-gromadam-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3237055-pravo-rozporadzatisa-zemlami-ostatocno-peredali-miscevim-gromadam-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3237055-pravo-rozporadzatisa-zemlami-ostatocno-peredali-miscevim-gromadam-lesenko.html
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ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЄКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 

СТЕЖОК НА ЗЕМЛЯХ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Землі рекреаційного призначення, як окрема категорія земель, на законодавчому рівні 

були визначені у Земельному кодексі України. Зараз правове регулювання використання 

земель рекреаційного призначення здійснюється низкою законодавчих актів, зокрема 

Земельним, Водним, Лісовим кодексами України, Законом України “Про охорону 

навколишнього природного середовища”. Так, окремі статті Водного кодексу визначають 

порядок користування водами у рекреаційних цілях і земельними ділянками прибережних 

захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів для цих цілей. Отже, землі 

рекреаційного призначення – одна з категорій, що входить до складу земель України [1]. 

Згідно Земельного кодексу України, до земель рекреаційного призначення належать такі, 

що використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення 

спортивних заходів: земельні ділянки зелених зон і насаджень селітебних територій, 

навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті 

територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, 

туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих 

таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних 

таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва 

і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації. 

На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або 

може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може 

вплинути на природний стан цих земель. На таких землях (крім земельних ділянок зелених зон 

і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристичних та екологічних 

стежок, маркованих трас, земельних ділянок, зайнятих об’єктами фізичної культури і спорту, 

інших аналогічних об’єктів) допускається будівництво відповідно до чинної містобудівної 

документації об’єктів житлового та громадського призначення, що не порушують режим 

використання земель рекреаційного призначення [2]. 

На нашу думку, власне категорія земель рекреаційного призначення передбачає 

використання їхнього ресурсу у контексті туристичної діяльності, зокрема, для сталих форм: 

екологічного туризму, сільського зеленого туризму, агротуризму тощо. Варто детальніше 

зупинитись саме на змісті екологічного туризму та теоретично-практичних аспектах 

проєктування екологічних стежок чи екотуристичних маршрутів на землях рекреаційного 

призначення. 

Наразі існує безліч різних визначень поняття “екологічний туризм”. Вперше його 

запропонував мексиканський економіст та еколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн ще у 80-их 

роках XX століття. Він задекларував, що екологічний туризм – це поєднання подорожі до 

відносно незмінених природних зон, з обов’язковим об'єктом дослідження, разом з повагою та 

турботою до дикої природи, живих організмів та культури, спільно із сприянням їх захисту. 

Український вчений О.О. Бейдик визначив, що екологічний туризм – це рекреаційна 

діяльність, яка має найменший вплив на природне середовище, передбачає гармонійне 

єднання природи, людини, засобів рекреації та рекреаційної інфраструктури. О.Ю. Дмитрук 

вважає, що екологічний туризм можна визначити як інтегруючий напрямок рекреаційної 

діяльності, спрямований на гармонізацію відносин між туристами, туроператорами, 

природним середовищем та місцевими громадами, що реалізується через екологізацію всіх 

видів туристичної діяльності, охорону природи, екологічну освіту та виховання. 

Історично склалося дві моделі екотуризму. Перша з них реалізується у формі подорожей 

здебільшого у недоторканих природних умовах. Сформувалася вона в США і Канаді, але 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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найповніше втілилася в Австралії, тому її називають австралійською. Друга – 

західноєвропейська модель, реалізується в культурному ландшафті, тобто перетвореному 

діяльністю людини. Ця модель отримала ще назву “природно-орієнтованого”, “екологічно- та 

соціально-відповідального” туризму [3]. 

Перспективною формою пропагування природоохоронної діяльності, зокрема і на землях 

рекреаційного призначення, є організація екологічних стежок чи екотуристичних маршрутів – 

добре промаркованих “векторів руху” на територіях природно-заповідного фонду, із 

визначеною кількістю зупинок, насичених атракційними об’єктами та наочною інформацією 

у вигляді стендів, щитів тощо. Власне тут можна реалізовувати найбільш успішні методики 

навчання, коли є реальна можливість спостерігати за природою.  

Серед основних завдань екологічних стежок доцільно виділити наступні:  

1) ознайомлення відвідувачів із об’єктами живої і неживої природи;  

2) розробка та проведення у відповідних пунктах стежки теоретичних і практичних 

занять, інформування про біорізноманіття, пам’ятки природи, культури;  

3) пропагування природоохоронних заходів на даному маршруті. 

Основними функціями екологічних стежок є еколого-освітня, рекреаційна, 

природоохоронна. Вважаємо, саме такі екотуристичні маршрути дають змогу сформувати у 

собі та інших екологічну свідомість, як сукупність екологічних знань людини, її особистого 

ставлення до довкілля та уявлення про місце людини у площині “соціум-навколишнє 

середовище”, готовності до дій, які дозволяють зберегти довкілля, чи готовності до утримання 

від вчинків, які заподіюють шкоду, до підтримки екологічної політики, екозаходів тощо. 

Окрім цього, як свідчить світовий досвід організації екологічного туризму, відвідування 

екологічних стежок може приносити значний дохід, що є єдиним джерелом самофінансування 

заповідних установ. В Україні цей показник є вагомим, оскільки спостерігається тенденція до 

зниження фінансування об’єктів природно-заповідного фонду. 

Основними завданнями та теоретично-практичними аспектами проєктування екологічної 

стежки чи маршруту є: 

1) систематизувати всю доступну фондову інформацію з першоджерел щодо історичного 

минулого території, де знаходитиметься чи у майбутньому пролягатиме даний туристичний 

маршрут; 

2) вивчити попередній досвід методики розробки та успішної реалізації таких проєктів; 

3) зібрати необхідну нормативну документацію щодо території проходження 

туристичного маршруту; 

4) визначити інформаційно-рекреаційні пункти для надання загальної і спеціалізованої 

інформації про історико-культурну та природну унікальність, цінність територій-об’єктів, на 

яких пролягатиме туристичний маршрут, та розробити макети інформаційного й 

інструкційного матеріалу; 

5) облаштувати туристичний маршрут інформаційними стендами, щитами, банерами, 

аншлагами, вказівниками, пунктами відпочинку (альтанками, лавками, столами) тощо; 

7) розробити інформаційні та інструкційні матеріали для кращої візуалізаційної реклами 

проєкту (інформаційні буклети, календарі, флаєри, блокноти та ручки з логотипом назви 

туристичного маршруту, рекламу у соціальних мережах тощо); 

8) розширити й якісно покращити освітні можливості природоохоронних територій і 

об’єктів шляхом проведення для широких верств населення навчально-просвітницьких 

заходів, конференцій, лекцій, семінарів, екскурсій різного тематичного спрямування, 

відвідування закладів освіти, до прикладу, міста Львова та Львівської області. 

Паспорт на екологічну стежку, де описуються основні показники маршруту, складається 

за такою орієнтовною схемою:  

Розташування            

Проїзд             

Землекористування           

Значення екологічної стежки          
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Короткий опис маршруту:  

Загальна протяжність стежки          

Історична довідка про місцевість:  

Назва екскурсійних об'єктів на маршруті, перелік гасел на всіх точках 

1-а зупинка            

2-а зупинка            

3-я зупинка            

4-а зупинка            

5-а зупинка            

6-а зупинка            

Опис екскурсійних об'єктів і стисла характеристика екологічної стежки 

1-а зупинка            

2-а зупинка            

3-я зупинка            

4-а зупинка            

5-а зупинка            

6-а зупинка            

Стан екологічної стежки          

Режим користування і необхідні заходи        

Охорону маршруту здійснюють         

Консультанти            

Дата складання паспорта: 

Печатка закладу та підпис директора. 

 

Перспективи розвитку туризму в Україні, зокрема його сталих форм, очевидні. Серед них 

можна виділити основні: зростання туристичного потенціалу країни; доступність туристичних 

послуг для всього населення, незалежно від віку, статусу, доходу тощо; підвищення 

екологічної свідомості населення через еколого-просвітницьку діяльність; сприяння розвитку 

сфери послуг у регіонах; розробка нових туристичних маршрутів; виробництво та поширення 

місцевої продукції; відродження етнічних традицій; сприяння розвитку малого та середнього 

бізнесу у сільській та приміській місцевості; організація зайнятості місцевого населення 

регіонів у сфері екотуризму. 

Варто зазначити, що головними чинниками, котрі стримують розвиток туризму, зокрема і 

його сталих форм на землях рекреаційного призначення, є організаційні та економічні. 

Необхідно наголосити на неточності розуміння екологічного туризму населенням, неякісній 

рекламі та застарілості матеріальних ресурсів, а також популяризації туроператорами виїзного 

туризму та скороченні чисельності в’їзних туристів, що не дають змоги розвиватись 

внутрішньому туристичному ринку. Отож, на сучасному етапі головною проблемою 

становлення сталих форм туризму в Україні є “greenwashing” або “зелене замилювання”, коли 

суб’єкти туристичної діяльності видають свої послуги за екологічні, обманюючи споживачів, 

створюючи умови недобросовісної конкуренції. 
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Олександр Бочко, к. е. н, доцент  

Львівський національний університет природокористування 

 

Ілля-Олександр Застулка, аспірант НУБіП України, викладач  

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»  

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 

Необхідною умовою успішного функціонування територіальних громад є їх 

інституціональне забезпечення. Під інституціональним забезпеченням економічного 

розвитку територіальних громад розуміють сукупність законодавчих, організаційних і 

соціально-економічних заходів державних та місцевих органів влади у сфері 

фінансових відносин, заснованих на науково обґрунтованій концепції, спрямованій на 

створення умов і можливостей залучення й акумуляції фінансових ресурсів, їх 

раціонального використання для досягнення динамічного соціально-еколого- 

економічного ефекту. 

З огляду на актуальність інституціональних трансформацій на засадах 

децентралізації та реформи місцевого самоврядування, важливим для України є досвід 

країн-членів Європейського Союзу. Пріоритетними завданнями, що визначені на 

загальнодержавному, а відповідно й на локальному рівнях, є такі: як узгодженість 

інтересів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема в питаннях 

раціонального розподілу повноважень і фінансових ресурсів для їх реалізації 

відповідно до європейських принципів та механізмів, передбачених законодавством 

про місцеве самоврядування; забезпечення матеріально-фінансової, інфраструктурної, 

кадрової спроможності здійснювати повноваження щодо інтенсифікації місцевого 

економічного розвитку, а також для надання належного рівня якості публічних послуг 

громадянам [1]. 

Виклики нестабільного внутрішнього та зовнішнього середовища розвитку 

регіонів мають не стримувати, а стимулювати впровадження стратегічних планів та 

програм у рамках державного управління та державної політики економічного 

розвитку регіонів. При цьому арсенал методів та інструментів має застосовуватися з 

метою досягнення синергетичного ефекту та процесів самовідтворення регіональних 

економічних систем. Узгодженість методів та інструментів має відбуватися з 

урахуванням трендів та векторів реалізації національної та європейської регіональної 

політики, а також з урахуванням кращих практик. 

Державна регіональна політика виступає вагомим механізмом, в структурі якого 

економічне регулювання регіонального розвитку стає важливим інструментом впливу 

на прояв різних суперечностей, які стосуються суспільних відносин в 

міжтериторіальному вимірі. 

Громадам, щоб бути фінансово спроможними, потрібно забезпечити належні 

умови для здійснення власних надходжень та фінансових ресурсів, розробити напрями 



12 

 

активізації економічного потенціалу громади, переглянути виважені проєкти 

міжрегіонального співробітництва, створити сприятливе інвестиційне середовище [2]. 

В основі будь-якого методичного підходу має бути перелік показників, згідно 

яких можливо провести оцінку стану інституціонального забезпечення економічного 

розвитку регіонів. Для здійснення розрахунків показники або індикатори результатів 

мають бути визначені на етапі підготовки проєкту територіальної громади, стратегії 

розвитку та включені до зазначених документів у вигляді рамки результатів (таблиці 

результатів). 

Методикою формування спроможних територіальних громад, затвердженою 

постановою КМУ від 08.04.2015 р. № 214 [3] та відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» обласні адміністрації разом із 

залученням представників органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації 

населення та громадськості відповідних адміністративно-територіальних одиниць 

повинні розробляти паспорти спроможних територіальних громад. Паспорти 

спроможних територіальних громад були розроблені, для здійснення попередньої 

оцінки рівня спроможності спроможних територіальних громад.  

Для оцінки стану інституціонального забезпечення економічного розвитку 

регіонів в умовах децентралізації на базовому рівні потрібні статистичні дані згідно 

запропонованої методики. Для узагальнення результатів діяльності територіальної 

громади пропонуємо більш детально розшити паспорт, згідно Методики формування 

спроможних територіальних громад, який давав би можливість оцінити стан 

інституціонального забезпечення економічного розвитку територіальної громади.  
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ У ПРОЦЕСІ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

РЕФОРМИ 

 

Реформування земельних відносин полягає в проведенні сукупності певних 

заходів, таких як: функціональних, соціальних, правових, економічних, екологічних, 

тощо. Ці заходи мають спрямовуватись на утворення нових за змістом та сутністю 

суспільних відносин, які пов’язані з землекористуванням. Суть земельної реформи в 

Україні полягає в переведенні колективної власності в приватну і створенні більш 

діючої соціально-економічної системи відносин з мотивацією до роботи та аналізом її 

результатів.  

Рисою нинішньої земельної реформи є те, що вона є елементом економічної 

реформи в Україні. Земельна реформа включає трансформацію не тільки земельних 

відносин, а й виробничих. Ця реформа спрямована на виключення державної монополії 

земельної власності та на відновлення землевідносин в сільській місцевості.  

Орендний механізм сільськогосподарського землекористування є важливою 

складовою ринкової економіки і визнаний світовою практикою. Тому саме йому 

належить домінуюча позиція у розвитку земельних відносин. Він являє собою 

достатньо гнучку систему виробництва, створює сприятливі умови для формування 

оптимальних розмірів землекористувань у аграрних підприємствах [1]. 

На даному етапі земельних перетворень на селі, розвиток орендних земельних 

відносин відіграє надзвичайно важливе значення. З економічної точки зору поняття 

оренди земель розглядають як форму господарювання, побудовану на договірних 

відносинах, яка має свою тисячолітню історію і займає важливе місце в ринкових 

умовах господарювання. Вона являє собою складну систему виробництва, яка дає 

можливість збільшувати масштаби землекористування та здійснювати господарську 

діяльність на основі інтенсифікації виробництва. Одним із завдань земельної реформи 

було запровадження раціонального поєднання різноманітних форм господарювання на 

землі шляхом створення формувань ринкового типу, на основі приватної власності на 

землю.  

Так, протягом останніх 20 років на практиці випробовувалися різні форми 

господарювання, про що свідчать трансформаційні процеси структури земельного 

фонду України. Якщо в загальному по Україні у 2009 році у приватній власності 

перебувало лише 50,6 % земель, то у 2017 році – 87,8 % (рис. 1, рис. 2) [2],[3]. 

Таким чином, у ході аграрної реформи запроваджено приватну власність на 

землю, проведено роздержавлення земель із переданням їх у власність колективних 

сільськогосподарських підприємств і громадян, розпайовані землі колективних 

сільськогосподарських підприємств. Замість домінуючої колгоспно-радгоспної 

системи господарювання на рівноправній основі створено й розвиваються інші форми 

господарювання [4]. 
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Рис. 1. Структура форм власності в Україні станом на 2009 рік. 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура форм власності в Україні станом на 2017 рік 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Міністерство 

аграрної політики та продовольства України імплементує акти ЄС щодо стандартів 

торгівлі продуктами тваринництва і рослинництва. За кілька років в Україні скасують 

усі радянські ГОСТи, їх замінять європейські стандарти. Впровадження європейських 

вимог до харчових продуктів дозволить забезпечити прозорі правила гри на ринку та 

належну поінформованість споживачів для здійснення ними свідомого вибору 

продуктів харчування. Також це дозволить значно розширити експортний потенціал 

вітчизняних виробників [1]. 

Рослинницька продукція, яка відповідає європейським вимогам повинна бути 

одержана без застосування штучних добрив, гербіцидів, інсектицидів. Дозволяється 

застосування інсектицидів рослинного походження, і без застосування будь - яких 

хімічних добавок. Серед них селітра, антибіотики та інші. Тому важливим фактором, 

який впливає на якість рослинницької продукції, є застосування органічних добрив. 

Для поповнення запасів гумусу в ґрунті використовують різні види органічних 

добрив, зокрема гній, в якому міститься в середньому 25% сухої речовини. Кожна 

тонна сухої речовини гною великої рогатої худоби, наприклад, містить майже 20 кг 

азоту, 8-10 кг фосфору, 24-28 кг калію, 28 кг кальцію, 6 кг магнію, 4 кг сірки, 20-40 кг 

бору, 200-400 г марганцю, 20-30 г міді, 125-200 г цинку, 2-3 г кобальту і 2-2,5 г 

молібдену [2]. 

Так як тваринництво має чималий вплив на якість сільськогосподарської 

продукції, до цієї галузі є багато вимог щодо дотримання екологічного фактору 

вирощування тварин та правильного використання їхніх продуктів життєдіяльності. 

Раціональна екологізація тваринництва на основі природних і екологічних законів 

гарантує збереження і навіть поліпшення якості природного довкілля, а також 

забезпечує виробництво екологічно чистої тваринницької продукції шляхом 

оптимізації навантаження, підтримання і посилення факторів природного потенціалу 

через системи саморегулювання, самопоновлення, самозахисту тощо та прогнозованої 

керованості використання природного потенціалу. 

Важливим заходом екологізації сільськогосподарського тваринництва є 

підвищення його продуктивності (високі прирости, молочна, яєчна та інша 

продуктивність, якість продукції). Це дозволить зменшити поголів'я тварин всіх 

галузей тваринництва при зростанні обсягів виробництва цієї продукції. 

Важливо розширювати умови для пасовищного утримання тварин, особливо 

великої рогатої худоби. Розширення галузі м'ясного скотарства створює умови, при 

яких зростання обсягів виробництва яловичини дозволяє значно зменшити витрати 

праці, енергії та інших ресурсів, а також підвищити ефективність використання 

https://agropolit.com/news/11883-stalo-vidomo-koli-v-ukrayini-skasuyut-radyanski-gosti
https://agropolit.com/news/11883-stalo-vidomo-koli-v-ukrayini-skasuyut-radyanski-gosti
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плавнів, боліт, байрачних та інших угідь, ресурсів лісового фонду тощо. Природно-

кліматичні умови в Україні дозволяють утримувати на пасовищі м'ясну худобу 

протягом року. 

Екологізація тваринництва вимагає вдалого вибору місця для розбудови 

тваринницьких приміщень, щоб усунути можливість потрапляння стоків сечі, скидів 

гною до водойм. Сечу і гній слід використовувати як цінні органічні добрива. Їх не 

можна накопичувати великими масами біля ферм, у байраках, лісосмугах тощо. Вони 

не повинні бути середовищем для розмноження мух, гельмінтів тощо [3].  

В процесі зберігання рідкого гною не відбувається його самонагрівання, тобто 

не відбувається дезінфекції. Гній може бути джерелом патогенних мікроорганізмів та 

інфекційних захворювань. Якщо порушити правила переробки гною і вносити його на 

поля як добриво без попереднього знезаражування, можливе швидке поширення 

інфекцій. Витоки або надмірне застосування гною як добрива приводить до 

забруднення навколишнього середовища біогенними елементами. Збільшується їхній 

вміст у зеленій масі, що може шкідливо відбитися на тваринах, що поїдають її. У 

забруднених водоймах починається швидке заростання, цвітіння, загибель риб. 

Внесення безпідстилкового гною та тваринницьких стоків від великої рогатої 

худоби і свиней у ґрунт призводить до бактеріального його зараження. Патогенні 

бактерії зберігаються в ґрунті в умовах зрошування протягом 4 - 6 місяців. 

Сільськогосподарські культури, які вирощують на таких ґрунтах, заражуються 

патогенними бактеріями. У випадку внесення стоків у ґрунт методом дощування на 

відстань до 400 м поширюються яйця гельмінтів. 

Екологізація тваринництва передбачає збереження біорізноманіття в районах, 

які межують з тваринницькими комплексами, сприяння утворенню екологічно стійких 

агроландшафтів, зупинення ерозійних процесів шляхом залуження еродованих земель 

і переведення малопродуктивних сільськогосподарських земель під культурні 

пасовища.  

Комплексне ведення сільгоспвиробництва дозволяє одержати екологічно чисту 

тваринницьку й рослинницьку продукцію, підвищення родючості ґрунту 

відбуватиметься за рахунок внесення органіки, посіву бобових культур, використання 

сидератів [4]. 

У комплексі реалізації заходів, що змінюють підхід щодо отримання якісної 

сільськогосподарської продукції, передбачено здійснювати перехід великих 

підприємств на екологічно орієнтоване виробництво шляхом раціонального 

використання сільськогосподарських угідь на основі запровадження адаптивних 

систем землеробства, а також через організацію спеціалізованих екологічних 

підприємств малих форм господарювання і формувань, що спеціалізуються на 

виробництві екологічної продукції у внутрішньогосподарських підрозділах великих 

сільськогосподарських підприємств. Подальша кооперація та організація регіональних 

асоціацій товаровиробників екологічної продукції розширить можливості розвитку 

екологічного ринку в країні. Для цього необхідне формування чіткої системи 

управління цим процесом, розвиток якої базується на державній підтримці [5]. 
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Реалізація комплексних заходів з підвищення родючості ґрунтів та здійснення 

протиерозійних заходів на землях сільськогосподарського призначення забезпечить 

нормалізацію вмісту гумусу в ґрунті, а також стабілізує його, незалежно від погодних 

умов, тим самим дозволить створити ефективний механізм регулювання земельних 

відносин та державного управління земельними ресурсами. 

Необхідним агротехнічним заходом є сумісне застосування органічних і 

мінеральних добрив. Так, сумісне застосування підстилкового гною та мінеральних 

добрив створює умови не тільки для найбільш високих приростів урожаю, але й 

стабілізує його, незалежно від погодних умов [6]. 
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СПРЯМОВАНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА СТАЛИЙ 

РОЗВИТОК 

 

Аналіз сучасної ситуації, що склалася в ході здійснення людством спроб переходу 

до моделі сталого розвитку, показує необхідність розробки цілісного, науково 

обґрунтованого плану дій щодо кінцевої мети, засобів, етапів здійснення, узгодження 

колективних дій суспільства та розробки реально діючих ефективних механізмів щодо 

забезпечення реалізації даної концепції. Це, в свою чергу, вимагає значного 

розширення існуючої теоретико-методологічної бази сталого розвитку. 

Вирішення таких стратегічно важливих проблем, як охорона земель, організація 

раціонального їх використання, досягнення стійкої екологічної та продовольчої 

безпеки, можливо шляхом як удосконалення методів управління.  

Ефективність використання земельних ресурсів є важливим показником у процесах 

прийняття рішень в системі адміністрування ними. Багаторічний процес проведення 

земельних перетворень в нашій державі характеризується розвитком інституційної 

основи, законодавчої та нормативної бази земельних відносин, впровадженням 

сучасних просторових інформаційних технологій і геоінформаційних систем, 

створенням електронної кадастрово-реєстраційної система, яка виводить систему 

земельного адміністрування на якісно новий рівень. Бази даних державного земельного 

кадастру містять велику кількість відомостей, які утворюють значний потенціал для 

підвищення ефективності використання земельних ресурсів [1].  

На особливу увагу заслуговують публікації данського професора S. Enemarka про 

систему земельного адміністрування в Данії, що може бути корисним для України [2]. 

Система адміністрування земельних ресурсів Данії включає три основні групи 

компонентів: політичні (правові), земельного менеджменту та землеінформаційні. 

Політико-правові компоненти становлять загальні державні правові акти, акти по 

окремих секторах (аграрному, навколишнього середовища, водного, житлового, 

природних ресурсів тощо), а також секторальні програми, постанови та рішення 

регіонів. Група компонентів земельного менеджменту включає аспекти регіонального 

та місцевого просторового та конструктивного планування, а також імплементацію 

розроблених проектів через відповідну дозвільну систему (землевпорядну, будівельну, 

планувальну тощо). Земельно–інформаційні компоненти становлять вихідні реєстри 

(кадастровий реєстр землі, населення, будівель тощо), земельну оцінку, кадастрові та 

топографічні плани і карти, карти природних ресурсів та інженерно-технічної 

інфраструктури. 

Важливе місце в загальній системі управління землекористуванням на всіх рівнях 

по праву належить землевпорядкуванню – багатогранному комплексу наукової та 

практичної діяльності, спрямованої на організацію раціонального використання та 

охорони землі як важливої складової частини біосфери, просторової бази 

життєдіяльності людини і засобу виробництва. Землевпорядкування в Україні має 

певний позитивний досвід організації адаптованого до особливостей природного 

середовища та соціально-економічних умов використання та охорони земельних 

ресурсів [3]. 

Сучасна теорія земельного адміністрування забезпечує регулювання земельних 

відносин чотирьох видів): ‒ відносинами власності на землю; ‒ відносинами оцінки 
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земель, земельних ділянок та землекористування; — відносинами використання землі 

(землекористування); — відносинами розвитку (планування) землекористування [4]. У 

системі адміністрування землекористування ці чотири види земельних відносин є 

взаємозалежними один від одного і взаємодіючими один з одним. 

Політика сталого розвитку вимагає, щоб чотири функції адміністрування 

землекористування були стратегічно інтегрованими. Це досягається у чотири основні 

способи: 1) у теорії ці функції розглядають як чотири частини єдиного цілого, а не як 

незалежні діяльності. Це означає, що кожна функція не є самоціллю, але всі чотири 

разом є засобом для сприяння сталому розвитку; 2) процеси, які використовують для 

реалізації функцій, повинні спрямовуватись на сталий розвиток; 3) інформація та 

результати, породжені процесами, повинні бути взаємно поділеними і мати широкий 

доступ; 4) всі функції мають бути побудовані на ядрі кадастрових знань [5]. 

В адмініструванні землекористування [4] режим землекористування 

встановлюються в результаті виконання чотирьох основних функцій: — раціоналізація 

володіння земельною ділянкою або їх сукупністю; — оцінювання стану та змін 

землекористування; — соціалізація, екологізація, капіталізація та інституціоналізація 

використання і охорони земель і інших природних ресурсів; — оптимізація розвитку 

(планування) землекористування. Ключовою умовою парадигми екологічно 

раціонального управління є те, що чотири функції системи адміністрування 

землекористування розглядаються виключно у взаємодії. 

Політика сталого розвитку вимагає, щоб вказані чотири функції адміністрування 

землекористування були стратегічно інтегрованими. Це до сягається у чотири основні 

способи: 1) у теорії ці функції розглядають як чотири частини єдиного цілого, а не як 

незалежні діяльності. Це означає, що кожна функція не є самоціллю, але всі чотири 

разом є засобом для сприяння сталому розвитку; 2) процеси, які використовують для 

реалізації функцій, повинні спрямовуватись на сталий розвиток; 3) інформація та 

результати, породжені процесами, повинні бути взаємно поділеними і мати широкий 

доступ; 4) всі функції мають бути побудовані на ядрі кадастрових знань [5]. 

Отже, важливими інструментами адміністрування землекористування державою є 

як економічні, так і землевпорядно-правові та організаційно-землевпорядні, для яких 

базою є теж територіально-просторове планування розвитку землекористування та 

зонування земель за типами (підтипами) землекористування [7], землеустрій та 

землевпорядкування, ведення державного земельного кадастру, регулювання 

екологічно безпечного та економічно ефективного використання земель. 

У складі системи адміністрування земельних ресурсів створений інститут 

державного земельного кадастру, який забезпечує інформацією зацікавлених осіб 

стосовно плати за землю, її вартості, надання соціальних, екологічних, економічних 

показників, обґрунтування проектів землеустрою, контролю за охороною та 

використанням земель. Прийняття рішень в адмініструванні земельних ресурсів 

спирається, насамперед, на об’єктивну та достовірну кадастрову інформацію. 

Сьогодні, Державний земельний кадастр є єдиною державною геоінформаційною 

системою відомостей про землі. Організаційне забезпечення створюється у вигляді 

державної системи правління – ДП «Центр Державного земельного кадастру». 

Дослідження питання формування і функціонування системи земельного 

адміністрування в Україні, аналіз публікацій інших науковців, дозволяє узагальнити 

невирішені  ключові питання: 1) потребують усунення існуючі випадки невизначеності 

та дублювання  функцій органів адміністрування земельних ресурсів; 2) взаємодія двох 

реєстрів, які використовуються для фіксації речових прав та обліку земель, відсутність 
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ефективного обміну даними між ними; 3) формування та реалізація земельної політики 

потребують активнішого залучення громадськості; 4) створення умов для скасування 

мораторію на купівлю (продаж) сільськогосподарських земель та управління ними; 5) 

впровадження додаткових механізмів для забезпечення прозорості та підзвітності 

операцій із землею [1]. 

З огляду на розглянуті принципові моменти формування і функціонування системи 

адміністрування земельними ресурсами в нашій державі, можна сказати про існування 

ряду проблем, однак уже очевидно, що земельно-кадастрова інформація здатна 

забезпечити повною і достовірною інформацією про об’єкти, що є основою для 

прийняття обґрунтованих рішень.  

В нашій країні напрям сталого розвитку землекористування в системі адміністрування  

проявляється в прямому законодавчому або дозвільному впливі на користувачів 

земельних ділянок з боку державних та самоврядних органів, формування і розвиток 

земельного ринку, створення умов рівноправного розвитку різних форм 

господарювання на землі,  формування ефективної системи економічних важелів, які 

забезпечують охорону земельних ресурсів.  
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

 

Інтеграція, означає співпрацю для досягнення спільних цілей, щодо ефективності, 

стійкості та справедливості . Для цього потрібно, щоб різні сфери впливу та установи 

розуміли численні цілі, яких кожен намагається досягти, і прозоро спостерігали, 

розуміли, також вносили свої внески у плани один одного та підтримували їх, для 

досягнення єдиного, взаємопов’язаного результату. 

Інтегроване планування землекористування - оцінює та призначає використання 

ресурсів, беручи до уваги різне використання та різні вимоги користувачів, включаючи 

всі сектори сільськогосподарської сфери, а також промисловість та інші зацікавлені 

галузі. 

Процес планування включає обговорення між різними секторами, установами та 

зацікавленими сторонами щодо пріоритетів, можливостей та дій, щодо виконання 

цілей комплексного планування землекористування на території. Це також передбачає 

розробку оптимального сценарію землекористування, що охоплює всі сектори та 

визначає основні інструменти впровадження, необхідні для вжиття заходів. Залучення 

місцевої громади і зацікавлених сторін в цьому відношенні має важливе значення для 

вибору найкращого оптимального сценарію. Процес також має включати конкретні 

секторні аналізи та планування відповідно до цілей комплексного планування 

землекористування, наприклад, збереження та відновлення лісів, придатність 

сільськогосподарських культур, оцінка витрат , прорахунок доходів, а також розробка 

сценаріїв виробництва для використання землі та конкретних сільськогосподарських 

угідь [1].  

Безпосередньо слід прийняти до уваги і зонування, яке висуває на перший план у 

забезпеченні сталого управління територією. Відповідно, план повинен включати 

екологічну спрямованість, таку як збереження біологічного різноманіття, стале 

управління земельними ресурсами, харчові системи, відновлення лісів, пом'якшення та 

адаптація до зміни клімату. 

Встановлення пріоритетів планування та екологічних цілей є першим кроком у 

створенні інтегрованого процесу планування землекористувань. Основні завдання на 

цьому етапі направлені на досягнення стійкості та визначаються у координації та 

врахуванні інтересів установ та зацікавлених сторін даного процесу (рис.). Грамотне 

планування допомагає громадам передбачати та реагувати на екстремальні події та 

зменшувати майбутні ризики, а також забезпечувати сталий розвиток 

землекористування в середині громад. 

Сталий розвиток у поєднанні з продовольчою безпекою та подоланням бідності 

значною мірою залежить від сільськогосподарської діяльності, яка підтримує 

існування в цілому. У той час як швидкий розвиток і поширення нестійких методів 

ведення сільського господарства призвело до деградації земель в останні роки, 

глобальні дискусії навколо цілей сталого розвитку підвищили обізнаність серед 

політиків про важливість ефективного використання землі, води та інших природних 

ресурсів для прискорення економічного розвитку. 
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Рис. Завдання інтегрованого планування землекористування та очікувані результати. 

 

Відповідно, планування землекористування ‒ це систематична оцінка земельного 

та водного потенціалу, альтернативи для землекористування, економічні та соціальні 

умови з метою вибору та прийняття найкращих варіантів землекористування. Його 

призначення ‒ відбір і втілення в практику використання землі, яке найкраще 

задовольняє потреби людей, зберігаючи ресурси на майбутнє. 

Продуктивність і сталість системи землекористування визначається взаємодією 

між земельними ресурсами, кліматом і діяльністю людини. Інтегроване планування 

землекористування має бути спрямоване на збереження біорізноманіття, земельних 

ресурсів в умовах зміни клімату, адаптацію до планів просторового розвитку. За таких 

умов вибір правильного використання земельних ресурсів з урахуванням біофізичних 

Завдання інтегрованого 
комплексного планування 

землекористування

Стале управління ґрунтами та землею

Продовольча безпека та скорочення використання 
земель для захисту родючості 

сільськогосподарських  площ від інших форм 
землекористування

Багатосекторне планування

Зонування

Гармонізація  між галузями економіки

Забезпечення стійкості до зміни клімату, захист 
біорізноманіття та управління екосистемою

Очікуваний результат

План повинен сприяти усуненню основних 
ґрунтових/земельних загроз, і працювати над тим, 

щоб уникнути, зменшити деградацію земель 
досягти цілей нейтральності щодо деградації 

земель

План має сприяти зменшенню 
занедбаності землі

План повинен враховувати інтереси різних 
галузей економіки і вимоги зацікавлених сторін, у 

тому числі місцевих громади та фермерів, і має 
бути гармонійним з врахуванням екологічних 

пріоритетів

Конкретне узгоджене зонування для 
розмежування теперішнього та майбутнього 

сільського господарства, повинні бути створені 
лісові , міські та інші зони.

Охороняючи родючі сільськогосподарські та 
лісові угіддя, плани повинні також надати 

альтернативи для інших галузей, включаючи 
туризм та промисловості, уникаючи при цьому 

негативного впливу на земельні ресурси і засоби 
до існування тощо.

При визначенні оптимальних сценаріїв 
використання земель, прортетними мають бути 

напрями з охорони  біорізноманіття, водних 
джерел з врахувнням зміни клімату.



24 

 

та соціально-економічних умов, а також впровадження управління ними є важливими 

для мінімізації деградації земель, реабілітації деградованих земель.  

Врахування інтересів землекористувачів має впроваджуватися згідно з 

домовленістю між різними зацікавленими сторонами. З цією метою складається план 

дій визначення того, що, коли і ким може бути створено, на додаток до відповідних 

механізмів, щоб кожна установа включала заплановані види робіт у плани до 

виконання. Інтегроване планування є потужним інструментом, який може впливати на 

форму, структуру та економічні, соціальні та екологічні показники громади. До 

прикладу, зростання населення створює попит на більше будинків, а нові мешканці 

потребують доступу до комунальних послуг, доріг і громадського транспорту, 

можливостей працевлаштування, покупок, розваг, охорони здоров’я, освіти та 

громадських послуг. Нова інфраструктура та зростаючі громади також приваблюють 

підприємства та роботодавців, створюючи попит на подальше житлове, комерційне та 

промислове будівництво. Краще узгодження планування використання землі та 

інфраструктури може покращити розвиток громади, створюючи відчуття місця, яке 

покращує соціальні результати, стійкість та додає економічну цінність. 

Стратегія повинна мати чотири основні компоненти: комунікаційні цілі, цільову 

аудиторію, комунікаційний план і канали [2]. Це можна застосувати до внутрішніх 

комунікацій, маркетингових комунікацій та зв'язків з громадськістю. Комунікаційна 

стратегія також повинна включати систематизація процесу комплексного планування 

землекористування для полегшення поширення процесу на інші райони. Цей крок дає 

змогу постійно переглядати, аналізувати, розуміти хід і ефективність комплексного 

планування землекористування. Він встановлює основу для забезпечення правильної 

та точної звітності, забезпечує основу для постійного вдосконалення механізмів оцінки 

успіхів і проблем, з якими стикаються програми впровадження. Процес ітераційного 

планування передбачає зустрічі зацікавлених сторін і проводитися на постійній основі, 

щоб супроводжувати планування та виконання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОРЕНДИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ 

 

В сучасних умовах, важливим завданням є дослідження ринку нерухомості [1]. 

Особливо важливо проводити дослідження ринку оренди, як фактору впливу на 

економіку та розвиток регіону [2]. 

Головною задачею нашого дослідження є аналітика ринку оренди житлової 

нерухомості, як окремого сегменту ринку нерухомості у міському розвитку. 

Проведено дослідження ринку оренди житлової нерухомості у м. Харкові. 

Наведено сучасну оновлену класифікацію різних сегментів житла в сучасному 

місті. 

Статистику про середні ціни за кількістю кімнат (від одно-до багатокімнатної 

квартири) представлено у вигляді таблиці. Можемо спостерігати, як відрізняється 

вартість за об'єкт або за квадратний метр, проаналізувати зміну середньої ціни по 

відношенню до попереднього місяця у відсотках, розглянути співвідношення за 

обсягом пропозицій у розрізі кімнат у базі порталу нерухомості. 

Авторами проведено дослідження ринку нерухомості у місті Харків, а саме 

ринок оренди у сегменті житлової нерухомості [3, 4]. 

Запропоновано виділити чотири класи житлової нерухомості, на які є попит: 

✓ Гостинки; 

✓ 1-кімнатні квартири; 

✓ 2-кімнатні квартири; 

✓ 3-кімнатні квартири. 

Було визначено середню вартість оренди кожного класу по кожному з наведених 

у таблиці 1 районів. 

Досліджено, що мінімальна орендна плата у Центрі, вона становить - 14338 грн. 

Досліджено, що максимальна  є у районі Південного  вокзалу, вона становить - 

6375 грн. 

Проведений аналіз ринку оренди міста Харкова показав ,що ринок оренди 

житлової нерухомості у м. Харкові відносно минулого періоду розвивався досить 

динамічно. 

За різними статистичними даними, підвищення вартості на оренду нерухомості 

доходить до позначки 15%. У деяких випадках 10-12%. 

Чинники впливу на вартість оренди нерухомості: 

✓ транспортна доступність,  

✓ наявність розвиненої інфраструктури в районі,  

✓ саме місцезнаходження будинку.  

Тому для них важливо порівняти райони за ціновими показниками оренди на 

поточний момент, динаміку та темп змін і, таким чином, визначити рівень 

прибутковості потенційного житла. 

Найбільша вартість на оренду нерухомості визначено в районі Центр, Нагірний, 

Держпром, вона становить: 

✓ Гостинка – 6600 грн.,  
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✓ Однокімнатна – 10 250 грн.,  

✓ Двокімнатна – 16 000 грн.,  

✓ Трьохкімнатна – 24 500 грн. 

 

Таблиця. Середня вартість орендної плати за об’єкт по районам 

 

Назва району Гостинки 1-кім.Квартири 2-кім.Квартири 3-кім.Квартири 

Середня 

вартість 

1 кв.м 

мін сер макс мін сер макс мін сер макс мін сер Макс 
 

Гагаріна 5000 6250 7500 6000 6750 7500 8000 9500 11000 8500 10000 11500 8125 

Жуковського, Шишковка 4200 5600 7000 5000 6150 7300 6500 7500 8500 8000 9250 10500 7125 

Н.Будинки 3500 4500 5500 5500 6250 7000 6300 7500 8700 7500 8750 10000 6750 

Новожаново, Москалівка 4000 4500 5000 5000 5900 6800 6200 7000 7800 8500 9200 9900 6650 

Одеська 4000 5000 6000 5000 6000 7000 6500 8000 9500 8500 9350 10200 7088 

Олексіївка 4800 6050 7300 5500 6750 8000 7000 8500 10000 8800 12000 15200 8325 

П.Поле,Сос.Гірка 5000 6250 7500 6000 7000 8000 7500 8600 9700 9000 12100 15200 8488 

Пн.Салтівка 4700 6000 7300 5000 6750 8500 6500 7500 8500 9500 10500 11500 7688 

Салтівка 4800 6150 7500 5000 6700 8400 7000 8000 9000 9800 10900 12000 7938 

Спортивна,Зах.України 4500 5500 6500 6000 8500 11000 8500 10500 12500 10000 11000 12000 8875 

ХТЗ,Рогань,Село Східне 3000 4000 5000 4000 5250 6500 5000 6750 8500 7000 8000 9000 6000 

Х.Гора 4300 5150 6000 5000 7150 9300 7000 7500 8000 8000 9000 10000 7200 

Центральний ринок, 

Південний вокзал 3500 4500 5500 4500 5500 6500 5800 6650 7500 7700 8850 10000 6375 

Центр,Нагірний,Держпром 5200 6600 8000 8500 10250 12000 12000 16000 20000 19000 24500 30000 14338 

Середня вартість за 1 кв.м. 
по Харкову  5432   6779   8536   10957  7926 

 

 

Визначено, що найнижча вартість на оренду житла у наступних районах: 

✓ Гостинка – 4000 грн., р-н ХТЗ, Рогань; 

✓ Однокімнатна – 5250 грн., р-н ХТЗ, Рогань; 

✓ Двокімнатна – 6650 грн., р-н Центральний ринок, Південний вокзал; 

✓ Трьохкімнатна – 8000 грн., р-н ХТЗ, Рогань. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ДОМОВОЛОДІНЬ У МІСТІ ХАРКІВ 

 
Ринок домоволодінь постійно розвивається та оновлюється, проте знайти відкриту та 

достовірну інформацію про даний ринок не так вже і просто [1]. Тому важливим завданням є 

проведення аналізу ринку нерухомості [2], та збір інформації про цінові пропозиції, з 

подальшим їх розповсюдженням, та використанням різними верствами населення.  

Дані для проведення дослідження надані агентством нерухомості «Метр» по ринку 

домоволодінь за 2021 рік. Компанія «Метр» ‒ компанія, яка надає послуги ріелторів 

професіоналів по продажу і покупці будинків різних класів, а також інших видів нерухомості 

[3]. На сайті міститься каталог продажі будинків в Харкові з детальною інформацією: фото, 

опис нерухомості. Вартість у гривні розрахована за середньорічним курсом 27,3 грн за 1 $. 

Отримані результати за вартістю домоволодінь дозволяють далі перейти до розрахунку норми 

прибутку [4]. 

На основі матеріалів наданих агентством нерухомості «Метр» було проведено 

дослідження ринку домоволодінь у місті Харків. 

Авторами запропоновано виділити три класи домоволодінь: 

- домоволодіння до 100 кв. м.; 

- домоволодіння від 100 до 300 кв. м.; 

- домоволодіння від 300 до 600 кв. м. 

По кожному з класів домоволодінь та з наведених у таблиці 1 районів (по яких існувала 

інформація) було розраховано середню вартість одного квадратного метра. 

 

Таблиця 1. Середня вартість 1 кв. м. по районам у домоволодіннях за визначеними 

класами 

№  Район 
до 100 кв. м, 

сер. Ціна $ 

Від 100 до 

300 кв. м., 

сер. Ціна $ 

Від 300 до 

600 кв. м., 

сер. Ціна $ 

1 Алексеевка 739 827 1150 

2 Жуковського, Шишківка 646 843 1235 

3 Велика Данилівка, 831 934 657 

4 Тюринка, Журавлевка 855 944 733 

5 Конний ринок - - - 

6 Немишля 1070 814 694 

7 ХТЗ, поселок Восточний, 936 1016 1159 

8 Нові дома - 748 846 

9 Поселок артема, Герцина, Одеська 879 939 487 

10 

Основа, Мереф'янське шосе, Жихарь, 

Гути, селище Силікатне, Филипівка, 

Пилипівка, Дутківка, Диканівка, 

Косолапівка 

381 538 302 

11 
Проспект Гагаріна, Левада, Заїківка, 

Верещаківка 
- 680 - 

12 
Москалівка, Нетеча, Новожанове, 

Новоселівка 
844 846 - 

13 Південний вокзал - 719 - 
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14 Холодна гора 1076 809 696 

15 Залютино - 986 - 

16 Іванівка, Лиса гора, 1289 673 703 

17 Павловка - 964 588 

18 Павлове поле 1113 1229 996 

19 Шатилівка и Сокольники 3831 1221 1621 

20 Рогань - 655 375 

21 Нова баварія, Липовий гай, Лідне, 824 633 579 

22 Південна Салтовка, Салтовка 931 867 830 

Середня вартість 774 852 650 

Мін 381 538 302 

Макс 3831 1229 1621 

 

Досліджено, що мінімальна вартість за 1 кв. м. становить: 

- до 100 кв. м. – 381 $; 

- від 100 до 300 кв. м. – 538 $; 

- від 300 до 600 кв. м. – 302 $. 

Досліджено, що максимальна вартість домоволодінь за 1 кв. м. становить: 

- до 100 кв. м. – 3831 $; 

- від 100 до 300 кв. м. – 1229 $; 

- від 300 до 600 кв. м. – 1621 $. 

Приклад проведеного аналізу ринка домоволодінь міста Харкова показали, що зараз 

покупців цікавлять пропозиції домоволодінь площею від 100 до 300 кв. м. 

По кожному з наведених у таблиці 1 районів (по яких існувала інформація) було 

визначено загальну кількість домоволодінь, що пропонуються для продажу у місті Харкові, 

які наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Загальна кількість досліджених домоволодінь 

№  Район 

Кількість 

пропозицій 

до 100 кв. 

м. 

Кількість 

пропозицій 

до 100-300 

кв. м. 

Кількість 

пропозицій 

до 300-600 

кв. м. 

Загальна 

кількість 

пропозицій 

по районам 

1 Алексеевка 1 8 1 10 

2 Жуковського, Шишківка 2 17 5 24 

3 Велика Данилівка, 6 43 10 59 

4 Тюринка, Журавлевка 4 32 5 41 

5 Конний ринок - - - - 

6 Немишля 2 18 3 23 

7 ХТЗ, поселок Восточний, 4 4 2 10 

8 Нові дома - 3 1 4 

9 
Поселок артема, Герцина, 

Одеська 
4 7 5 16 

10 

Основа, Мереф'янське шосе, 

Жихарь, Гути, селище 

Силікатне, Филипівка, 

Пилипівка, Дутківка, 

Диканівка, Косолапівка 

1 9 2 12 
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11 
Проспект Гагаріна, Левада, 

Заїківка, Верещаківка 
- 4 - 4 

12 
Москалівка, Нетеча, 

Новожанове, Новоселівка 
1 7 - 8 

13 Південний вокзал 0 4 - 4 

14 Холодна гора 8 35 2 45 

15 Залютино - 5 - 5 

16 Іванівка, Лиса гора, 1 10 8 19 

17 Павловка 0 8 1 9 

18 Павлове поле 5 21 5 31 

19 Шатилівка и Сокольники 1 5 3 9 

20 Рогань - 7 1 8 

21 
Нова баварія, Липовий гай, 

Лідне, 
4 27 2 33 

22 Південна Салтовка, Салтовка 8 35 6 49 

Мін 1 3 1 4 

Макс 8 43 10 59 

Усього 52 309 62 423 

 
Завдяки проведеним дослідженням було визначено мінімальну та максимальну вартість 

за 1 кв. м. по трьом класам домоволодінь.  

Дослідження показали, що: 

1) мінімальна вартість домоволодінь до 100 кв. м. в районі «Основа, Мереф'янське шосе, 

Жихарь, Гути, селище Силікатне, Филипівка, Пилипівка, Дутківка, Диканівка, 

Косолапівка» - 381 $ за 1 кв. м., а максимальна в районі «Шатилівка, Сокольники» - 3831 

$ за 1 кв. м; 

2) мінімальна вартість домоволодінь від 100 до 300 кв. м. в районі «Основа, Мереф'янське 

шосе, Жихарь, Гути, селище Силікатне, Филипівка, Пилипівка, Дутківка, Диканівка, 

Косолапівка» - 538 $ за 1 кв. м., а максимальна в районі «Павлове поле» - 1229 $ за 1 кв. 

м; 

3) мінімальна вартість домоволодінь від 300 до 600 кв. м. в районі «Основа, Мереф'янське 

шосе, Жихарь, Гути, селище Силікатне, Филипівка, Пилипівка, Дутківка, Диканівка, 

Косолапівка» - 302 $ за 1 кв. м., а максимальна в районі «Шатилівка, Сокольники» - 1621 

$ за 1 кв. м. 
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КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Земельна реформа в Україні тісно пов’язана з розвитком земельних відносин. 

Вона являє собою складову частину економічної реформи, здійснюваної в Україні у 

звязку з переходом економіки держави до ринкових відносин. Завданням реформи є 

перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а 

також у користування підприємствам, установам і організаціям з метою створення 

умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування 

багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель. За період 

проведення реформи відбулася демонополізація державної форми власності на землю, 

приватизація, реструктуризація земель. Об’єктом реформування стали майже 12 тисяч 

господарств, а 6,77 мільйонів селян набули права на земельну частку (пай). В той же 

час, суцільний розподіл сільськогосподарських земель серед колишніх працівників 

колективних сільськогосподарських підприємств став основою для сталого розвитку 

аграрної сфери та розвитку індивідуальних (сімейних) форм ведення сільського 

господарства. Земельна реформа України повинна була врахувати позитивні моменти 

попередніх земельних реформ, однак результати її проведення призвели до більш 

негативних явищ, аніж позитивних. Причиною цього стала недостатня наукова 

обґрунтованість нормативно-правової бази та відсутність комплексності фінансово-

організаційного забезпечення у здійсненні земельних трансформацій. Одним із 

наслідків земельної реформи є збільшення кількості землекористувачів і власників 

землі, що призвело до парцелізації землі. Власники дрібних земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, через незначний прибуток від ведення звичайної 

сільськогосподарської діяльності, позбавлені можливості придбавати сучасні засоби 

автоматизації сільського господарства, створювати та розвивати сільськогосподарську 

інфраструктуру, впроваджувати системи управління якістю продукції. Лише 

укрупнення землекористування до економічно-обґрунтованих розмірів дозволяє 

зменшити собівартість сільськогосподарської продукції та підвищити 

конкурентоспроможність товаровиробників. Проблема виникла у тому що нові 

агроформування утворювались без достатнього організаційного, фінансового, науково-

методологічного забезпечення [1]. Ефективне товарне сільськогосподарське 

виробництво можливе лише у випадку, якщо суб’єкт господарювання володіє 

достатньою кількістю земельних ресурсів. Земельна ділянка, що виділена в натурі (на 

місцевості) як земельна частка (пай) в середньому по Україні має площу 4,2 га, попри 

те, що оптимальна для Полісся площа сільськогосподарського землеволодіння 

(землекористування) складає близько 1,5 тис. га, для Лісостепу – 1,750 тис. га, для 

степових зон (Степ,Степ посушливий, Сухий степ) – 2,1 тис. га, для Карпатської 

гірської області – 900 га, для Кримської гірської області – 1100 гектарів. Роздрібненість 
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земель значно перешкоджає залученню інвестицій у сільське господарства, оскільки 

поля, що належали колишнім колективним сільськогосподарським підприємствам 

тепер розділені між десятками окремих власників, кожен з яких є незалежним при 

вирішенні питань стосовно використання належної йому сільськогосподарської землі.  

Таким чином, важливим завданням української землевпорядної науки стає 

удосконалення методів консолідації земель сільськогосподарського призначення – 

науково та економічно обґрунтоване об’єднання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з метою раціонального ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, які б дозволили створити сталі 

землекористування в умовах розвинених ринкових відносин [3]. 

 Консолідація земель може бути одним із ефективних засобів розвитку сільської 

місцевості. У зв’язку з великими масштабами роздрібненості ферм і зростанням 

значення сільської місцевості, консолідація стає все більш важливим елементом 

стратегій і проектів, спрямованих на підвищення якості життя в сільських районах за 

допомогою забезпечення більш ефективного управління природними ресурсами й 

охорони навколишнього природного середовища, створення інфраструктури й надання 

послуг, можливостей працевлаштування і поліпшення побутових умов у сільській 

місцевості. Вирішуючи питання земельної роздрібненості, консолідація земель може 

сприяти вдосконаленню структури землеволодіння, що стимулюватиме розвиток 

сільських районів. Через консолідацію може відбуватися об’єднання роздрібнених 

земельних ділянок фермерів, що приведе до зростання економічної ефективності 

використання земель. Наприклад, фермер, який володіє 1 га землі, розділеної на девять 

ділянок у результаті здійснення програми консолідації земель може стати власником 

однієї цілої ділянки. Хоча площа ферми чи господарства залишиться незмінною, проте 

більша земельна ділянка кращої форми дасть змогу фермерові використовувати більш 

ефективні агротехнічні методи ведення господарства. Основним завданням 

консолідації земель сільськогосподарського призначення є укрупнення господарств до 

оптимальних – економічно обґрунтованих раціональних розмірів шляхом злиття 

розділених земельних ділянок. Крім того, повинні передбачатися й інші заходи щодо 

створення поліпшеної структури землеволодіння, яка б сприяла розвитку сільських 

районів. Питанням проблеми оптимальності розмірів сільськогосподарських 

підприємств займалось багато вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: Д.С. 

Добряк, С.М. Волков, М.М. Забугін, П.Т. Саблук, П.П. Руснак, А.Я. Сохнич, Л.Я. 

Новаковський, М.В. Калінчик, А.М. Третяк та інші. Необхідно зазначити, що всі 

визначення названими вченими щодо оптимальності розмірів землеволодінь і 

землекористувань включають економічний, екологічний та соціальні блоки: умови 

виробництва, його максимальний економічний ефект, мінімізацію виробничих витрат, 

екологізацію сільськогосподарського виробництва та соціальну відповідальність 

бізнесу. А. Попов визначив, що під консолідацією земель сільськогосподарського 

призначення слід розуміти (в першу чергу) заходи із землеустрою щодо регулювання 

структури прав власності шляхом координації дій між власниками та користувачами 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою формування сталого 
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сільськогосподарського землекористування. Заходи землеустрою та стале 

сільськогосподарське користування ми розглядаємо відповідно до визначень, які 

закріплені у ст. І Закону України «Про землеустрій». Поняття «земельна ділянка» 

розуміється як частина землі із визначеними межами, місцем розташування, 

відповідним простором та визначеними щодо неї правами. Він вважає, що цілком 

логічно розглядати земельні ділянки і розташовані на них житлові будинки, будівлі або 

споруди як одну нерухому річ. Можна із впевненістю стверджувати, що на сучасному 

етапі еволюційного розвитку земельних відносин в Україні питання консолідації 

земель сільськогосподарського призначення є принципово новими і потребують 

створення ефективного механізму щодо їх регулювання і запровадження [2]. 

Землеволодіння і землекористування підприємств, організацій і громадян у 

процесі земельної реформи набули істотних недоліків, які ускладняють ведення 

виробництва і погіршують результати виробничої діяльності. Найбільш поширені 

серед них такі:1) просторове розміщення (розкиданість ділянок, далекоземелля, 

незручне розміщення відносно господарського центру та ін.); 2) конфігурація: 

черезсмужжя, вклинювання, витягнутість, вкраплення, незручні зовнішні межі; 3) 

соціально-економічні (нераціональна структура сільськогосподарських угідь, 

неефективний розмір господарства щодо спеціалізації, обмеження та обтяження прав 

землекористування, занедбаність сільськогосподарських угідь та ін.); 4) природно-

кліматичні (складний рельєф, низька природна родючість ґрунтів, велика строкатість 

ґрунтового покриву, високий рівень ґрунтових вод  та ін.).  

У землевпорядній науці давно відомо, що критерієм для встановлення недоліків 

землеволодіння і підставою для їх усунення є не зовнішні ознаки (обрис земельного 

масиву), а їх негативний вплив на господарську діяльність і використання землі. Для 

обґрунтованого усунення названих вище недоліків необхідно розробляти проекти 

консолідації земель сільськогосподарського призначення одночасно по групі 

взаємозалежних землеволодінь і землекористувань. При цьому слід використовувати 

такі методи: обмін ділянками землі, оренди землі, кооперації, утворення нових або 

реорганізація існуючих землеволодінь і землекористувань. Тому виникла необхідність 

для максимального задоволення економічних інтересів землевласників і 

землекористувачів та найбільш повного й ефективного використання виробничого 

потенціалу господарств, та закріплених за ними земель при суворому дотриманні 

особливих режимів і умов використання земельних ресурсів, визначення критеріїв 

ефективності проєктних рішень.  

На початковому етапі наукового дослідження щодо консолідації земель було 

зроблено аналіз економічних показників, які доводять доцільність проведення 

консолідації земель. Одним із показників буде нормативна грошова оцінка земель, що 

підлягають консолідації. Відповідно до законопроекту «Про консолідацію земель» 

проєктом землеустрою щодо консолідації земель передбачається: 1) зміна меж 

земельних ділянок; 2) визначення земельних ділянок, які передбачається обміняти на 

рівноцінні земельні ділянки, самостійне використання яких окремо від земельного 

масиву неможливо або суттєво ускладнює використання інших земельних ділянок; 3)  
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об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у 

власності однієї особи. 

У нашому випадку ми будемо обмінювати земельні ділянки з метою більш 

раціонального їх використання, ділянки які ми будемо обмінювати розміщуються на 

однакових агровиробничих групах грунтів.  

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, межі якої були змінені, не може 

бути меншою нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки до проведення 

зміни її меж. Земельні ділянки, що, згідно з проектом, передбачається обміняти є 

рівноцінними, тому що вони розташовані на однакових агровиробничих групах 

ґрунтів, а можливості доступу до земельних ділянок не погіршуються.  

Після консолідації земель новоутворений земельний масив повинен 

забезпечувати вільний доступ з дороги, яка знаходиться на межі масиву, до кожної 

земельної ділянки та в ньому не повинно бути черезсмужжя і ламаності меж. 
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ 

СИСТЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ  

 

Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого агентством 

Bloomberg у 2018 році, Україна посідає 53 місце серед 60 досліджуваних держав. При 

цьому наша держава виявилася найгіршою за продуктивністю праці (60 місце), що 

свідчить про низький рівень застосовуваних технологій та виробництво товарів з 

низькою доданою вартістю, вона також потрапила до трійки аутсайдерів за 

технологічними можливостями (58 місце) та посідає 54 місце за рівнем витрат на 

дослідження та розробки у валовому внутрішньому продукті. Водночас Україна 

зберігає високе 28 місце за ефективністю вищої освіти та 35 місце за патентною 

активністю, тобто має потенціал до розвитку [3]. 

Інноваційне табло ЄС, яке включає дані щодо держав європейського 

співтовариства, держав-кандидатів на вступ в ЄС та деяких інших держав, зарахувало 

Україну до групи «Інноватор, що формується» разом з Болгарією, Македонією та 

Румунією. Проведений покомпонентний аналіз свідчить, що Україна має значні 

нереалізовані можливості в інноваційному розвитку, особливо щодо комерціалізації 

нововведень і у сфері захисту прав на інтелектуальну власність. Головними перевагами 

України є вигідне географічне розташування, ємний ринок, наявність поглибленої та 

всебічної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та відносно високий рівень 

розвитку людського потенціалу [3]. 

Серед основних бар’єрів для розвитку інновацій в Україні є [3]: недосконалість 

інституцій, зокрема політичного, регуляторного та бізнес-середовища; слабко 

розвинута інфраструктура, у тому числі інноваційна, оскільки залишаються на 

низькому рівні показники валового нагромадження капіталу у відсотках до валового 

внутрішнього продукту, показники екологічної стійкості, доступності та якісної роботи 

електронного Уряду (використання інформаційних та комунікаційних технологій у 

поєднанні з організаційними змінами та застосуванням нових навичок у державному 

управлінні для впровадження державних послуг та демократичних процесів). 

У науковій та навчальній літературі існують близькі за значенням поняття 

«інновація», «інноваційна діяльність», «науково-технічна діяльність. Однак, поняття 

«науково-інноваційна діяльність» немає ні в законах про науку і освіту, ні в інших 

нормативних документах. Без чіткого поняття науково-інноваційної діяльності 

неможлива її ефективна організація і планування, а також виявлення необхідного 

потенціалу для її здійснення.  

Класифікація інноваційних процесів, на наш погляд, саме у сфері землеустрою 

повинна здійснюватися за запропонованою схемою (рис.).  

За своїм характером інноваційні процеси (нововведення) у сфері 

землекористування мають поділяються не тільки на технічні, організаційні та 

соціально-економічні, як загально прийнято, а й на екологічні й інституціональні. 

Необхідно зазначити, що технічні новинки мають безпосередній вплив на 

організаційні нововведення, а ті, в свою чергу, вимагають змін у господарському 

механізмі (рис.). Тісний взаємозв’язок між технічними, організаційними та соціально-

економічними інноваційними процесами є двостороннім, тобто економічні 
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нововведення можуть викликати зміни в організації виробництва, а часто приводять і 

до технічних інновацій [4, с. 18]. 

 

 
 

Рис. Класифікація і взаємозв’язки інноваційних процесів формування та 

функціонування землекористування. 
Удосконалено автором із використанням джерела [4]. 

 

Проте в умовах розвитку інституціональної економічної теорії започаткувалися 

інституціональні інноваційні процеси. 

Технічні нововведення охоплюють процеси освоєння випуску нових видів 

продукції (наприклад, знарядь чи предметів праці), а також процеси впровадження 

нових чи вдосконалення діючих технологічних процесів [4, с. 17]. 

Організаційні інновації охоплюють процеси запровадження нових форм і методів 

організації наукової і виробничої діяльності трудових колективів, таких як: нові методи 

і форми організації виробництва у всіх виробничих підрозділах підприємства; нові 

організаційні структури управління науковою і виробничою діяльністю підприємства; 

нові форми і методи організації праці на підприємстві [4, с. 17]. 

Соціально-економічні нововведення охоплюють процеси активізації людського 

фактора, а також процеси з удосконалення економічних методів управління наукою і 

виробництвом шляхом: підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; морального 

стимулювання їх творчого ставлення до праці; вдосконалення виховної роботи в 

колективі через запровадження і вдосконалення внутрівиробничого госпрозрахунку; 

повної реалізації функцій прогнозування, фінансування, ціноутворення, аналізу 
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результатів діяльності; а також шляхом вдосконалення системи оплати праці та 

матеріального стимулювання [4, с. 17]. 

Екологічні нововведення охоплюють процеси екологізації землекористування і 

виробництва, сталого (збалансованого) розвитку територій, землекористування тощо. 

Сучасна парадигма сталого розвитку в Україні розглядається у контексті радикального 

оновлення національної соціально-економічної системи у цілому. На думку М. А. 

Хвесика та інших українських вчених [5], метою цього оновлення є приєднання до 

загальноцивілізаційних процесів суспільного розвитку. Втім передбачається, що 

забезпечення сталого розвитку повинно формуватися на базі якісно нової динамічної 

соціально-орієнтованої господарської системи. Підвалинами такої системи, в умовах 

глобалізації, повинні стати у першу чергу гуманістичні, людино-розмірні екологічно 

орієнтовані територіально-просторові відтворювальні процеси. А також важливим, на 

нашу думку, є дотримання обов’язкових для виконання відповідних землевпорядних 

та екологічних нормативів землекористування, як нормативних документів, котрі 

окреслюють критерії безпеки та нешкідливі фактори землекористування і вимоги 

забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини [6; 7]. 

Інституціональні нововведення охоплюють процеси економічних, екологічних, 

правових, в тому числі землевпорядних, відносин прав власності, удосконалення 

контрактних (договірних), трансакційних відносин та поведінки людей в процесі 

управління наукою і виробництвом.  

Науково-інноваційна діяльність у сфері землеустрою і землекористування – це 

процесна діяльність, спрямована на одержання і застосування нових знань, 

нововведень, шляхом їх впровадження на ринку при випуску та збуті продукції 

(товарів, робіт, послуг у сфері землеустрою) для отримання різного роду ефекту 

(економічного, соціального, екологічного та ін.) і системи управлінських та 

інфраструктурних заходів [1, с. 59]. 

Окрім цього, в процесі науково-інноваційної діяльності у сфері землеустрою 

необхідно враховувати відповідні види землеустрою та тенденції його здійснення [8], 

а також стан і проблеми інноваційного розвитку землеустрою на різних етапах 

земельної реформи в Україні та при організації сільськогосподарського 

землекористування [9; 10]. 

Структура науково-інноваційної діяльності у сфері землеустрою включає в себе [2, 

с. 110]: 

1) систематизовані фундаментальні і прикладні наукові дослідження; 

2) науково-технічний результат і продукцію; 

3) експериментальне землевпорядне проєктування (підготовка землевпорядному 

виробництву інноваційного продукту); 

4) оцінку якості та управління якістю проєктування; 

5) ринкове просування інноваційного продукту (проєктів землеустрою).  

Науково-інноваційна діяльність у сфері землеустрою повинна призводити до 

нелінійного зростання основних показників ефективного та збалансованого розвитку 

землекористування і соціально-економічного життя суспільства, а ефективність 

реалізації інноваційних програм та проєктів визначається можливістю отримання 

результатів, здатних спричинити системні ефекти на різних рівнях (території громад та 

суб’єктів землекористування, регіональний і національний) і в різних сферах (освіта, 

наука, реальний сектор економіки і сфера послуг), причому досягнуті позитивні 

результати повинні бути незворотними [1, с. 61]. 
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У сфері науково-інноваційної діяльності модель інноваційного землеустрою 

повинна пропонувати, перш за все, капіталізацію нових знань та землекористування. 

Галузь меншою мірою повинна орієнтуватися на включення безпосередньо в структуру 

впроваджувальних експериментальних проєктів землеустрою, а більшою ‒ на 

стимулювання взаємодії з впровадження та виведення на ринок науково-технічних 

розробок, генерувати в цьому напрямку нові підходи, тобто грати роль 

комунікаційного центру в ланцюжку «наука ‒ реальний ринок наукоємних технологій 

використання і охорони земельних та інших природних ресурсів» [1, с. 61]. 
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НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

В умовах модернізації економіки важливим фактором розвитку регіонів виступає 

зміцнення економічного співробітництва з іншими регіонами країни. Воно допомагає 

наповнювати внутрішньо-регіональний ринок споживчими товарами і продукцією 

виробничо-технічного призначення, забезпечуючи виробникам постійне ввезення 

сировини і комплектуючих матеріалів; стимулює внутрішній ринок і збільшує 

внутрішній попит, сприяє диверсифікації економіки і зниженню бар'єрів при 

переміщення ресурсів.  

Активізація економічного співробітництва регіонів має ґрунтуватися на 

інституціональному та нормативно-правовому супроводі даного процесу, розвитку 

транспортної, інформаційної та іншої інфраструктури, використанні стратегічного 

планування соціально-економічного розвитку, прогнозуванні і моделюванні 

внутрішнього попиту, а також низки інших економічних інструментів. Все це 

дозволить виробити концепцію механізму державного регулювання міжрегіонального 

співробітництва. Її реалізація зміцнить міжрегіональні зв'язки регіонів і сприятиме 

подоланню негативних тенденцій в їх розвитку [2]. 

Функціонування законодавчих актів та документів економічного розвитку 

територіальних громад обмежується їх характером декларативності. В основному в цих 

документах не встановлено засобів та інструментів досягнення пріоритетних цілей, 

відсутні чіткі механізми фінансування та здійснення запропонованих заходів, 

несформовані алгоритми виконання положень програми. Недоцільним також є процес 

розроблення регіональних та державних програм розвитку територіальних громад, 

насамперед в плані організації публічних слухань та обговорень, залученості досвіду 

науково-дослідних аграрних установ та неурядових організацій, врахуванні ідей 

представників органів місцевих рад та територіальних громад [1]. А також відсутність 

дієвих механізмів тактико-оперативного коректування виконання програм 

економічного розвитку територіальних громад. 

Розвиток територіальних громад визначається відсутністю належного дорожньо-

транспортного з’єднання, достатньої кількості об’єктів, фінансової, ринкової, 

інноваційної, підприємницької, побутової, комунікаційної, соціальної та культурної 

інфраструктури. Несформованість цих чинників перешкоджає розвитку 

підприємницької діяльності, створенню міжгосподарських об’єднань, налагодженню 

міжнародного співробітництва та поглиблює периферійний тип розвитку цих 

територій. 

Основна мета децентралізації полягає в забезпеченні високої якості надання 

адміністративних та управлінських послуг для всього населення громади, а також 

зменшити та позбутися корупції. Відсутність якісних кадрів (спеціалістів), які зможуть 

самостійно та неординарно, з новими ідеями вести об’єднання громад, може стати 

причиною невдалих реформ.  

Інституційне забезпечення для територіальної громади – це система 

взаємоповязаних норм, правил, організацій, регуляторних установ, місцевих традицій, 

визначених формально-законодавчо або за допомогою неформальних суспільних норм 
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та правил, формування та функціонування яких здійснюється на загальнодержавному , 

регіональному або локальному рівнях та які визначають умови господарювання та 

економічного розвитку на даній території [3]. Відповідний сприятливий стан 

інституціонального забезпечення формує певний нематеріальний актив територіальної 

громади, який практично проявляється у підвищенні концентрації капіталу, 

підвищенні рівня економічного розвитку та добробуту населення. 

Таким чином, можна вважати, що основними напрямками покращення стану 

інституціонального забезпечення економічного розвитку регіонів України є: 

• забезпечення збалансованості розвитку окремих видів економічної 

діяльності та промисловості, зокрема, на засадах смарт-спеціалізації; 

• сприяння зменшенню дивергенцій в різних складових економічного 

розвитку регіонів, зокрема за такими показниками як рівень доходів на душу 

населення тощо; 

• забезпечення покращення економічного, фінансового, матеріального, 

соціального та кадрового, інформаційного та іншого забезпечення 

інституціональної складової розвитку регіонів в умовах реформи; 

• забезпечення сталого економічного розвитку регіонів, створення 

можливостей для ефективного зростання кожного регіону на основі 

стандартизованого комплексу внутрішніх факторів та умов розвитку 

регіонів; 

• модифікація територіальної структури органів місцевого самоврядування зі 

встановленням чіткого розподілу повноважень між місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ В 

АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

В сучасних умовах розвитку суспільства в сфері аграрного виробництва 

необхідним є створення умов для виробництва конкурентоспроможної продукції та 

формування сприятливого життєвого середовища на селі.   

На сьогоднішній день в агропромисловому комплексі України знизилась суттєво 

платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників та скоротились їх обігові 

кошти [1, С. 7]. В аграрному секторі економіки лише незначна частина 

сільськогосподарських підприємств має рентабельне виробництво [2, С. 135]. 

Фінансові негаразди на селі призвели до призупинення інвестиційних процесів, 

спостерігається руйнування матеріально-технічного потенціалу сільського 

господарства, сповільнилось оновлення машинно-технологічного парку та й взагалі 

погіршилось забезпечення сільськогосподарського виробництва механізаторськими та 

інженерно-технічними кадрами. 

Зазначимо, що зволікання з вирішенням питань державної підтримки аграрного 

сектора можуть призвести і до наростання негативних процесів в таких розмірах, коли 

держава буде змушена вкласти для відновлення галузі значно більше коштів, ніж зараз 

[3, С. 107]. Відповідно особливості сільського господарства, як галузі з уповільненим 

оборотом капіталу, вимагають удосконалення кредитної і податкової політики, які 

створюють умови нормального їх функціонування. 

Метою дослідження є обґрунтування заходів, що сприятимуть стабілізації 

економічного стану аграрного сектору економіки.  В роботі використано такі методи 

наукового дослідження як абстрактно-логічний та наукового узагальнення.  

Реалії сьогодення в цих умовах з метою призупинення кризового стану, в якому 

нині знаходяться сільське господарство України, потребують необхідності 

обґрунтування стратегічних напрямків здійснення аграрної політики, зупинення спаду 

і забезпечення нарощування обсягів виробництва, відновлення внутрішнього і 

зовнішнього ринків продовольства, проведення соціально-економічних перетворень на 

селі. 

Важливим є комплексність здійснення аграрної реформи з обов’язковим 

узгодженням діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо 

здійснення позитивних зрушень в аграрному секторі економіки. Доцільним є 

підвищення рівня в організації матеріально-технічного постачання 

сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення короткострокового та 

довгострокового кредитування виробництва на селі. 
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У рослинництві потребує необхідності адаптувати посівні площі 

сільськогосподарських культур до кон’юнктури ринку, а також створення умов для 

нарощування обсягів виробництва аграрної продукції. Потребує необхідності 

впровадження системи заходів щодо охорони земель і підвищення родючості ґрунтів, 

оптимізація розораності за рахунок вилучення з активного господарського обігу 

еродованих земель, застосування ґрунтозахисних систем землеробства, 

ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій обробітку ґрунту і вирощування 

сільськогосподарських культур.  

У сфері землекористування доцільним є удосконалення системи управління 

земельними на основі територіального планування землекористування. Враховуючи 

сучасні екологічні проблеми у використанні земельних ресурсів, а також їх значення 

для суспільства в цілому, потребує необхідності запровадження певних соціальних, 

економічних та екологічних обмежень на землекористування. Крім того, доцільним є 

запровадження економічних стимулів раціонального землекористування та санкцій за 

нераціональне або екологічно небезпечне використання земель їх власниками і 

землекористувачами. На цьому також наголошують і інші дослідники [4].  

Важливим напрямком розвитку агропромислового комплексу є впровадження 

процесів інтеграції у виробництві, переробці та реалізації сільськогосподарської 

продукції з метою підвищення ефективності виробництва і узгодження інтересів 

виробників і переробників продукції. Нарощуванню обсягів і підвищенню 

ефективності виробництва в аграрному секторі сприяв би розвиток кооперування 

сільськогосподарських виробників в ряді галузей. 

З метою уникнення негативних спекулятивних явищ в земельному обігу, 

доцільним є створення відповідних механізмів за участю і під контролем держави. Для 

поліпшення використання земель резервного фонду та нерозподілених угідь земель 

запасу слід здійснити заходи щодо їх перерозподілу. Доцільним є продовження робіт 

щодо створення науково-методичної та нормативної бази землевпорядкування, 

земельного кадастру, реєстрації землі, моніторингу, міжгалузевої системи контролю за 

використанням і охороною земель.  

Враховуючи набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» 

[5], слід звернути особливу увагу на створення дієвої інфраструктури обігу 

сільськогосподарських земель. 

Отже, важливими заходами, що сприятимуть стабілізації економічного стану 

аграрного сектору економіки на сьогодні є наступні: відновлення внутрішнього і 

зовнішнього ринків продовольства; здійснення позитивних соціально-економічних 

перетворень на селі; підвищення рівня в організації матеріально-технічного постачання 

сільськогосподарських товаровиробників; забезпечення короткострокового та 

довгострокового кредитування виробництва в сільській місцевості; адаптація посівних 

площ сільськогосподарських культур до кон’юнктури ринку; створення умов для 

нарощування обсягів виробництва аграрної продукції; впровадження системи заходів 

щодо охорони земель і підвищення родючості ґрунтів, застосування ґрунтозахисних 
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систем землеробства, ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій обробітку 

ґрунту; удосконалення системи управління земельними на основі територіального 

планування землекористування; впровадження процесів інтеграції у виробництві, 

переробці та реалізації сільськогосподарської продукції; кооперування 

сільськогосподарських виробників; створення дієвої інфраструктури обігу 

сільськогосподарських земель. 

Подальші дослідження мають бути спрямовані на обґрунтування системи 

заходів  щодо кооперації галузей у сфері сільськогосподарського виробництва.. 
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ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЙОГО ПРІОРИТЕТИ В УКРАЇНІ 

 

В умовах українських реалій збалансований розвиток землекористування відкриває 

широкі можливості як для економіки в цілому, так і для забезпечення 

конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів на ринку. Реальне різноманіття 

форм власності на землю і платність землекористування створили об’єктивні умови для 

ведення обігу землі у контексті глобалізації світової економіки. 

Окремі аспекти ведення збалансованого землекористування досліджувалися у 

наукових працях Будзяка В.П., Сидорчука Б.О., Гарнаги О.М., Третяка В.М., 

Северенчука А.М. та ін. 

Сьогодні в країнах Європи відбувається поетапне встановлення 

екологозбалансованого співвідношення земельних угідь з метою забезпечення 

оптимальної структури агроландшафтів [1].  

Заслуговує на увагу і той факт, що в європейських країнах рівень розораності 

території не перевищує 34 %, тоді як в Україні він сягає понад 54 % [2, с. 55]. 

Позитивним є те, що в країнах ЄС діє Програма підтримки екологічно 

збалансованого розвитку землекористування в сільському господарстві, яка 

передбачає захист і охорону земель, а також компенсацію витрат на агроекологічні 

заходи. 

Крім того, в європейських країнах організований дієвий моніторинг ґрунтів, який 

передбачає завчасне визначення і попередження зниження родючості ґрунтів, мають 

місце надання безкоштовних консультацій, що проводяться аграрними палатами, 

стосовно стимулювання якості ґрунту, запобігання втрат гумусу та впровадження 

нових агробіотехнологій. 

Взагалі сьогодні країни Європи орієнтовані в основному на екологічно безпечне 

виробництво та впровадження екологічно чистих технологій [3, с. 212]. Пріоритетне 

значення належить екологічному регулюванню раціонального землекористування, яке 

передбачає відшкодування екологічних збитків забруднювачем та сприяє компенсації 

витрат за завдану шкоду навколишньому середовищу.   

У країнах Європи система управління земельними ресурсами спрямована на 

підтримання ринку землі на належному рівні. Зазначимо, що і в Україні  з 1 липня 2021 
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року скасовано мораторій на продаж земельних ділянок сільгосппризначення [4], а 

також виокремлені подальші перспективи його ведення в українських реаліях. 

В європейських країнах домінуючим важелем у веденні збалансованого 

землекористування є оренда землі, а площа земель в оренді становить 53% від загальної 

площі землекористувань [5].  

В ЄС системи контурного землеробства адаптовані до умов збалансованого 

господарювання, що передбачають затримку продуктів ерозії, добрив та пестицидів у 

межах водозбору. Система формування полезахисних лісових смуг має місце в тих 

районах, які є дефляційно небезпечними, та в районах, де здійснюється заліснення 

еродованих земель [6, с. 74-76].       

Система альтернативного землеробства європейських країн ґрунтується на тому, 

що використання засобів хімізації зведене до мінімуму. 

Слід зазначити, що у рекомендаціях Європейської економічної комісії ООН 

наголошено [7], що перспективи збалансованого розвитку залежать в першу чергу від 

держави, яка відповідає і за правовий статус земель, і за сам процес управління 

інформацією про землю. Зазначені підходи, на нашу думку, сприяють здійсненню 

оптимальних практичних рішень у напрямку збалансованого ведення 

землекористування. 

Сьогодні у країнах Європейського Союзу мають місце такі види робіт, які 

спрямовані на просторову організацію території, як об’єднання земель, та 

впорядкування сільських територій, що сприятиме створенню значно вигідніших умов 

господарювання та мінімізації розпорошеності окремих земельних ділянок. 

На нашу думку, перспективами ведення збалансованого землекористування в 

Україні є наступні орієнтири збалансованого розвитку землекористування як: 

прийняття екологічно обґрунтованих рішень ведення збалансованого виробництва на 

землі, впровадження принципу екоефективності, впровадження збалансованих методів 

управління земельними ресурсами на регіональному та місцевому рівні, забезпечення 

прозорості та доступності інформації про систему землекористування, забезпечення 

територіально-просторового планування системи управління земельними ресурсами, 

відтворення потенційної продуктивності ґрунтів, ведення дієвого 

внутрігосподарського землеустрою, оптимізація землекористування, ведення 

екологобезпечного виробництва та забезпечення диверсифікації виробництва на землі. 

Таким чином, в умовах сьогодення розробка сучасної моделі збалансованого 

розвитку землекористування має базуватись на пріоритетах, притаманних сучасній 

європейській політиці. Досягнення зазначених орієнтирів та перспектив сприятиме 

збалансованому використанню земель та забезпечуватиме інноваційно орієнтоване 

землекористування в українському просторі.   
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СТАЛЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

В умовах сучасних реалій в системі землекористування нашої країни визначилися 

такі тенденції як спад виробництва сільськогосподарської продукції, погіршення 

екологічної ситуації, зниження ефективності використання земельних ресурсів, 

недостатньо належних умов для розвитку різноманітних форм господарювання на 

землі. Такий стан економіки аграрного сектору свідчить про необхідність 

обґрунтування умов формування сталого землекористування, що забезпечують 

ефективне сільськогосподарське виробництво. Це сприятиме гармонізації державних і 

місцевих інтересів, вирівнюванню між містом та селом, зумовить активний розвиток 

продуктивних сил на селі. 

Питання, пов’язані із сталим землекористуванням та підвищенням ефективності 

сільськогосподарського виробництва, висвітлені у працях Третяка А.М. [1], Гуторова 

О.І. [2], Другак В.М. [3],  Брижань І.А [4]  та багатьох інших вчених.  

Теоретичною та методичною основою дослідження є фундаментальні положення 

економіки землекористування, загальнотеоретичні положення сталого розвитку 

сільськогосподарських земель. 

В роботі використано такі методи наукового дослідження як абстрактно-логічний 

та аналізу і синтезу. Мета наукової публікації полягає в обґрунтуванні ключових 

аспектів ведення ефективного сільськогосподарського виробництва в контексті 

формування сталого землекористування в умовах сьогодення. 

Аналіз чинного законодавства [5] дає підстави стверджувати, що стале 

землекористування являє собою 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. 

Наразі в нашій країні продовжують діяти застарілі концепції організації та 

управління земельними ресурсами, які не орієнтовані на стале землекористування  [6]. 

У зв’язку з цим екстенсивне землекористування, а також ігнорування наукових 

рекомендацій щодо раціонального використання земель, довготриваюча політика 

боротьби з наслідками деградації земель, а не з її причинами; відсутність дієвих 

економічних важелів стимулювання нових господарюючих суб’єктів на землі, 

нестабільність державної структури зумовили збереження та поглиблення кризової 

еколого-економічної ситуації у системі управління земельними ресурсами. 
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На наш погляд, для формування сталого землекористування та найбільш 

ефективного використання його ресурсного потенціалу необхідне збереження площ 

сільськогосподарських угідь, підвищення їх родючості, дотримання вимог 

законодавства щодо цільового використання земель, що відповідає природно-

кліматичним, географічним та екологічним властивостям конкретних земельних 

ділянок і одночасне досягнення максимальної економічної користі з одиниці площі 

максимального господарського ефекту, який формує ефективне сільськогосподарське 

виробництво.  

Крім того, розвиток сталого землекористування залежить від стійкості правових 

відносин як з іншими господарюючими суб’єктами, так і всередині господарств.  

Прикладом може бути наявність в організації оформлених прав на земельні ділянки: 

власність або оренда - з одного боку, з іншого боку - строки оренди земельних ділянок.  

Короткострокова оренда не дозволить орендатору повною мірою відчути себе 

«корисним» землекористувачем, що пов’язано з обмеженими можливостями та 

бажаннями товаровиробника покращити якість ґрунтів, тим самим збільшити 

врожайність сільськогосподарських культур.  Варто відзначити ще одну важливу 

складову сталого землекористування: знання якості ґрунтів (балу бонітету) дає 

можливість господарствам отримати оціночну складову при виборі земельних ділянок 

для оформлення у власність або користування (оренду). 

Таким чином, характерні особливості ефективності використання виробничого 

потенціалу в сільському господарстві зводяться до наступного:  

- різноякісність землі як засобу виробництва істотно впливає на утворення 

міжгосподарських відмінностей в ефективності використання всіх ресурсів 

виробничого потенціалу: земельних, матеріальних та трудових;   

- на стійкість землекористування впливає стійкість правових відносин як з 

іншими суб’єктами господарювання, так і всередині господарств;   

- на стійкість землекористування вказує взаємодія матеріальних та трудових 

ресурсів, які не тільки генерують зв’язки із землею, а й забезпечують 

збереження та підвищення її ефективної родючості;  

- земля має здатність встановлювати в якісних параметрах витрати інших 

взаємодіючих з нею ресурсів.  

Слід зазначити, що у разі різноякісності земель роль стійкості землекористування 

підвищується, що у деяких випадках є визначальною умовою забезпечення 

ефективності аграрного виробництва. 

Отже, проведене дослідження дало змогу обґрунтувати основні аспекти ведення 

ефективного сільськогосподарського виробництва в контексті формування сталого 

землекористування, що сприятиме гармонізації державних і місцевих інтересів та 

дозволить забезпечити активний розвиток продуктивних сил у сфері аграрного 

виробництва. 

Перспективи подальших досліджень мають бути спрямовані на розкриття 

особливостей ефективного сільськогосподарського землекористування в контексті 

сталого розвитку територій. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Охорона земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні повинна стати 

одним з найбільш важливих напрямків державної політики. Збереження земель 

сільськогосподарського призначення від деградації, від шкідливого техногенного впливу, 

підвищення їх родючості є проблемою глобальною, яка стосується всіх. Це пов’язано, 

насамперед, з тим, що земельні ресурси зазнають значного антропогенного впливу, 

відбувається їх деградація і, як наслідок, - зниження якості та родючості ґрунтів, погіршення 

екологічного стану земельних ресурсів. Варто зауважити, що особливої актуальності 

зазначена проблема набуває в період реформування аграрних та земельних відносин, які 

потребують належного правового регулювання. Землі сільськогосподарського призначення  

є основною умовою виживання теперішніх і майбутніх поколінь, середовищем їх існування, 

джерелом матеріального добробуту. 

Розвиток різних форм власності та господарювання на землі без суворого і надійного 

державного екологічного та митного контролю за ввезенням небезпечних відходів, брак 

відповідної законодавчої бази призводять до споживацького ставлення до землі. 

Використання у великій кількості мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних 

препаратів разом з промисловим і радіаційним забрудненням може ще більше ускладнити 

екологічну ситуацію в Україні, знизити відтворювальну здатність біосфери та екологічну 

стійкість агроландшафтів. 

Визначення охорони земель закріплено у ст. 162 Земельного кодексу України. Охорона 

земель – система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, 

спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому 

вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських 

потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості 

ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого 

режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення [1]. 

Охорона земель забезпечується на основі реалізації комплексу заходів, спрямованих на 

раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель 

сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від 

шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів. 

На сьогодні правове регулювання відносин у сфері забезпечення охорони земель іноді 

відстає від потреб суспільства і в деякій мірі залишається суперечливим. Конституційне 

положення про те, що земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави (ст. 14 Конституції України), в першу чергу стосується 

земель сільськогосподарського призначення. Саме тому вирішення цієї проблеми, на нашу 

думку, перш за все повинно здійснюватися шляхом запровадження дієвої системи 

правового регулювання відносин у сфері правової охорони земель сільськогосподарського 

призначення.  
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Закон України «Про охорону земель» зміст охорони земель розглядає через призму 

системи заходів у галузі охорони земель, а саме: 

✓ державну комплексну систему спостережень;  

✓ розробку загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони 

земель, документації із землеустрою в галузі охорони земель;  

✓ створення екологічної мережі; 

✓ здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, 

протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель; 

✓ економічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони та використання 

земель і підвищення родючості ґрунтів; 

✓ стандартизацію і нормування [2].  

Для охорони земель можливе застосування певної класифікації засобів щодо охорони 

земель сільськогосподарського призначення: 

 1) ґрунтозахисні засоби (захист земель від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, 

заболочування, висушування, забруднення, ущільнення та інших негативних процесів);  

2) організаційно технічні засоби (знімання, використання і збереження родючого шару 

ґрунту при проведені робіт, пов’язаних із порушенням земель; рекультивація порушених 

земель, консервація деградованих сільськогосподарських угідь, раціональна організація 

території); 

 3) економічні засоби (фінансування заходів щодо відновлення якості порушених 

земель, здійснення консервації земель за рахунок коштів державного бюджету, 

відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва та спрямування відповідних 

коштів на підвищення родючості ґрунтів, поліпшення сільськогосподарських угідь та їх 

охорону; звільнення від сплати земельного податку на період освоєння невикористовуваних 

земель та поліпшення їх якості);  

4) нормативно-технічні засоби (дотримання встановлених норм відведення земельних 

ділянок, дотримання стандартів та нормативно-технічних документів щодо охорони земель, 

нормування відведення земельних ділянок, дотримання нормативно-технічних вимог 

проектів відведення земельних ділянок та проектно-кошторисних показників розміщення 

на цих землях виробничих, комунальних та інших об’єктів); 

 5) юридичні засоби (наявність нормативно-правових норм регулюючого характеру; 

здійснення моніторингу за станом охорони сільськогосподарських угідь; проведення 

агрохімічної паспортизації земель; здійснення контролю за дотриманням чинного 

земельного законодавства в цій сфері; застосування юридичної відповідальності) [3]. 

Одним із пріоритетних заходів у галузі охорони земель є консервація 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 їхнього здоров’я. Основним заходом з відновлення земель, які 

зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в 

гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, 

будівельних та інших робіт, є рекультивація земель. Для рекультивації порушених земель, 

відновлення деградованих земельних угідь використовується ґрунт, знятий під час 

проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, шляхом 

його нанесення на малопродуктивні ділянки або на ділянки без ґрунтового покриву. 
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Важливою складовою правової охорони земель сільськогосподарського призначення 

слід розглядати досягнення раціонального землекористування. Одним із аспектів 

раціонального землекористування у сільському господарстві є встановлення оптимального 

співвідношення земельних угідь. Такі нормативи встановлюються в ході планування та 

використання територій та землеустрою у відповідності до ст. 182 ЗК України. Проте, варто 

зауважити, що правове регулювання зазначених аспектів є недостатнім, а нормативи 

оптимального співвідношення угідь існують у вигляді наукових та методичних 

рекомендацій.  

Отже, питання збереження і охорони землі сільськогосподарського призначення 

посідають чільне місце в законодавстві України, яке враховує специфіку земель як засобу 

виробництва та умови життєдіяльності людей, об'єктивну обмеженість землі у просторі, 

незмінність її розташування, нерозривний зв'язок з природним середовищем. Ми можемо 

зазначити, що правова охорона землі передбачає систему правових засобів, за допомогою 

яких здійснюються заходи з відновлення, підтримання та покращання якісного стану 

земель.  

Ця охорона спрямована насамперед на забезпечення раціонального використання землі, 

відновлення, збереження і підвищення родючості ґрунтів, поліпшення інших корисних 

властивостей землі. Крім того, вона має на меті забезпечення захисту земель від негативного 

впливу антропогенної діяльності та шкідливих природних процесів. Передбачені заходи з 

охорони земель спрямовані на боротьбу з природними та штучними процесами, які 

погіршують стан ґрунтів. До них належать заходи по запобіганню ерозії ґрунтів:  

✓ організаційно-господарські -  правильне розміщення на землі різних 

господарських об'єктів, систематичне спостереження за станом земель і 

правильністю їх використання; 

✓ агротехнічні - застосування належних засобів обробітку ґрунту та вирощування 

сільськогосподарських культур, введення спеціальних протиерозійних сівозмін; 

✓ лісомеліоративні -  влаштування лісозахисних насаджень.  

На нашу думку,  питання охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах 

загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків 

державної політики, оскільки поліпшення стану цих земель відкриває значні резерви 

збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве 

оздоровлення екологічних умов життя людини. 
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УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ ГРОМАД В УМОВАХ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

 

Передача великої кількості земель державної форми власності за межами 

населеного пункту у розпорядження громад – значна подія. Вона розпочинає не просто 

перерозподіл територій, а препідносить новостворені громади у новий період її 

функціонування. Оскільки вони зрештою отримали можливість стати повноцінними 

господарями на власній землі: встановлювати в інтересах місцевих жителів долю 

земель чи інших розташованих на території природних ресурсів, єдино розв’язувати 

питання стосовно будівництва, фінансів, екології, економіки, соціальної сфери, 

охорони культурної спадщини через комплексні плани просторового розвитку громади 

[4]. Об’єднані громади зрештою отримають можливість створити більш підходящий 

контроль та ефективніше управління землями, що призведе до зростання надходжень 

у бюджети від земель, що являють собою головне національне багатство та похідних 

від неї різновидів економічної діяльності, які забезпечать благополуччя сіл та міст. 

Набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-IX 

виступило підґрунтям для відкриттям ринку земель сільськогосподарського 

призначення [3]. Значні повноваження перейняли на себе органи місцевого 

самоврядування в результаті чого дерегуляція у сфері землеустрою, що несе за собою: 

- перевірку документації за принципом «одного дотику» та «мовчазної згоди»;  

- скасування державної експертизи документації із землеустрою;  

- скасування попереднього погодження місця розташування об’єкта;  

- закріплення меж між ділянками – за згодою власників земельних ділянок;  

- межовими знаками визначаються будь-які природні та штучні споруди і 

рубежі;  

- зняття обмеження щодо виключного фінансування деяких робіт із 

землеустрою або оцінки земель за рахунок державного або місцевих 

бюджетів [1].  

Із таким перебігом подій у кожній громаді поступила потреба у необхідності 

фахівців, що займатимуться вирішенням земельних питань. З’являється необхідність у 

створені електронних карт та формування цілісної бази даних по новоствореній 

громаді, адже першим кроком на шляху до ефективного функціонування громади в 

умовах ринку землі - зібрання та оприлюднення всіх даних про землі громади. 

Другим кроком – зареєструвати право власності громади на земельні ділянки. Із 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» 

№ 1423-ІХ значна кількість земель державної власності перейшли у комунальну 

власність [1], проте не всі з них офіційно зареєстровані в державному реєстрі речових 

прав. Така ж ситуація стосується і орендованих земель. Так, громаді потрібно отримати 
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від орендарів аграрних та інших земель, що передані у комунальну власність громад за 

рішенням Держгеокадастру або перейшли у їхню власність на підставі законодавства, 

погодження на укладання додаткових угод до договорів оренди землі, зокрема у 

частині зміни орендодавця землі ‒ оскільки ним стає відповідна територіальна громада. 

Третім заходом, необхідно визначити на що громаді потрібні земельні ресурси. 

Зараз, коли у громадах створюється нова база даних чи електронна карта, на ній 

необхідно зазначати, планування використання земельних ресурсів. Так, Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування 

використання земель» № 711 передбачає виготовлення комплексного плану 

просторового розвитку громад. 

Наступним кроком має стати визначення цілі по використанню земель на 

майбутні роки. На цьому етапі, громада встановлює, як і за допомогою чого може 

залучити інвесторів, використовуючи джерела земельних ресурсів. 

Надалі виникає потреба у розроблені та висвітлені карт новостворених громад. 

При використанні та розпорядженні землями потрібно брати до уваги державні, 

приватні та громадські інтереси. Для цього територіальна громада має скликати робочу 

групу, де входитимуть представники із носіїв таких інтересів. Вони повинні розробити 

карту-схему ефективного і раціонального використання та охорони земель, що 

висвітлюватимуть інтереси усіх та забезпечити публікації даних результатів у засобах 

масової інформації відповідно до закону. Такі заходи проводять в першу чергу для 

зібрання пропозицій, проведення дискусій, відповідно з якими в подальшому 

відредагували карти-схеми. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» № 711, 

дані дії потрібно проводити у складі комплексного плану просторового розвитку 

громади [2]. 

Ще однією умовою для ефективного розвитку та функціонування громади, 

являється проява піклування до довкілля та охорона культурної спадщини. У зв’язку з 

тим, що земельна реформа передбачає збереження лісів, громади в обов’язковому 

порядку повинні враховувати при розплановуванні територій питання екології. Тобто 

на картах необхідно зазначати земельні наділи призначені створення рекреаційних зон, 

лісів лісосмуг тощо. Також, зобразити території для проведення гідротехнічної 

меліорації, збереження техногенно забруднених та малопродуктивних земель, 

встановивши як такі масиви можуть забезпечувати поліпшення стану екології надалі. 

Тому ми повинні підтримати аграрну реформу і спробувати раціонально 

скористатись її перевагами. Так як вона проходить із врахуванням інтересів народу і 

відкриває достатньо шляхів для підвищення добробуту її мешканців [4]. Потрібно 

розуміти, що весь законодавчий пакет земельної реформи створений визначити 

повноваження рад стосовно власних земель, які розташовані як в межах так і за межами 

населеного пункту. Покликаний  врегулювати питання продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та усіх прав на них через електронний аукціон. 

Надає громадам широкий вибір інструментарію для розв’язання земельних, 

екологічних, містобудівних та інших питань. 
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ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Актуальність охорони  і раціонального використання природних ресурсів нині є 

незаперечною, оскільки всезростаючий розвиток продуктивних сил, який вступає у 

протиріччя з природою ставить під загрозу безпеку здоров’я людей та збереження і 

відтворення біорізноманіття. Висловлюванність про безмежність і невичерпність 

ресурсів впродовж багатьох століть нині піддаються критичному, науковому 

переосмисленню, оскільки факти і реальна дійсність викликає велику стурбованність 

щодо збереження біорізноманіття і природних ландшафтів, виснаження природних 

ресурсів, збереження землі від деградаційних процесів і ін.  

Для розв’язання цієї проблеми необхідна особлива парадигма 

природокористування як ключова ланка розв’язання проблеми зростання добробуту 

людей та збереження біорізноманіття і ландшафтів. З огляду на сказане виключно 

важливу роль відіграють заповідники як своєрідні еталони цілісної природи 

Метою дослідження є обґрунтування техніко-економічних аспектів сучасного 

стану використання заповідних територій. В роботі використано такі методи наукового 

дослідження як абстрактно-логічний та наукового узагальнення.  

Особлива увага при цьому приділяється створенню природно – заповідних 

територій, що дозволяє запобігти чи послабити негативний вплив на навколишнє 

природне середовище. Тому питання охорони і раціонального використання цих 

територій нині набуло особливого значення. Більше того, з прийняттям законів України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» [1], «Про природно – 

заповідний фонд України» [2], прийняття Земельного Кодексу України появились нові, 

більш досконалі правові передумови для охорони і використання заповідних територій.  

І хоч повага до заповідних територій складає невід’ємну і характерну рису 

українського народу, турбота про них у сучасному розумінні є недостатньою, існують 

серйозні недоліки щодо охорони і  використання заповідних територій, управління, яке 

є владним інструментом впровадження політики розвитку природно – заповідних 

територій не набуло статусу пріоритетних цінностей. Історичний контекст охорони  і 

використання заповідних територій засвідчив, що причини цих недоліків мають  

організаційно – господарське, економічне, правове, світоглядне і політичне 

походження. 

В число недоліків організаційно-господарського походження відноситься 

відсутність землевпорядної і вишукувальної документації, яка б передбачала: техніко 

– економічне обґрунтування  охорони та використання природно заповідних територій; 

складання проектів впорядкування територій;  допустимого антропогенного 

навантаження на функціональні зони; заходів щодо охорони земель; проведення 

топографо – геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших 
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обстежень (місця гніздування птахів, визначення їх кількості, рослинні угрупування і 

ін). 

Техніко – економічне обґрунтування створення заповідних територій є 

передпроєктним документом, що доповнює матеріали попереднього погодження та 

розміщення, обґрунтовує мету створення, розвиток природоохоронних, науково-

дослідних, естетичних та інших природних комплексів та об’єктів. Таке обґрунтування 

передбачає можливість реалізації згадуваних заходів у відповідні терміни, створення 

найліпших умов для відпочинку населення, визначення обсягів і черговості виконання 

заходів та їх орієнтовної вартості і джерел фінансування.  

За своєю структурою техніко-економічне обґрунтування створення заповідних 

територій, на нашу думку повинно передбачати такі складові:  

1. Характеристика природних умов. 

2. Господарське використання земель. 

3. Природоохоронна і рекреаційна оцінка заповідних територій. 

4. Обґрунтування основних природоохоронних рішень із зміни цільового 

використання земель. 

5. Розвиток природоохоронних, рекреаційних, науково-дослідних, естетичних та 

інших природних комплексів та об’єктів. 

6. Інженерно-технічне облаштування території. 

7. Природоохоронні заходи. 

8. Обґрунтування джерел фінансування та інших матеріальних ресурсів. 

9. Капіталовкладення на будівництво та благоустрій господарських комплексів. 

10. Пропозиції з організації природних комплексів, стадійності і термінах 

проектування та будівництва, розробці проектно-кошторисної документації. 

11. Техніко-економічні показники. 

До складу організаційно-економічних недоліків відноситься відсутність 

економічної оцінки територій та об’єктів природно-заповідного фонду, ведення їх 

кадастру, компенсації збитків, завданих порушенням  чинного законодавства про 

природно-заповідний фонд. Поряд з цим є підстави вважати, що недоліки, які існують 

у сфері охорони і використання заповідних територій фокусують увагу на 

фінансуванні, способах та формах управління і ін.  

Техніко - економічне обґрунтування повинно передбачати також і опрацювання 

великого кола складних питань з розробки заходів з найбільш доцільного і ефективного 

використання природно – заповідних територій; наукову обґрунтованість і економічну 

ефективність запропонованих заходів; можливість реалізації цих заходів у відповідні 

терміни; найбільш ефективне використання засобів, що вкладається у розвиток 

заповідних територій, створення найбільш сприятливих територіальних умов для 

організації ведення заповідної справи, створення найліпших умов для відпочинку 

населення; визначення обсягів і черговості виконання заходів їх орієнтовної вартості і 

джерел фінансування. 

Проекти землеустрою заповідних територій мають передбачати встановлення 

зовнішніх і внутрішніх меж заповідних територій, функціональне зонування, 
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організацію території  функціональних зон (заповідна зона, зона регульованої і 

стаціонарної рекреації, господарська зона, зона антропогенних ландшафтів, буферна 

зона), систему заходів з охорони та відновлення природних ресурсів, ефективність 

проекту, механізми освоєння проекту землеустрою заповідних територій; 

Проте цінності проектів землеустрою вимагають більш уважного ставлення до 

них як дієздатного засобу (інструменту) належним чином втілити у життя саму ідею 

створення заповідних територій.  

Реалізація завдань покладених на заповідні території досягається за умови 

розроблення проекту землеустрою.  

Тільки наявність проекту землеустрою заповідних територій погодженого і 

затвердженого, згідно вимог чинного законодавства, є ознакою сформованного об’єкта 

управління здатного себе захистити від можливих правопорушень з боку 

правопорушників, бути об’єктом інвестування, екологічного страхування, занесеним 

до єдиного державного реєстру як повноцінного суб’єкта господарювання. 

Подальші дослідження повинні розкривати методичні аспекти управління у 

заповідних територіях. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД ПУБЛІЧНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Специфіка формування економічного механізму природокористування полягає 

в тому, що переважна більшість природно-ресурсних та природно-господарських 

активів перебуває у державній та комунальній власності. Водночас ефективність їх 

використання потребує нарощення інвестиційних вливань. В умовах обмеженості 

фінансових можливостей держави, регіонів та територіальних громад базового рівня 

суттєве збільшення залучення капітальних інвестицій у модернізацію і реконструкцію 

об’єктів природно-господарської та природоохоронної інфраструктури залежить від 

форм взаємодії власників природних ресурсів і вітчизняних та іноземних суб’єктів 

приватного підприємництва.  

Світовий досвід показує, що такими формами взаємодії є угоди публічно-

приватного партнерства. Сторонами укладання такого роду угод виступають приватні 

чи комунальні партнери з однієї сторони, а з іншої – бізнесові структури. В Україні 

інститути публічно-приватного партнерства перебувають у латентному стані у зв’язку 

з нерозвиненістю вітчизняного законодавства, що регулює партнерські відносини 

держави, громад та приватного бізнесу. Більше того, у вітчизняному законодавстві 

фігурує не публічно-приватне, а державно-приватне партнерство [1], що звужує ареал 

потенційної взаємодії між державою, територіальними громадами та приватним 

бізнесом. 

Причиною надмірної уніфікованості партнерських відносин у сфері 

природокористування є те, що комунальний сектор в царині володіння та користування 

природно-господарськими та природно-ресурсними активами почав формуватися 

лише в останні роки. Фактично повноцінне формування комунального сектору у 

природній складовій національного багатства почалося з часу, коли був схвалений 

законодавчий акт, який передбачає дерегуляцію земельних відносин [2], зокрема 

передачу сільськогосподарських земель державної власності поза межами населених 

пунктів у власність об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Фактично ОТГ отримали 

додатковий територіальний ресурс, який може бути використаний для активізації 

підприємницької діяльності щодо володіння, користування та розпоряджання 

природно-ресурсними активами. Це також виступає сприятливим підґрунтям для 

активізації партнерських відносин між комунальними підприємствами та суб’єктами 

приватного бізнесу, зокрема в частині розбудови індустрії поводження з відходами, 

очищення зворотних вод, забезпечення функціонування зрошувальних та 

осушувальних систем, розвитку рекреаційної діяльності.  

Перераховані види діяльності вже є сферами застосування державно-приватного 

партнерства, тому для їх імплементації не потрібен час для внесення відповідних змін 

у вітчизняне законодавство. Водночас перелік видів природно-господарської та 

природоохоронної діяльності є надмірно уніфікованим, що не дозволяє повною мірою 

комерціалізувати максимальну кількість природної сировини та природних умов. 

Першочергового значення набуває необхідність диверсифікації сфер застосування 

державно-приватного партнерства у сфері природокористування, зокрема в частині 
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агролісомеліорації, рекреаційного лісокористування, плантаційного лісорозведення, 

вирощування енергетичних сільськогосподарських культур. Привабливість 

партнерських відносин у сфері природокористування підвищиться за умови, коли 

урізноманітнення форм державно-приватного партнерства буде супроводжуватися 

модернізацією системи регуляторного впливу держави на природокористувачів, 

зокрема в частині податкового регулювання, стягнення штрафних санкцій, надання 

компенсацій та дотаційних виплат.  

Тобто необхідною є інституціоналізація економічного механізму 

природокористування з врахуванням специфіки реалізації угод публічно-приватного 

партнерства (державно-приватного партнерства). Такий механізм має охоплювати 

методи, інструменти та важелі регуляторного впливу на процеси господарського 

освоєння природно-ресурсного потенціалу, зокрема використання екосистемних 

послуг, які продукуються природними біогеоценозами, а також на приватних та 

державних чи комунальних партнерів, які реалізують природоохоронні та природо-

облаштувальні проєкти. У такий економічний механізм необхідно умонтувати 

комплекс інструментів, які передбачають надання податкових пільг, компенсаційних 

виплат та кредитних преференцій для суб’єктів підприємницької діяльності, які взяли 

у довгострокове користування природно-ресурсні активи та об’єкти природоохоронної 

інфраструктури (зрошувальні та осушувальні системи, протиповеневі та 

протипаводкові споруди, самозаліснені землі, малопродуктивні угіддя), і які вони 

використовують на умовах платності і строковості.  

Виходячи з приведеного вище, сфери застосування державно-приватного 

партнерства мають бути розширені за рахунок тих видів діяльності, які забезпечують 

відновлення самопідтримуючої здатності природних біогеоценозів, а саме: 

впровадження технологій органічного та ґрунтозахисного землеробства на переданих 

у комунальну власність сільськогосподарських землях поза межами населених пунктів; 

екологічний реінжиніринг ренатуралізованих сільськогосподарських угідь та схилових 

земель, що дасть можливість упорядкувати самозаліснені території та упередити змив 

родючого шару ґрунту; модернізація гідротехнічних споруд по упередженню 

негативного впливу паводків та повеней на населені пункти та сільськогосподарські 

угіддя, що унеможливить еколого-деструктивний вплив стихійних лих на житлові та 

виробничі приміщення, а також на сільськогосподарські культури; налагодження 

виробництва газоподібного та рідкого біопалива на основі утилізації відходів 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, що сприятиме 

продуктивному використанню лісосічних та сільськогосподарських відходів і 

зменшить прояви їх гниття та розкладання, які супроводжуються утворенням 

надмірних обсягів вуглекислого газу; розбудова індустрії рекреаційного 

природокористування та зеленого туризму, що сприятиме отриманню соціально-

економічного ефекту від використання несировинних корисностей біогеоценозів без 

вилучення матеріально-речової субстанції окремих видів природної сировини [3]. 

Надання податкових та кредитних преференцій додасть додаткових стимулів 

суб’єктам приватного бізнесу щодо укладання угод стосовно отримання в 

користування природно-ресурсних та природно-господарських активів, зокрема 

об’єктів природоохоронної діяльності, котрі відграють вагоме значення у відтворенні 

потенціалу навколишнього середовища, нарощенні потенціалу біорізноманіття, 

облаштуванні природно-заповідних територій, упередженні паводків та повеней, 

розширеному відтворенні недеревної сировини у лісових біогеоценозах.  
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В умовах поглиблення децентралізації влади, зокрема завершення процесу 

створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), формуються додаткові фінансові 

можливості для стимулювання процесів створення публічно-приватних партнерств 

щодо користування природно-ресурсними та природно-господарськими активами як 

через відшкодування втрат, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, так і надання 

компенсаційних виплат за примноження несировинних корисностей природних 

біогеоценозів.  

Виходячи з того, що ОТГ отримали значний територіальний ресурс у вигляді 

земель сільськогосподарського призначення, необхідно застосовувати пільги для 

приватних партнерів, які укладають партнерські угоди з місцевим самоврядуванням, в 

частині отримання земельних ділянок для розміщення об’єктів природоохоронної 

інфраструктури, здійснення земельних трансакцій, зміни цільового призначення 

земель сільськогосподарського призначення, підготовки землевпорядної документації. 

Економічний механізм природокористування на рівні ОТГ в умовах реалізації 

угод публічно-приватного партнерства має також охоплювати комплекс стимулів для 

суб’єктів консультативного дорадництва, щоб вони надавали необхідну допомогу 

підприємницьким структурам щодо імплементації передових іноземних практик 

екологізації природно-господарської діяльності, зокрема застосування технологій 

ґрунтозахисного землеробства, впровадження методів екологічного менеджменту, 

застосування аутсорсингових та реінжинірингових технологій. Таку практику доцільно 

апробувати при організації утилізації деревних відходів (лісосічних відходів та 

відходів деревообробки і лісопиляння) з метою виробництва твердого біологічного 

палива, що дозволить зміцнити енергетичну самодостатність ОТГ через здешевлення 

енергетичного забезпечення потреб об’єктів соціальної та комунальної 

інфраструктури.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА 

 

Земельні ресурси є одними з найважливіших серед інших природних ресурсів. 

Тому однією з умов наукового ведення господарства є правильне використання землі, 

відтворення та збереження її родючості, що неможливе без отримання якісної 

інформації з системи екологічних питань. Питання екології землі в умовах формування 

й становлення земельного ринку набувають особливої актуальності у зв’язку з 

потребою отримати користувачами точної і достовірної інформації про стан, якість та 

екологічну оцінку земельних ресурсів. Система обліку землі, яка склалася на сьогодні 

в нашій державі, має бути значно розширена та удосконалена, оскільки після зняття 

заборони на укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення аграрними формуваннями буде значно 

розширено коло операцій, що проводяться з земельними ресурсами (оренда, іпотека, 

дарування, успадкування, міна й купівля-продаж). 

Проблема утилізації відходів промислового й побутового походження здобуває 

в наш час усе більш гострий характер у зв'язку з тим, що обсяги генерування відходів 

постійно зростають, тоді як темпи їхньої переробки незрівнянно малі. У результаті до 

теперішнього часу накопичені сотні мільйонів тон різних твердих відходів, які 

необхідно переробляти й знешкоджувати. Масштаби щорічного продукування й 

нагромадження твердих відходів вимагають створення потужних переробних 

установок продуктивністю, вимірюваної мільйонами тон у рік з їх промисловим 

освоєнням. Специфіка твердих відходів виробництва полягає в тому, що в малих 

кількостях вони не роблять помітного впливу на навколишнє середовище, а в великих 

зосередженнях стають екологічним нещастям. Тому зараз в усьому світі активно 

ведуться дослідження й розробки техніки та технологій для переробки й знешкодження 

відходів. 

На території України існують заводи де функціонують цехи виробництва 

друкованих плат. Відходи травлення плат через присутність в них шкідливих речовин 

та відсутність ефективних технологій переробки зберігаються на територіях 

підприємств-продуцентів. Зберігання таких відходів (солей) в металічних цистернах, 

мішках має ризик забруднення ґрунтів, підземних ґрунтових вод.  

До таких відносяться ті з них, які при прямому або опосередкованому контакті 

з організмом людини здатні представляти прямий або віддалений токсичний вплив або 

вплинути на умови проживання людей і навколишнє середовище. Промислові відходи, 

будучи вторинним продуктом виробництва, збагачені токсичними компонентами як 

органічного, і неорганічного, характеру. 

Тому робота з такими відходами має починатися з вивчення складу, навчання 

людей безпечним прийомам праці та гігієни для запобігання нещасним випадкам та 

професійним захворюванням.  
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У світовій практиці накопичено значний досвід з питань запобігання 

несприятливому впливу токсичних промислових відходів на навколишнє середовище. 

Серед таких заходів можна виділити поховання на полігонах, а також використання як 

вторинної сировини у народному господарстві, зокрема, у будівельній індустрії. 

Поховання певних видів відходів на полігонах невигідне в економічному сенсі через 

заняття сільськогосподарських угідь, а також спорудження дорогих спеціальних 

полігонів [1]. 

Поховання відходів небезпечне і з погляду охорони навколишнього 

середовища, оскільки відходи, будучи продуктами з токсичними властивостями та 

нестабільністю хімічного характеру, можуть мігрувати у повітряне середовище або ж 

у формі різноманітних розчинних сполук переходити в ґрунтові води, а потім 

асимілюватися в рослинах і потрапляти в корм тварин та їжу людям. Більш 

перспективним є шлях утилізації ряду відходів у будівництво, а також їх використання 

як напівпродукти в промисловості. 

Нині близько 25% вироблених нашій країні хімічних відходів використовується 

повторно. У багатьох країнах світу накопичено досвід з рециркуляції металів, що 

утримуються у відходах, до яких, зокрема, належать і відходи гальванічних 

виробництв. Наприклад, у ФРН повторне використання заліза досягає 38%, олова – 

34%, цинку – 33%; у США – міді – 43%, у Великобританії – свинцю – 60% та алюмінію 

– 33% [2]. 

Під час зберігання солей від травлення плат і гальваніки ґрунти, на яких 

знаходяться солі, засолюються і це призводить до негативних явищ. З огляду на 

викладене вище, нами запропоновано та виконано розрахунки прогнозування 

засолення ґрунтів і порід зони аерації на техногенно порушеній території на різні 

терміни. Солі від поверхні землі рухаються у нижні горизонти зони аерації за законами 

молекулярної дифузії. Відповідно до теорії фізико-хімічної гідродинаміки пористих 

середовищ цей процес можна описати рівнянням руху і збереження маси речовини в 

похідних для вертикального масо перенесення. Встановлено, що через один рік після 

відсипання солей верхній півметровий шар зони аерації перейде в категорію слабо і 

середньо засолених. У наступні роки вміст солей буде збільшуватися з часом і 

глибиною. Через 10 років сольовий профіль досягне глибини 1,5 м (розрахунково). При 

такому вмісті солей повна відсутність будь-яких живих організмів і рослин гарантована на довгі 

роки і після ліквідації складу зберігання шламів [2].  

Досліджені результати показують згубність зберігання шламів (відходів) на 

території підприємства та вказують напрямок робіт для розвитку технологій 

перероблення та повторного використання травильних розчинів у процесі виробництва 

друкованих плат. Використання розрахунків ризиків такого типу дало можливість 

загострити питання зберігання шламів (відходів виробництва) та дало інструмент для 

проведення розрахунків та прийняття рішень про ліквідацію звалищ промислових 

відходів. 

Несприятлива дія засолення грунтів позначається на кореневій системі 

рослин. У них ушкоджуються зовнішні клітини, які безпосередньо контактують із 
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розчином солі. В цілому на засолених ґрунтах у звичайних рослин істотно 

порушується продукційний процес, ріст і розвиток. 

Сьогодні виникли важливі напрями сучасного землеробства – екологізація і 

біологізація і завдання їх полягає в утворенні сприятливих умов ґрунтового, водного й 

повітряного середовища, при яких найбільш повно реалізується генетичний потенціал 

продуктивності культур і забезпечується одержання біологічно чистої продукції. 

Збереження природно утвореної сприятливої для землеробства рівноваги в 

природному середовищі потребує постійної уваги і зусиль – застосування захисних 

заходів, які усувають забруднення середовища і порушення природних процесів. 

Сучасні міста відчувають негативні екологічні наслідки науково-технічного 

прогресу, коли підвищення рівня життя відбувається без урахування, а іноді й за 

рахунок забруднення та деградації навколишнього природного середовища. У містах 

відбувається локалізація негативних ефектів антропогенного навантаження, що 

проявляється у погіршенні якості міського середовища та виникненні екологічних 

проблем міст. 

З іншого боку, висока концентрація джерел техногенного навантаження у 

містах та пов'язаних із цим негативних якісних перетворень у природній складовій 

обумовлюють поширення негативних ефектів за межі міської території, тобто на 

навколишні природно-територіальні комплекси. 

Сьогодні як ніколи перед людством стоїть питання необхідності зміни свого 

ставлення до природи та забезпечення відповідного виховання та освіти нового 

покоління. 

На думку фахівців екологічного спрямування, найважливішими проблемами 

міст є: забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами та 

автотранспортом; погіршення еколого-санітарного стану водних об'єктів; якість питної 

води; накопичення та поводження з твердими побутовими відходами. 

Найбільшої шкоди та трансформації зазнають міські ґрунти, які відрізняються 

високою поглинальною здатністю. Відмінність міських ґрунтів від природних полягає 

у переущільненні, яке є наслідком будівництва, наявністю транспортних потоків і 

призводить до зміни агрохімічних показників [3]. 

Як приклад розглянемо місто Хмельницький, яке представляє собою типовий 

адміністративний центр з площею 93 км2 та населенням близько 271 тис. осіб. 

Найбільшу питому вагу в структурі промислового виробництва міста займають 

машинобудівна (з гальванічними цехами і цехами травлення друкованих плат) та 

харчова промисловості, а також розширене будівництво з використанням новітніх 

швидкісних технологій. В цілому техногенні чинники міста Хмельницького 

формуються в результаті впливу на навколишнє середовище транспорту, промислових 

підприємств і комунального господарства. 

Розширення міста веде до неухильного скорочення площ земель із природними 

ґрунтами. Понад половину території Хмельницького сьогодні займають антропогенні 

відклади (насипні, у тому числі ґрунти насипних споруд, штучні покриття доріг, 

відвали з будівництва, площинний культурний шар, відклади штучних водойм). 

Найпоширенішим важким металом у ґрунтах міста є свинець. Цей метал в організмі 
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людини спричиняє патологічні зміни в нервовій системі, кровотворних органах, 

системі травлення, нирках, впливає на органи розмноження, блокує роботу 

ферментних систем. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що найбільший валовий 

вміст свинцю характерний для промислової зони та автотранспортних магістралей. 

Соціальні та політичні процеси, що відбуваються у світі, зумовили 

усвідомлення глобального характеру змін, що відбуваються в навколишньому 

середовищі, і поява нової галузі знань і досліджень. Зміни, що відбуваються в країнах, 

передбачають зміну поглядів на розвиток територій, моделей екологічної політики. 

Значимість екологічних потреб у системі соціальних та економічних пріоритетів 

суспільства обумовлено ступенем розвитку сучасного суспільства. Сучасне 

суспільство, провідні вчені розуміють, що вирішенням екологічних проблем останні 

десятиліття займалися лише фахівці. 

Проте насправді проблеми стану довкілля, взаємини у суспільстві, ставлення 

до довкілля є головними проблемами, які не можуть вирішуватися без загальної освіти 

окремих індивідуумів, які використовують природне середовище у всьому 

різноманітті. Сучасний підхід до вивчення світу, довкілля вимагає сьогодні як нового 

підходу, а й нової логіки міждисциплінарних досліджень. 

Треба відзначити, що екологічні проблеми мали місце на порядку денному 

державних та урядових органів упродовж понад трьох десятиліть. І найсерйозніше до 

цих проблем віднеслися вчені та суспільства країн Західного світу. І все-таки, 

незважаючи на різноманіття сучасних досліджень з питань взаємозв'язку екологічної 

політики та політичної економії, вони не можуть вирішити проблеми екологічної 

політики самостійно, без участі держави та широкої освіти людей. 

При цьому особлива увага має бути приділена питанням повторного 

використання відходів у різних галузях промисловості держави, тобто можна сказати, 

що має «нав'язуватися» умова безвідходного виробництва. 

При проектуванні та запуску нових виробництв необхідний жорсткий контроль 

з боку держави з обов'язковим рішенням щодо утилізації, переробки відходів 

виробництва, за що має нести відповідальність виробник відходів. До вирішення 

подібних питань нове виробництво не повинно запускатися в експлуатацію. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВОЇ РАДІОЛОКАЦІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

ДЕФОРМАЦІЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ В ПЗ SNAP   

 

Донедавна доступ до отримання даних дистанційного зондування був 

обмежений, використання космічних зображень для точного позиціонування було 

можливе лише для військових структур, великих компаній та окремих наукових 

установ. У сучасному світі маємо технологічні можливості отримання матеріалів 

оперативного знімання з різною просторовою розрізненістю – від 0,3 до 30 м [1]. 

Супутникові знімки можна використовувати для виконання різних тематичних завдань 

– дослідження природних ресурсів, здійснення збалансованого керування цими 

ресурсами, виявлення природоохоронних та екологічних порушень [2], а в геодезичних 

цілях методом  супутникової радіолокації можна здійснювати моніторинг за 

зрушеннями земної поверхні [3]. 

Метод досліджень деформацій земної поверхні за допомогою супутникової 

радіолокації базується на використанні космічних знімків з КА Sentinel-1, Level-1 

Ground Range Detected (GRD), зібрані в режимі Interferometric Wide swath (IW). 

Супутники Synthetic Aperture Radar (SAR) отримують зображення поверхні Землі, 

випромінюючи електромагнітні хвилі і аналізуючи відбиті сигнали. Метод 

вимірювання – радарна інтерферометрія (InSAR), що використовує різницю фаз між 

двома комплексними радіолокаційними спостереженнями SAR однієї і тієї ж території, 

з дещо різних позицій датчиків, і дає інформацію про відстань до рельєфу земної 

поверхні. Об’єднавши фази цих двох зображень після сумісної реєстрації, можна 

створити інтерферограму, в якій фаза сильно корелює з топографією місцевості, і 

можна нанести на карту характер деформації, що відбулася між двома датами збору 

даних.  

Радіолокаційна зйомка не залежить від хмарності і освітленості територій, часу 

доби. Дозволяє отримати глобальну і локальну інформації про об’єкти, виконати 

ретроспективну обробку за рахунок використання архівної зйомки, що неможливо 

зробити традиційними геодезичними методами. 

Інтерферометрична обробка даних і побудова карт зміщень на основі знімків IW 

може здійснюватися різними методами й інструментами.  

Метод досліджень деформацій земної поверхні за допомогою супутникової 

радіолокації в програмному забезпеченні SNAP (Sentinel Application Platform) 

базується на обробці даних Sentinel–1. Для роботи найчастіше використовуються 

радарні знімки, завантажені на вебплатформі Copernicus Open Access Hub, яка 

розроблена Європейським космічним агентством за програмою Copernicus. Програма 

SNAP також може обробляти знімки, завантажені на Vertex ASF Data Portal і SSARA. 

Для автоматизації розрахунків в SNAP застосовуються GPT і bash‒скрипти, 

інтегровані в інформаційну систему хмарних обчислень. Завдання для обробки знімків 
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потрібно прописувати у Graph Builder (Конструктор графів)  чотирма послідовними 

алгоритмами (рис. 1), обираючи необхідні команди: Read (читати) – завантаження 

знімків; TOPSAR–Split (TOPSAR‒розділення) – перший етап обробки, розділення 

продукту Sentinel–1 на смуги обраних параметрів (swath, поляризація, burst’и); Apply–

Orbit–File (застосувати файл орбіти) – оновлення метаданих орбіти; Back–Geocoding 

(зворотнє геокодування) – перетворення координат GNSS у геометричні параметри із 

знаходженням місцерозташування об’єкту;  Enhanced–Spectral– Diversity (покращене 

спектральне розрізнення) ‒ оцінка постійного азимутального зсуву між 

радіолокаційними зображеннями, усунення розривів фаз у сплесках; Interferogram 

(інтерферограма) ‒ об’єднання фаз двох зображень, створення інтерферограми; 

TOPSAR–Deburst (TOPSAR–вибух) – злиття суміжних підсмуг з однаковою часовою 

тегою, поляризація продукту «вибуху»; TopoPhaseRemoval (видалення топографічної 

фази) ‒ видалення різних топографічних відхилень відносно ряду рівномірно 

розташованих смуг; Multilook (мультиперегляд) ‒ усереднення величин, що 

зберігаються в сусідніх пікселях зображення, збільшення розмірів пікселів, зменшення 

роздільної здатності; GoldsteinPhaseFiltering (фазовий фільтр Гольдштейна) ‒ 

відновлення якості смуг фазового зображення (сигнал/шум) за допомогою 

спеціалізованого фазового фільтру Гольдштейна; SnaphuExport (експорт в SNAPHU) ‒ 

експорт отриманих продуктів в SNAPHU, додаток, за допомогою якого здійснюється 

розгортання фази інтерферограми.  

 

 
 

 

Рис. 1. Алгоритмічний процес обчислення вертикальних зміщень  

земної поверхні в ПЗ SNAP. 

 



67 

 

Четвертий алгоритмічний крок Phase Unwrapping (розгортання фази) передбачає 

розгортання відфільтрованої інтерферограми поза SNAP за допомогою додатку 

SNAPHU. Розгорнуті результати слід інтерпретувати як відносні 

вертикальні/горизонтальні зміщення між пікселями двох зображень. Оператор 

експорту Export створить каталог з файлами «Узгодженість», «Згорнута фаза», 

«Розгорнута фаза», «Файл конфігурації». 

Сьогодні інноваційні технології – це незамінна складова будь-якої галузі, вони 

значно підвищують продуктивність, ефективність і точність. Для геодезичного 

моніторингу супутникова радіолокація ‒ це сучасні новітні можливості виконання 

спостережень з високою міліметровою точністю навіть в тих місцях, де іншими 

засобами отримати інформацію неможливо. Ще однією перевагою є безпечність 

виконання робіт, оскільки відсутня необхідність проведення наземних польових 

вимірів. Проте найефективнішим використанням радіолокаційних спостережень є у 

спільному опрацюванні з різними іншими геодезичними методами досліджень шляхом 

створення комплексних систем моніторингу деформацій земної поверхні. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: 

ЛАНДШАФТНИЙ ПІДХІД 

 

Ефективне землекористування в сільськогосподарському виробництві 

характеризується трьома основними аспектами – економічним, екологічним і 

соціальним. На сучасному етапі розвитку економіки нашої країни чітко не визначена 

оптимальна модель ефективного сільськогосподарського землекористування, 

здебільшого все ще превалює екологічно небезпечні методи використання землі, 

причиною чого є недосконалість інституціональної системи в сфері регулювання 

земельних відносин і управління землекористуванням. 

Планування територіального розвитку землекористування, на відміну від 

прогнозування, являє собою повний комплекс соціально-економічних, 

природоохоронних, організаційно-господарських, науково-дослідних та інших 

заходів, пов’язаний з ресурсами, джерелами фінансування, виконавцями і термінами 

виконання. Такі дії мають проводитися в межах районів, територій кількох сільських 

рад, територіально-виробничих комплексів і взаємоузгоджуватися із системою заходів 

з охорони земель та перспективами розвитку різних галузей економіки, формуванням 

землеволодінь і землекористувань. 

У процесі переходу до ринкових відносин в Україні принципово іншими стають 

критерії територіальної організації сільськогосподарського землекористування, що 

спонукає до переходу від галузевого принципу управління економікою до такого 

принципу, який би значною мірою базувався на ландшафтно-кластерному підході. 

Еколого-економічна спрямованість територіального планування 

землекористування очевидна. Пріоритетне значення має еколого-ландшафтна 

складова суті територіального планування розвитку землекористування. Первинний 

стан земель можна розглядати як природну субстанцію, а вторинне – як засіб 

виробництва або нерухоме майно. Недооцінювання екологічної суті територіального 

планування землекористування є досить небезпечним. 

 Природне походження й стан ландшафту, якість, розмаїтість, галузева й видова 

придатність земель визначають спроможність землекористування виконувати функції 

засобу виробництва, територіального базису, об’єкта  соціально-економічних зв’язків. 

Переваги ландшафтного територіального планування землекористування, у 

порівнянні із звичайними методами впорядкування території, полягають у доцільності 

розвитку економіки й природокористування, застосовуючи єдність, цілісність, 

комплексність завдань і заходи щодо організації використання й охорони земель, 

забезпечення узгодженості інтересів через балансові відносини природних й 

економічних ресурсів, довгострокове збереження системоутворюючих елементів 

територіального устрою, багатоваріантність моделей, конструкцій і проектних рішень. 



69 

 

Еколого-ландшафтні властивості території мають особливе значення при 

вирішенні питань розселення, розміщення виробничих підрозділів і господарських 

центрів у великих виробничих утвореннях, садиб у фермерських господарствах. 

Важливо враховувати не тільки наявну в даний час й у перспективі продуктивність 

земель, але й санітарно-гігієнічний стан території і її ландшафтну привабливість. 

Територіальне планування землекористування має забезпечити організацію 

використання й охорони земель як природного ресурсу, місця проживання і 

господарської діяльності людини, головного засобу виробництва у сільському та 

лісовому господарствах, об’єкта інших соціально-економічних зв’язків. До 

традиційного соціально-економічного обґрунтування землевпорядних рішень 

необхідний їх об’єктивний екологічний аналіз з використанням детальної і достовірної 

екологічної інформації [2]. Еколого-ландшафтний підхід враховує ландшафтну 

диференціацію території з виділенням еколого-ландшафтних зон (типів, підтипів, 

видів) для подальшого устрою території на визначених частинах агроландшафту 

(місцевостях, урочищах, підурочищах, фаціях). Землевпорядне проектування на 

ландшафтній основі починають з еколого-ландшафтного мікрозонування території, що 

проводиться у ході підготовчих робіт до складання проекту землеустрою, і 

завершують формуванням екологічно однорідних ділянок, враховуючи систему 

землеробства і природоохоронні заходи. Додатково проектуються організаційно-

територіальні заходи, що підвищують екологічну стійкість (стабільність) території: 

мікрозаповідники, міграційні коридори, зони рекреації, ландшафтно-екологічні 

вимоги [1]. 

Оскільки територіальне планування землекористування охоплює технічні, 

соціальні, економічні й ін. заходи, то для його еколого-ландшафтного обґрунтування 

вимагаються показники відповідного призначення. У таблиці наведено пріоритетність 

різної інформації і її джерел при прийнятті рішень по деяких складових частинах та 

елементах проекту еколого-ландшафтного підходу до територіального планування 

землекористування. Для складових частин і елементів проекту землеустрою щодо 

територіального планування землекористування, що визначають екологічну, 

соціальну і виробничу інфраструктуру території, пріоритетні еколого-ландшафтні й 

агроландшафтні.  

Організація планування землекористування вимагає правового регулювання та 

формування механізмів зворотного зв’язку суб’єктів земельних відносин, зокрема 

інститутів, інституцій та громадськості у процесі прийняття рішень щодо управління 

земельними ресурсами на основі загальної системи цілей на національному, 

регіональному та місцевому рівнях з урахуванням екологічних, соціальних, 

демографічних та економічних аспектів. Детальної уваги потребує удосконалення 

систем інформаційної бази даних, їх обробки, міжвідомчої координації, 

систематичного нагляду й оцінки якісних показників стану землекористування, 

формуванню облікових методів земельних ресурсів на основі екологічної складової. 
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Таблиця. Обґрунтування складових частин і елементів проектів еколого-

ландшафтного підходу до територіального планування землекористування на 

території  ОТГ 

№ 

з/п 
Складові частини 

Елементи і питання, які 

вирішуються 

Пріоритетні 

показники 

обґрунтування 

види 

районування 

(зонування) 

1 

Зонування земель за 

їх категоріями і 

типами землекорис-

тування 

1. Встановлення еколого-

економічної придатності земель 

2. Планування типів 

землекористування та категорій 

земель 

Агроекологічні, 

агроландшафтні 

Еколого- 

ландшафтні 

Агроландшафтні 

Агроекологічне 

Еколого-

ландшафтне 

Агроландшафтне 

2 

Визначення 

підтипів 

землекористування 

в межах категорій 

земель 

1. Планування підтипів 

землекористування 

Еколого-

ландшафтні 

Еколого-

ландшафтне 

1. Планування розвитку шляхової 

та інженерної інфраструктури 

Еколого-

ландшафтні 

Еколого-

ландшафтне 

3 

Розміщення 

екологічного 

каркасу та режиму 

підтипів 

землекористування 

1. Встановлення територі-альних 

природо- і земле-охоронних 

обмежень 

2. Встановлення складу і 

співвідношення угідь, режиму та 

умов їх використання 

3. Оптимізація і розміщення угідь 

Агроекологічні, 

агроландшафтні 

Агроекологічне, 

Агроландшафтне 

 

Організація планування землекористування вимагає правового регулювання та 

формування механізмів зворотного зв’язку суб’єктів земельних відносин, зокрема 

інститутів, інституцій та громадськості у процесі прийняття рішень щодо управління 

земельними ресурсами на основі загальної системи цілей на національному, 

регіональному та місцевому рівнях з урахуванням екологічних, соціальних, 

демографічних та економічних аспектів. Детальної уваги потребує удосконалення 

систем інформаційної бази даних, їх обробки, міжвідомчої координації, 

систематичного нагляду й оцінки якісних показників стану землекористування, 

формуванню облікових методів земельних ресурсів на основі екологічної складової. 

Кластер (разом з фінансово-промисловими групами, холдингами і т. п.) - одна з 

сучасних форм інтеграції, метою якої є створення індустріальної основи для 

підвищення конкурентоздатності, високої продуктивності та економічного зростання 

бізнесу. Зарубіжні дослідження переконують, що саме завдяки кластерам 

підвищується продуктивність і впроваджуються інновації [3]. Регіональні кластери 

формуються на основі секторів економіки, визначених як потенційні галузі 

міжрегіональної спеціалізації. Створення кластерів обумовлене загальними 

закономірностями розвитку сучасної економіки і розвитком партнерства між 

державою, економікою і наукою 

Фундамент кластера складають сильні компанії, перевірені ринком. Залучаючи 

до виробничого ланцюжка малі підприємства, які не завжди територіально 
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локалізовані, кластерний підхід виконує важливу соціальну функцію, сприяючи 

забезпеченню робочими місцями сільських жителів і наповнення місцевих бюджетів 

з найбільш ефективним використанням наявного ресурсного потенціалу і 

конкурентних переваг усієї території регіону. 

Масштаби територіальних кластерів можуть бути різними. Розподіл основних 

елементів кластера по території регіону дає змогу отримати додатковий ефект, 

наприклад, за рахунок включення в економічний ланцюжок невеликих 

розосереджених населених пунктів регіону, розподілу екологічного навантаження по 

території та ін. 

Вітчизняні науковці розкривають сутність і наповнення поняття 

«територіально-просторовий економіко-екологічний кластер - це виокремлена 

сукупність господарських одиниць території, що мають спільні ознаки та проблеми 

економічного розвитку, пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, 

мету і стратегію протидії процесам деструкції, деградації та пейоризації середовища» 

[2]. Проте, незважаючи на певні складнощі, кластерний підхід має великі перспективи 

у формуванні сучасного економічного та земельно-майнового комплексів 

українських регіонів.  

Отже, досягнення найвищої ефективності територіального планування 

розвитку землекористування можливе лише за умов раціонального поєднання всіх 

напрямків організаційно-економічних факторів впливу на економіку 

землекористування, тобто воно має базуватися на системному підході, яким є 

ландшафтно-кластерний підхід. При цьому враховано, що найвищих показників 

ефективності господарювання досягають сільськогосподарські підприємства що 

входять до іноваційно-інвестиційного кластера . 
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ЗАКОНОДАВЧІ ІННОВАЦІЇ В ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ ОТГ 

 

Одним з аспектів секторальної децентралізації, що визначає майбутнє 

економічне зростання та прогнозування сталого розвитку, є просторове планування. 

Просторова децентралізація передбачає зміни у місцевому плануванні з урахуванням 

географічних, демографічних, економічних, архітектурних, землевпорядних 

показників і застосовується у визначеннях та формулюваннях цільових програм 

реформ, де концентрації промислових й житлових комплексів у населених пунктах, 

великих містах шляхом сприяння створенню регіональних і локальних полюсів 

розвитку [1]. Метою передачі повноважень з просторового планування на базовий 

рівень є раціональна просторова організація розселення населення та господарської 

діяльності в умовах сталого та інклюзивного розвитку, вирішення питань забудови 

території та посилення відповідальності суб’єктів містобудівної діяльності за прийняті 

рішення та врахування результатів стратегічної екологічної оцінки під час планування 

та реалізації містобудівного планування.  

Просторове планування є інструментом регулювання, планування, ревіталізації 

забудови та іншого використання територій різного ієрархічного рівня. З появою в 

Україні нових територіальних одиниць базового рівня – об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ) – виникла потреба у забезпеченні їх якісного функціонування.  

 Через продовження реформи децентралізації на базовому рівні компетенцій 

органів місцевого самоврядування постійно впроваджуються законодавчі інновації. 

Для повноцінного функціонування місцевого самоврядування в ОТГ необхідно 

вирішити також два пов’язані між собою питання: 1) передача органам місцевого 

самоврядування належного обсягу повноважень у сфері управління земельним 

ресурсами; 2) розширення повноважень у сфері просторового планування територій.  

В контексті вирішення цих питань Верховна Рада України прийняла Закон "Про 

внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Закон 

передбачає реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття 

штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних 

ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур 

перевірки документації із землеустрою; запровадження незалежного контролю 

документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування; надання 

відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та 

загальнодоступних даних; інтеграцію та уніфікацію землевпорядної, топографо-

геодезичної та картографічної діяльності; запровадження страхування професійної 

відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному 

контролю; зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання 

процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою; зменшення ризиків хабарництва та 
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корупції. Законом скасовуються вимоги щодо цільового використання земель 

сільськогосподарського призначення. Згідно із Законом, «зміна цільового призначення 

земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, 

здійснюється сільською, селищною, міською радою» [2]. 

Модернізація просторового планування розпочалась одночасно з процесом 

децентралізації і прийняттям Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади. Відповідно до положень цієї Концепції основними 

повноваженнями органів місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення: 

планування розвитку території громади; місцевого економічного розвитку (залучення 

інвестицій, розвиток підприємництва); територіальної доступності отримання послуг 

на території громади, де проживає особа тощо.  

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення містобудівної діяльності» [3], передбачено привести існуючу 

дозвільну документацію до європейських стандартів. Щодо містобудівних документів, 

то у чинному Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності», закріплено 

трирівневу систему містобудівної документації:  

1) на державному рівні – Генеральна схема планування території України та 

схеми окремих частин території України;  

2) на регіональному рівні – схеми планування територій областей, а також 

районів та їх окремих частин;  

3) на місцевому рівні – генеральні плани населених пунктів, плани зонування 

територій та детальні плани територій [4]. 

Генеральний план – це містобудівна документація, що визначає принципові 

вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території 

населеного пункту. Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується, а 

зміни до нього можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п'ять років тим органом 

місцевого самоврядування, який затверджував генеральний план населеного пункту, у 

разі потреби можливе дострокове внесення змін за результатами містобудівного 

моніторингу. На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту або у 

його складі розробляються план зонування території та план земельно-господарського 

устрою.  

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає 

умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах 

визначених зон. Результатом плану зонування території (зонінгу) є схема зонування, на 

якій відображені межі та кодові познаки територіальних зон, а також містобудівний 

регламент кожної зони, який включає перелік переважних, допустимих та супутніх 

видів дозволеного використання земельних ділянок, граничні параметри об’єктів 

дозволеного нового будівництва та реконструкції [5]. Складовою зонінгу є план 

земельно-господарського устрою, який містить розподіл земельних ділянок за всіма 

видами власності та користування із зазначенням їх цільового призначення і меж зон 

особливого режиму використання земель. У цьому плані передбачаються заходи з 
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рекультивації порушених земель внаслідок їх у наслідок провадження господарської 

діяльності.  

Детальний план території у межах населеного пункту уточнює положення його 

генерального плану та визначає планувальну організацію, функціональне призначення, 

просторову композицію, параметри забудови та ландшафтної організації частини 

території (її структурно-планувального елементу), призначеної для комплексної 

забудови.  

Детальний план території за межами населеного пункту розробляється 

відповідно до схеми планування території (частини території) району або області, 

враховуючи державні та регіональні інтереси. Об’єктом такого детального плану може 

бути територія з певним функціональним використанням (виробнича, рекреаційна, 

садового товариства) або окрема земельна ділянка для розміщення об’єкта 

будівництва.  

Необхідність унормування питань щодо підвищення якості документації з 

просторового планування території та впровадження нового просторового планування 

дасть змогу: працювати з інвесторами, надаючи повну та достовірну інформацію про 

можливості для розміщення об’єктів; збільшити прибутки ОТГ від надходжень за 

об’єкти нерухомості, плати за землю, пайових внесків при розбудові інфраструктури; 

налагодити системну роботу із земельним податком, ПДФО тощо; реалізувати 

стратегічні цілі розвитку через ефективне використання простору; оптимально 

поєднати особливості місцевості та екологічного ландшафту; оперативно приймати 

рішення щодо забезпечення життєдіяльності громади у будь-якій сфері; забезпечити 

збалансоване використання ресурсів ОТГ та перейти до інтегрованого просторового 

планування. 

Зараз необхідною є належна інвентаризація цих земель, надання 

новоствореними радами ОТГ інформації про земельні та інші природні ресурси на 

території для здійснення просторового планування, залучення інвестицій в освоєння 

земельних ділянок, забезпечення резервування земель для розвитку малого і 

середнього бізнесу, розроблення планувальної документації всієї території об’єднаної 

громади, узгодження питання відчуження земельних ділянок комунальної власності у 

приватну власність, захист права на землю громадян, юридичних осіб, територіальної 

громади тощо. 

Після об’єднання всіх територіальних громад об’єктами планування мають бути 

всі землі і природні ресурси (незалежно від форм власності та використання у межах 

території ОТГ). 

Сучасне просторове планування повинно базуватися на міжнародних принципах 

зі створення умов для комфортного життя людини, які містяться у Новій програмі 

розвитку міст (ООН – Хабітат, 2016 р.) та Хартії безперервного міського розвитку для 

впровадження інтегрованого просторового планування. 

Суттєвим покращенням практики просторового планування вважаємо 

інтеграцію містобудівного та землевпорядного планування, що передбачено в Законі 
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України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих 

актів щодо планування використання земель» [6]. 

Закон передбачає суттєві поліпшеннями для розвитку територіальних громад, а 

саме запровадженням комплексного планування розвитку територій об’єднаних 

територіальних громад. Пропонується можливість складання схем просторового 

планування території громади як інструменту комплексного управління у галузі 

використання земель громади, який є одночасно і містобудівною документацією, і 

документацією із землеустрою на локальному рівні. Просторове планування стає 

основною платформою, на якій можна і необхідно визначити та збалансувати 

суперечливі державні та приватні інтереси, пов’язані з розвитком території на різному 

рівні. 

Раціональне планування територій дає можливість доцільно, комплексно 

розробити стратегію розвитку громади, визначити її потреби на перспективу, 

ефективно співпрацювати з суміжними громадами, дійсними та потенційними 

інвесторами, а також активізувати членів громади для роботи на її розвиток. До того ж, 

планування територій ОТГ актуалізується ще й передачею у їх комунальну власність 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

Масштаб топографічного знімання, і точність визначення межових та контурних 

точок з необхідним ступенем деталізації фізичних предметів та їх елементів є 

головними чинниками, що визначають вимоги до топографо-геодезичного 

забезпечення кадастрового знімання.  

Жорсткі умови, щодо точності визначення площ земельних ділянок, які 

встановлюють декларативні документи, не дозволяють використовувати наближені 

формули оцінки точності обчислення площ ділянок, що використовуються в 

землевпорядкуванні, а звідси і всіх наступних геодезичних побудов, які при цьому 

виконуються. 

Складність отримання строгих формул для підрахування середньої квадратичної 

помилки визначення площі довільної форми полягає в тому, що помилка знаходиться 

як корінь із суми квадратів часткових похідних від аргументів функції, в ролі яких 

виступають прирости координат замкненого контура. Функції визначення площ мають 

вигляд: 
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Ці формули абсолютно тотожні, хоча й мають різні форми запису, і їх завжди 

можна перетворити за допомогою елементарних дій з однієї форми в іншу. 

Часткові похідні приростів координат за замкненим контуром в сумі будуть 

дорівнювати нулю. Отже, визначити середню квадратичну помилку таким чином – 

неможливо. 

А.В. Масловим [1], [3] запропонований інший підхід. А саме – він прийняв 

значення середньої квадратичної помилки як квадрат суми складових помилок 

визначення площ по осі абсцис і по осі ординат: 

22

SySxS mmm +=                                           (2) 

Тоді, вважаючи, що середні квадратичні помилки по відповідних осях однакові, 

отримують:  

.)(
2

,)(
2

2

11

2

11  +−+− −=−= ii

y

Syii
x

Sx xx
m

myy
m

m        (3) 



77 

 

В остаточному вигляді, приймаючи mc=mx=my, формула Маслова має вигляд:  
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Але автор [1] у формулі (4) розглядає підкореневий вираз як хорди на цьому і 

зупинився. Це в решті решт привело до абсолютно невірного висновку [1, ст.26], що 

при збільшенні точок на сторонах квадрату точність визначення площі цього квадрату 

збільшується. 

Отримана формула не достатньо зручна. Річ у тому, що координати точок при 

геодезичних побудовах завжди є функціями від виміряних напрямків і довжин ліній. 

Іншими словами, у формулі (4) аргументами x та y є функції від L (довжин ліній) та α 

(дирекційних кутів цих ліній). Але бажано, похибку тої чи іншої функції отримувати 

за аргументами, які безпосередньо виміряні, тобто в нашому випадку аргументи 

повинні бути довжини ліній і кути при вершинах фігури (βi=αi+1-αi-1). 

Прирости координат вершинах багатокутника у формулі (4) можна розглядати 

як хорди, що з’єднують вершини (i-1) і (i+1). Між цими відрізками та сторонами 

багатокутника існує залежність (теорема косинусів) [2]: 
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де di-1, di+1 – сторони багатокутника, які прилеглі до вершини i;  

Di – хорда, що лежить проти вершини i i яка з’єднує верхівки (i-1) та (i+1). 

Враховуючи вирази (4) і (5), маємо:  
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де mс – середня квадратична помилка визначення положення межових точок;  

[dd] – сума квадратів сторін ділянки;  

di-1 di+1 – добуток двох суміжних сторін ділянки;  

βі – кут між двома суміжними сторонами ділянки. 

 

Отримана формула – абсолютно строга, тому що при її виведенні не накладалося 

ніяких додаткових умов. 

Аналіз виразу (6) показує, що другий член суми в правій частині рівняння може 

тільки зменшувати значення середньої квадратичної помилки визначення площі 

земельної ділянки. Розходження значень середньої квадратичної помилки визначення 

площі ділянки за формулою (6) з урахуванням і без врахування цього чинника досягає 

свого максимуму при значенні кута βi=0, що свідчить про відсутність верхівки. 
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Найменше відхилення спостерігається при прямуванні цього кута до  /2. При рівності 

βi = / 2 – ці значення тотожні. 

Слід відзначити, що переважна кількість земельних ділянок, особливо в межах 

населеного пункту, мають переважно форму, яка близька до прямокутної. Таким 

чином, для апріорної оцінки точності доцільно користуватися наближеною формулою 

 

 
2

dd
mm CS =  .                                       (7) 

Аналіз залежностей (6) та (7) показав, що розходження в оцінці точності 

визначення площ, навіть для трикутної форми ділянок, де кути близькі до / 6, не 

перевищують 50%. 

Отже, отримані формули (6) і (7) більш правильно описують точність визначення 

площ ніж ті що наведені у роботі [1]. 
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МЕТОДИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В 

УКРАЇНІ 

 

Згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових 

даних» [4] та «Порядком функціонування національної інфраструктури 

геопросторових даних» [3] передбачено удосконалення методичних засад процесу 

щодо створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури 

геопросторових даних. Відповідними нормативно-правовими актами встановлено, що 

основним завданням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є 

оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах та геопорталах геопросторові даних та 

метаданих за допомогою сервісів доступу до національного порталу геопросторових 

даних. 

У світі інфраструктуру геопросторових даних розглядають у системі концепції, що 

включає в себе [1]:  

1) сучасну парадигму геоінформаційних технологій – сукупність цінностей, 

методів, підходів, технологічних навичок та засобів дослідження геосистеми;  

2) науково-обґрунтовану, прийняту та практично реалізовану в більшості країн 

світу методологію з організації виробництва геопросторових даних та забезпечення 

потреб сучасного суспільства в геоінформаційних ресурсах та послугах;  

3) сукупність стандартів, що охоплюють усі процеси збирання, виробництва та 

використання геопросторових даних;  

4) множину напрацьованих інституційних, нормативно-правових, програмно-

технологічних рішень в сфері геопросторових даних;  

5) сотні геопорталів національних, регіональних, місцевих, галузевих (видових) 

інфраструктур геопросторових даних.  

В Україні на законодавчому рівні визначено [3; 4], що національна інфраструктура 

геопросторових даних – це взаємопов’язана сукупність організаційної структури, 

технічних і програмних засобів, базових та тематичних наборів геопросторових даних, 

метаданих, сервісів, технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій, 

необхідних для виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, 

використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності з такими даними. 

У свою чергу базові геопросторові дані являють загальнодоступні геопросторові дані, 

що складають уніфіковану цифрову координатно-просторову основу для виробництва, 

інтеграції та провадження іншої діяльності з різними геопросторовими даними – 

сукупністю даних про геопросторовий об’єкт, що характеризується певним 

місцезнаходженням на Землі і визначеними у встановленій системі просторово-

часовими координатами. 

Організаційно-технологічну основу функціонування національної інфраструктури 

геопросторових даних (табл.) становить сукупність системи геопорталів, що за 

допомогою веб сервісів інформаційно взаємодіють між собою на національному 

регіональному та місцевому рівнях. 
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Таблиця. Рівні функціонування національної інфраструктури геопросторових 

даних 
Національний геопортал  

офіційний геопортал національної інфраструктури геопросторових даних, що забезпечує 

оприлюднення та доступ до геопросторових даних та метаданих 

Геопортали органів виконавчої 

влади (Держгеокадастру) 

Геопортали органів місцевого 

самоврядування 

Геопортали інших 

держателів даних 

➢ дозволяють створення 

та оновлення наборів базових 

геопросторових даних, їх 

реєстрацію та відображення на 

національному геопорталі; 

➢ створення і оновлення 

метаданих для наборів базових 

геопросторових даних, їх 

реєстрацію та відображення на 

національному геопорталі; 

➢ розроблення 

специфікацій для базових 

геопросторових даних та їх 

розміщення в базі даних 

реєстру специфікацій 

геопросторових даних 

національної інфраструктури 

геопросторових даних на 

національному геопорталі; 

➢ створення та ведення 

реєстру наборів базових 

геопросторових даних; 

➢ створення та ведення 

каталогів цифрових 

ортофотокарт та 

ортофотопланів, цифрових і 

електронних карт; 

➢ здійснення контролю 

якості базових геопросторових 

даних щодо їх відповідності 

специфікаціям та координатно-

топологічної узгодженості 

векторних моделей даних; 

➢ доступ до базових 

геопросторових даних та 

метаданих, їх відображення, 

отримання та використання за 

допомогою сервісів 

національного геопорталу та 

геопорталів держателів базових 

геопросторових даних про 

геопросторові об’єкти 

місцевого рівня 

➢ забезпечують розроблення 

специфікацій тематичних геопросторових 

даних для наборів геопросторових даних; 

➢ розміщення специфікацій 

тематичних геопросторових даних у базі 

даних реєстру специфікацій 

геопросторових даних національної 

інфраструктури геопросторових даних з 

використанням електронного кабінету 

національного геопорталу; 

➢ створення, використання, 

оновлення, оприлюднення та виконання 

інших дій з тематичними 

геопросторовими даними для відповідної 

галузі, сфери чи території; 

➢ створення і оновлення метаданих 

для наборів тематичних геопросторових 

даних та їх обов’язкову реєстрацію з 

використанням електронного кабінету 

національного геопорталу; 

➢ обов’язковість використання 

наборів базових геопросторових даних 

під час виробництва та оновлення 

тематичних геопросторових даних і 

забезпечення ідентифікаційної та 

координатно-топологічної сумісності 

тематичних даних з базовими; 

➢ актуальність, достовірність, 

обґрунтованість, повноту, точність, 

відкритість, інтероперабельність 

тематичних геопросторових даних та 

метаданих; 

➢ зберігання та захист тематичних 

геопросторових даних та метаданих у 

геоінформаційних системах та базах 

даних, що створюються для виконання 

повноважень держателів даних; 

➢ доступ користувачів до 

тематичних геопросторових даних та 

метаданих на своїх офіційних веб-сайтах 

та/або геопорталах; 

➢ інформаційну взаємодію з іншими 

держателями даних та з адміністратором 

національного геопорталу, в тому числі з 

використанням геоінформаційних 

сервісів геопорталів. 

➢ надання доступу 

користувачів до 

деталізованих 

наборів базових і 

тематичних 

геопросторових 

даних і метаданих 

про геопросторові 

об’єкти, що 

розташовані на 

території 

підприємств або 

інших 

територіальних 

об’єктів, виділених за 

природоохоронними, 

ландшафтними, 

планувальними або 

іншими ознаками, 

держателями яких є 

установи, 

підприємства та 

організації 

відповідно до 

законодавства 
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Методичні механізми для забезпечення інформаційної взаємодії між геопорталами 

національного, регіонального та місцевого рівнів при формуванні та публікації 

метаданих, базових і тематичних геопросторових даних з використанням уніфікованих 

геоінформаційних веб-сервісів зроблено у відповідності до стандартів Відкритого 

геопросторового консорціуму (OGC), а також технічних вимог до геоінформаційних 

сервісів інфраструктури країн Європейського Союзу INSPIRE. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

функціонування національної інфраструктури геопросторових даних», що вступає в 

дію від 21.01.2022 року [3] визначає на всіх рівнях склад геопросторових даних, а також 

організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, 

візуалізації, використання геопросторових даних та метаданих, зокрема іншої 

діяльності з ними. 

Національна інфраструктура геопросторових даних повинна бути динамічною, у 

своїй ієрархії постійно розвиватися та удосконалюватися на основі збільшення обсягів 

геопросторових даних на рівні територіальних громад, що дозволить узгодити та 

усунути помилки у їх несумісності, зменшити дублювання топографо-геодезичних та 

картографічних робіт на національному, регіональному та місцевому рівнях, 

забезпечить можливість самостійного завантаження держателями геопросторових 

даних на геопорталах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

підвищить їх якість та наблизить до реалізації постійно-діючої системи моніторингу 

геопросторових даних в Україні. 
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ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В 

УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

До глобальної зміни клімату необхідно пристосовуватись, як усій економіці, так і певним 

галузям виробництва. У відповідь на фактичні або очікувані кліматичні впливи необхідно 

застосовувати заходи, які дадуть змогу знизити їхні негативні наслідки на сільське 

господарство. До таких заходів можна віднести: стале виробництво продуктів харчування, 

покращення лісових насаджень (у тому числі полезахисних лісосмуг), поліпшення балансу 

гумусу, збереження екосистем, відновлення земель тощо[1]. 

Під час планування території сільськогосподарських підприємств необхідно екологічні 

норми проєктування осучаснити та розширити за допомогою застосування показників, які 

вимірюють вплив зміни клімату та показників, які оцінюють наскільки проєкт землеустрою 

адаптує сільськогосподарське виробництво до змін клімату. Усі елементи проєкту 

землеустрою мають оцінюватись не лише через економічні та традиційні екологічні 

показники, а й через показники, які враховують зміни клімату. Потрібно враховувати 

пожежобезпечність, збереження та відновлення ґрунтового покриву, покращення функцій 

екосистеми. Адаптація до змін клімату на основі екосистем може сприяти збереженню 

природи, видалення парникових газів і захисту засобів існування. Для виведення вуглекислого 

газу з атмосфери необхідно проводити заліснення, відновлення лісів і використання землі для 

забезпечення сировиною біоенергетику. 

Під час впорядкування угідь потрібно більше площ відводити не тільки під об’єкти 

інфраструктури та угіддя інтенсивного використання, а й еколого-стабілізуючі та 

ґрунтозахисні угіддя. Варіанти проєктування полезахисних лісосмуг мають бути оцінені не 

лише через термін окупності та розмір впливу на врожайність сільськогосподарських культур, 

а й через кількість виведеного з атмосфери вуглецю. Проєктування польових доріг повинно 

враховувати не лише зменшення транспортних витрат, а й вплив на парниковий ефект. 

Потрібно дослідити, як форма поля чи робочої ділянки впливає на скорочення викидів в 

атмосферу. Зараз форма поля оцінюється лише через показники холостих заїздів та розворотів. 

Під час проєктування сівозмін потрібно враховувати не лише технологічні та біологічні 

показники, а й показники біоенергетики. 

Завданнями адаптації сільського господарства до зміни клімату є [2]: 

✓ стратегічне планування дій та системних заходів у сфері зміни клімату; 

✓ проведення дієвих заходів з адаптації до зміни клімату для сільського господарств; 

✓ підвищення обізнаності та рівня знань у сільськогосподарських виробників; 

✓ збільшення кількості енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, використання 

відновлюваних джерел енергії та технологій для збереження та покращення родючості 

ґрунтів; 

✓ привернення уваги до питань зміни клімату з боку громадянського суспільства та органів 

державної влади в галузі сільського господарства. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ТА ЙОГО 

ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Сьогодні в епоху діджиталізації суспільства, напевно як ніколи гостро постає 

завдання підвищення рівня інформування громадськості про усі етапи просторового 

планування та реалізацію інноваційних проектів, які стосуються розвитку територій 

населених пунктів на найближчу перспективу. 

Забезпечення інформаційних потреб просторового планування територій 

населених пунктів, де так би мовити формується первинна інформація про їх території 

та природно-економічні умови, обмеження та обтяження у використанні земель, усі 

потенційні зміни, які відбуваються із об’єктами та суб’єктами містобудування, 

задовольняється систематичним наповненням бази даних містобудівного кадастру 

цією актуальною інформацією. 

Містобудівний кадастр – це тепер ще й основа розвитку територіальних громад. 

На цьому наголосила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія 

Козловська під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля». 

Система містобудівного кадастру мала б у першу чергу задовольняти потреби 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, різних суб’єктів 

містобудування та пересічних громадян в оперативних та достовірних даних, які 

визначають адміністративний статус територій, розподіл території населеного пункту 

на функціональні зони, наявність містобудівної документації та ін.  

Слід сказати, що останніми роками формуванню інтегрованого міського 

інформаційного ресурсу, приділено чимало уваги як важливій складовій 

містобудівного кадастру. Складовій, яка в сучасних умовах є незамінною при 

комплексному територіальному управлінні. Проте, слід зауважити,  що даного роду 

ресурс потребує, як з’ясувалось, комплексного підходу та узгодженої координації 

зусиль з боку органів влади. Слід сказати, що великою мірою, лише так в умовах 

стрімкої діджиталізації, можна досягти раціональнішого вирішення питань 

просторового планування та містобудування (відведення земельних ділянок, надання 

дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель та ін.), ефективнішого 

надання публічних послуг населенню через формування сучасної інформаційної 

інфраструктури та використання геоінформаційних ресурсів про територію тощо [3]. 

Значення містобудівного кадастру в сучасних умовах, насамперед 

відображається через спеціальну кадастрову інформацію, яка накопичується і 

відображається у вигляді відомостей про: просторове розташування територій і 

об’єктів. Такого роду відомості мало того, що формують інформацію про наземні 

об’єкти, та в той же час, це інформація про комунікації та об’єкти під землею. Зауважмо 

таким чином формуються усі необхідні відомості про економічний і правовий стан 

територій та об’єктів населених пунктів, які насамперед дозволять ефективному 

управлінню територіями. 
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В умовах проведення головних реформ нашого уряду у сфері землекористування 

та містобудування важливими напрямками розвитку містобудівного кадастру як 

інформаційної бази є: накопичення, аналіз  інформаційного наповнення для нижче 

означених потреб: [2,3]: 

• формування містобудівної документації (генплану міста, детальних планів та 

ін.); 

• перспективне планування розвитку населених пунктів, а вже зараз відповідно до 

адміністративно-територіальної реформи територій ОТГ ; 

• вдосконалення обліку та раціонального використання об’єктів нерухомості і 

природних ресурсів; 

• вирішення завдань оподаткування (взаємодія служби містобудівного кадастру та 

фіскальної служби), регулювання ставки нормативної грошової оцінки за 

використання земельних ресурсів; 

• забезпечення вихідною інформацією галузевих автоматизованих систем; 

• виконання завдань державного значення, в тому числі сприяння проведення 

реформ (земельної, децентралізації та ін), охорони. 

Сутність інформаційного наповнення системи містобудівного кадастру, 

насамперед опирається на забезпечення можливості отримання узагальнених 

відомостей по тому чи іншому об’єкту містобудівного кадастру (місто, планувальний 

район, мікрорайон, квартал, ділянка, будинок) чи, навпаки, конкретних відомостей про 

конкретні об’єкти. 

Сучасна містобудівна діяльність в тому числі ведення містобудівного кадастру 

в населених пунктах диктується насамперед головною умовою - впровадженням 

сучасних технологій в усі існуючі процеси збирання даних їх структурування для 

подальшого використання в управлінні територіями. 

Згідно Положення «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011 р. У системі 

містобудівного кадастру створюється та обслуговується мережа геопорталів з такими 

сервісами інформаційних систем:  

1) сервіси  пошуку,  що  забезпечують  виявлення  наборів  та сервісів 

геопросторових даних в інформаційних мережах;  

2) сервіси перегляду наборів геопросторових даних, інформації про 

характеристики геопросторових об’єктів та змісту метаданих;  

3) сервіси доступу,  що забезпечують безпосередній доступ до кадастрових 

даних або одержання їх копій;  

4) сервіси перетворення, що забезпечують перетворення координат 

геопросторових даних  з  однієї  системи координат або картографічної проекції в іншу 

[2].  

Варто зауважити, що сучасна структура містобудівного кадастру повинна 

орієнтуватись на активне залучення геоінформаційних систем. Головним чином 

вирішення означеного завдання вбачається в повсякденному використанні ГІС-

технологій та баз геопросторових даних через впровадження і функціонування на рівні 

адміністративних одиниць геопорталів містобудівного кадастру. Пропонуємо нижче 

(рис.) розглянути інтерфейс системи містобудівного кадастру Львівської області [1].  
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Рис. Інтерфейс геопорталу містобудівного кадастру Львівської області. 

 

Якщо говорити про доступність і простоту у використанні, то в цілому 

програмне забезпечення геопорталів містобудівного кадастру, в тому числі і Львівської 

області має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а усі задіяні програмні засоби побудовані 

на основі сучасних геоінформаційних технологій.  

Інформаційне наповнення геопорталу містобудівного кадастру Львівської 

області дозволяє створювати та оновлювати профільні набори даних, економічні 

показники, планово-картографічні матеріали на основі базових функцій програмної 

платформи SOFTPRO [1].  

Таким чином, інформаційні ресурси містобудівного кадастру дозволяють 

поєднувати модельне зображення території (електронне відображення карт) з 

інформацією табличного типу (статистичні дані, списки, економічні показники тощо). 

Крім того відзначимо, надзвичайно широкий вибір карт від топографічних, 

тематичних, демографічних, економічних та ін. Для прикладу серед різновиду 
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тематичних можна виокремити: карти агропромислового розвитку, схеми планування 

області, карти наявності містобудівної документації та ін. 

Таким чином можемо бачити, наявність генеральних планів, детальних планів 

території та іншої містобудівної документації такої як будівельні паспорти, 

містобудівні умови і обмеження та ін. 

Така мобільність і доступність до інформаційного наповнення містобудівного 

кадастру на геопорталі досягається завдяки тій же системі SOFTPRO. 

Загалом характер такої модульної архітектури програмного забезпечення 

геопорталу дозволяє швидше ніж до цього впроваджувати в життя місцеві програми 

розвитку містобудівного кадастру (МБК) по усій ієрархічній структурі, опускаючись 

від рівня області до рівня районів, міст, районів в містах, а вже тепер відповідно до 

реформи децентралізації, яка пройшла в державі й до рівня територіальних громад. 

Дослідивши те, яка інформація на геопорталі нашої області є найбільш 

затребуваною, можна відмітити, опираючись на кількість запитів, це саме містобудівна 

документація. Схожа ситуація характерна і для інших областей нашої держави. 

Громадяни проявляють найбільший інтерес до того в якому статусі знаходиться 

зацікавлена ділянка забудови, чи існують обмеження, обтяження, наявні сервітути, яка 

висотність в тій чи іншій зоні, в якому статусі знаходяться будівельні паспорти і 

містобудівні умови тощо. Другою за частотою запитів фігурує інформація про об’єкти 

природно-заповідного фонду (ПЗФ). Остання викликає цікавість з позиції уникнення 

накладок різних обмежень, обтяжень на забудову територій. 

Ми також вважаємо, що до згаданих проблем інформаційного забезпечення МБК 

варто віднести і необхідність подальшого удосконалення регулювання земельних 

відносин, проведення інвентаризації земель міст та інших населених пунктів, 

моніторинг укладення та виконання договорів оренди землі, розмежування земель за 

формами власності та ін. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Погіршення стану земельних ресурсів є складним комплексом антропогенних і 

природних процесів, які ініційовані діяльністю людини (наприклад, механічна обробка 

ґрунтів, трансформація шарів землі в будівництві, переущільнення ґрунтів внаслідок 

руху транспорту, випасу худоби, забруднення ґрунтів та ін.). Наслідки цих первинних 

змін можуть багаторазово посилюватися під впливом природних чинників - вітру, 

дощових потоків тощо. Тобто ґрунт є дуже складною і вразливою системою, що 

формувалася протягом століть, але може бути зруйнована неправильними діями 

людини за лічені роки, місяці і навіть дні. 

Найбільш руйнівно на ґрунти впливає ерозія, адже внаслідок ерозії ґрунт може 

втрачати родючість доти, доки не перетвориться на пустелю. Залежно від переваги тих 

чи інших факторів, які впливають на хід ерозійних процесів, розрізняють декілька 

форм ерозії. Водна ерозія виявляється у змиванні верхнього шару ґрунту або 

розмиванні його у глибину під впливом талих, дощових і поливних (іригаційних) вод. 

Механічна (агротехнічна) ерозія зводиться до переміщення ґрунту під час його 

механічного обробітку. Побічним наслідком може бути систематичне зрушення ґрунту 

вниз по схилу під час оранки; надзвичайно небезпечною є механічна обробка ґрунтів 

уздовж схилу, тому що після глибокої оранки дощ, вітер і гравітаційні сили можуть 

зруйнувати землю за лічені місяці (а у випадку сильного дощу - навіть за годину може 

утворитися яр). Транспортна ерозія є наслідком порушення рослинності 

транспортними засобами; особливо відчувається в пустелі і тундрі. Рослинний покрив 

виконує суто ґрунтозахисну роль, чим краще він розвинений, тим слабше виявляється 

ерозія. Корені рослин міцно скріплюють ґрунтові частинки і перешкоджають змиву, 

розмиву та розвіюванню ґрунту. Пасовищна ерозія полягає в механічному руйнуванні 

та переміщенні ґрунту копитами тварин на схилах балок внаслідок збільшення 

навантаження на обмежену площу пасовища. Відбувається, як правило, через 

ослаблення трав'яного покриву під впливом витоптування чи виїдання тваринами. 

Технічна, або технологічна, ерозія відбувається під час добування відкритим і 

підземним способами різних корисних копалин, засипання ґрунту шаром будівного 

сміття під час будівництва житлових та промислових об'єктів, використання ґрунту для 

прокладання транспортних шляхів тощо. Будівельна ерозія спричиняється 

порушенням трав'яного покриву будівельними роботами будь-якого типу. Вітрова 

ерозія (дефляція, видування) відбувається внаслідок перенесення ґрунтових частинок 

повітряними потоками; виникає за умови сильних вітрів, які видувають ґрунт. 

Розрізняють зони дефляції, звідки видувається ґрунт, і зони акумуляції, де він 

нагромаджується. У зоні акумуляції на суглинкових ґрунтах утворюються наносні 

ґрунти, а під час розвіювання пісків відкривається похований під ними ґрунт. Хімічна 
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ерозія є наслідком нагромадження у ґрунтах окремих хімічних компонентів 

(мінеральних добрив, отрутохімікатів тощо), які руйнують структуру ґрунту [3]. 

За ступенем вияву ерозію ґрунтів поділяють на нормальну і прискорену. 

Нормальна, або геологічна, ерозія виявляється у природних умовах (без втручання 

людини) і відбувається повільніше, ніж формування профілю ґрунту під час процесів 

ґрунтоутворення. Вона спостерігається на цілинних землях, у лісах, на луках і, як 

правило, не призводить до утворення еродованих ґрунтів. Прискорена, або 

антропогенна, ерозія виникає внаслідок нераціональної господарської діяльності 

людини і відбувається інтенсивніше, ніж процеси ґрунтоутворення. Вона призводить 

до утворення еродованих ґрунтів і навіть до повного їх руйнування.  

Шкода, яку завдає ерозія ґрунтів, надзвичайно велика і дуже різноманітна. 

Насамперед еродований ґрунт втрачає значну кількість гумусу. Доведено, що із 

змиванням кожного сантиметра гумусового горизонту потенційна врожайність зерна 

знижується на 0,5-2,0 ц/га, а із втратою 1 т гумусу запаси корисної енергії у ґрунті 

зменшуються на 0,9-1,1 кДж/га. В еродованих ґрунтах істотно знижується вміст макро- 

і мікроелементів, особливо марганцю і міді. Лінійна водна ерозія зменшує площу орних 

земель внаслідок розвитку ярів, замулювання ґрунтів на заплавах, ставках, 

водоймищах, руслах річок, зрошувальних каналах тощо. 

Отже, збереження ґрунту, рослинного покриву і вологи тісно пов'язані між собою. 

Рослинність переводить поверхневий стік вологи у внутрішньоґрунтовий і тим самим 

сприяє кращому збереженню і використанню вологи, нормалізує гідрологічний режим 

водних артерій, перешкоджає виникненню ерозійних процесів. У районах з 

малопорушеним рослинним покривом руйнівна дія водної ерозії незначна. Вітрова 

ерозія поширена там, де немає перешкод для сильних вітрів і немає природного 

рослинного покриву, що захищає поверхневі шари ґрунту, розораного на великих 

площах. 

Оскільки ерозія є тим найбільшим руйнівником ґрунтів, від якого залежить 

ґрунтово-земельний потенціал багатьох країн, у світі здійснюється комплекс заходів із 

запобігання ерозії та боротьби з нею. Ці заходи умовно поділяють на чотири групи: 

організаційно-господарські, агротехнічні, гідротехнічні та лісомеліоративні. 

Крім ерозії, серед найбільш істотних причин погіршення якості земельних ресурсів 

можна виділити вторинне засолення ґрунтів. Вторинне засолення ґрунтів є наслідком 

зрошування земель в умовах посушливого клімату і пов'язане з підйомом 

мінералізованих ґрунтових вод до земної поверхні. Такий підйом відбувається 

внаслідок порушення водного балансу територій фільтраційними водами тоді, коли 

водний баланс перебуває на межі через слабку дренованість території. Ґрунтові води, 

що залягають неглибоко від земної поверхні і містять солі, починають при цьому 

інтенсивно випаровуватися, внаслідок чого ґрунт насичується надмірною кількістю 

водорозчинних солей. Більшість річок, води яких використовуються для зрошування, 

мають мінералізацію 0,2-0,5 г/л. Нині їх мінералізація зросла у 10 разів, що й призвело 

до збільшення обсягів вторинного засолення. Проблеми засолення ґрунтів і вод 

посилюються застосуванням мінеральних добрив [4]. 
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Вторинне засолення ґрунтів може відбуватися і за відносно глибокого залягання 

підґрунтових вод, коли волога при поливі проникає до глибини залягання материнської 

засоленої породи і розчиняє солі, які піднімаються до поверхні у вигляді розчину і 

випадають при випаровуванні вологи. Засолення і осолонцювання зрошувальних 

земель - це фактори, що обмежують родючість ґрунтів і перешкоджають їх 

інтенсивному використанню у сільськогосподарському виробництві. Засолення ґрунтів 

є однією з форм забруднення ґрунтів і визначається як підвищення вмісту в ґрунті 

легкорозчинних солей (карбонату натрію, хлоридів, сульфатів). Ґрунти вважаються 

засоленими, якщо містять більше 0,1 % ваги токсичних для рослин солей або 0,25 % 

солей у щільному залишку [1]. 

Ще однією серйозною причиною погіршення якості земельних ресурсів є 

підтоплення земель. Підтоплення земель - це процес збільшення природної вологості 

ґрунтів понад 80 % повної їхньої вологоємності, що відбувається під впливом 

примусового підйому рівня ґрунтових вод до зони аерації. До підтоплення призводить 

не тільки бездумне спорудження водосховищ. Значна частина підтоплених земель 

утворюється внаслідок порушення норм поливу при зрошенні, витоку води у 

зрошувальних мережах, технічної недосконалості проектів зрошення. Особливо 

інтенсивно підтоплення відбувається у перші 2-3 роки після початку функціонування 

зрошувальної системи. 

Небезпечним явищем, що також призводить до погіршення якості земельних 

ресурсів, є процес, прямо протилежний підтопленню, - висушування. Висушуванням 

земель називають процес появи у літологічному профілі повітряно-сухих ґрунтів і 

зниження їх природної вологості до показника менше ніж 60 % повної вологоємності. 

Висушування призводить до зниження родючості ґрунту, сприяє розвитку ерозійних 

процесів. Його негативний вплив на сільськогосподарські землі починається при 

зниженні рівня ґрунтових вод до позначки 1,8 м. Причинами висушування земель 

можуть бути гірничі роботи, які супроводжуються утворенням западин і балок, а також 

недоліки у меліоративному проектуванні. 

Одним з найбільш негативних наслідків діяльності людини, що спричинює 

погіршення якості земельних ресурсів, є антропогенне забруднення ґрунтів. 

Забруднення ґрунтів є наслідком техногенної міграції різних хімічних елементів, а 

основними забруднювачами - метали та їх сполуки, радіоактивні елементи, добрива та 

пестициди. Оскільки самоочищення ґрунтів практично не відбувається або швидкість 

його дуже мала, токсичні речовини накопичуються, що призводить до поступової зміни 

хімічного складу ґрунтів. Потім токсичні речовини потрапляють в організми тварин і 

людей.  

Отже, незважаючи на те, що всі ґрунти мають здатність до самовідтворення у 

процесі ґрунтоутворення, люди використовують ґрунтово-земельні ресурси прямим та 

опосередкованим шляхами з інтенсивністю, що набагато перевищує швидкість їхнього 

самовідновлення. Рівень, тривалість використання родючості та продуктивність 

ґрунтів залежать від їх властивостей, клімату, соціально-економічних умов 

господарювання, розвитку науки і техніки [2]. 
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Ґрунт є продуктом сумісної дії клімату, рослинності, тварин та мікроорганізмів на 

поверхневі шари гірських порід. У цій найскладнішій системі безперервно 

відбуваються синтез та руйнування органічної речовини, кругообіг елементів зольного 

та азотного живлення рослин, детоксикація різних забруднювальних речовин, що 

надходять у ґрунт [5]. Ці процеси здійснюються завдяки унікальній будові ґрунту, що 

становить систему взаємопов'язаних твердого, рідкого, газоподібного та живого 

складників. Значення ґрунту для функціонування біосфери і діяльності людини полягає 

у тому, що він є головним засобом сільськогосподарського виробництва, життєвим 

простором для організмів, механічною опорою рослинності, акумулятором необхідних 

для організмів поживних та енергетичних речовин, регулятором гідротермічного 

режиму, а також виконує санітарну й інформаційну функції тощо. 

Усі ці функції ґрунту значно порушені внаслідок виробничої та іншої діяльності 

людини. Основними причинами погіршення якості ґрунтово-земельних ресурсів є 

насамперед ерозія ґрунтів, вторинне засолення, підтоплення, висушування й 

антропогенне забруднення ґрунтів. Найбільш небезпечні і поширені забруднювачі - 

важкі метали, радіоактивні елементи, пестициди, мінеральні добрива, викиди 

промислових підприємств, екскременти тварин (в т. ч. птахів) та інші. Також у 

природних умовах постійна родючість підтримується тим, що взяті рослинами 

речовини повертаються у нього з опадом, мінералізуються та знов його збагачують. За 

умов сільськогосподарського використання у ґрунт повертається лише незначна 

частина біомаси, решта ж збирається з урожаєм. Отже, люди мають постійно пам'ятати, 

що ресурси біосфери, зокрема ґрунтово-земельні, не безмежні. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

В умовах євроінтеграції України все гострішими стають питання ефективного та 

екологобезпечного використання сільськогосподарських земель. Останнім часом 

людство усвідомило необхідність цілеспрямованої екологізації суспільного 

виробництва, очевидною метою якої є досягнення максимальної вигоди з 

мінімальними економічними наслідками або за відсутністю таких взагалі. Всім відоме 

твердження, що без екологізації економіки неможливо забезпечити сталий розвиток і 

національну екологічну безпеку будь-якої країни. На сьогодні в результаті недбалого 

господарювання в значній мірі порушено екологічний стан сільськогосподарських 

земель, продовжує збільшуватися відсоток земель, підданих водній та вітровим 

ерозіям, дегуміфікації, руйнуванню структури ґрунтів. Через погіршення якості 

ґрунтів продуктивність сільськогосподарських угідь залишається низькою, 

землевласники та землекористувачі ведуть виснажливе землеробство, а заходи щодо 

охорони земель фактично не проводяться. Процеси ерозії ґрунтів посилюються 

внаслідок нераціонального господарювання на землі, що викликано екстенсивним 

землеробством, застосуванням застарілих агротехнологій, виснажливим 

використанням сільськогосподарських угідь, порушених сівозмін, незбалансованістю 

й відсутністю внесення органічних і мінеральних добрив, призупиненням 

протиерозійних заходів тощо. Враховуючи такі реалії незбалансованого та не 

ефективного використання сільськогосподарських угідь для мінімізації екологічних 

ризиків, вникає необхідність висвітлення основних засад державного регулювання 

земельних відносин у контексті дотримання екологічних імперативів.  

Враховуючи те, що природоохоронні заходи на державному рівні проводяться у 

неповній мірі та потребують нових дієвих підходів й напрямів для удосконалення 

екологічної, а отже, й економічної безпеки країни в цілому та окремо на кожному 

рівні адміністративно-територіального устрою. Сучасна успішна екологічна політика 

не може бути результатом дій лише місцевої влади, у тому числі вона не може 

відбуватись лише за органів місцевого самоврядування. Це результат взаємодій і 

співпраці різних суспільних груп населення, як на локальному, базовому, 

регіональному так і на національному рівнях. Таким чином, на державному рівні 

проводиться інституційне забезпечення, законодавче регулювання земельних 

відносин, питаннями розпорядження землями державної власності, організація 

контролю за збереженням якості земельних ресурсів, забезпечення захисту прав 

землевласників та землекористувачів. 

На сьогодні актуальним є питання щодо запуску ринку землі та дієвих механізмів 

щодо практичного його державного регулювання, проте ряд питань потребує 

подальшого врегулювання з практичної точки зору. На місцевому рівні відбувається 

регулювання використання земель шляхом передачі земельних ділянок у власність, 
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проведення реєстрації права власності, користування землею та договорів оренди 

землі, викуп земель, плата за землю, організація ведення земельно-кадастрової 

документації, погодження будівництва різних об’єктів, вирішення земельних спорів 

тощо. 

На нашу думку, основними стратегічними цілями екологічної безпеки є: 

підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного виробництва за рахунок 

забезпечення якісних характеристик, для підвищення сертифікату якості в цілях її 

подальшого експорту; удосконалення нормативно-правової бази для чіткого 

реагування на сучасні умови використання продуктивних земель та виробництва 

сільськогосподарської продукції; підвищення рівня агровиробництва на основі 

залучення інноваційно-інвестиційної діяльності; налагодження державного 

регулювання у зовнішньоекономічній діяльності. 

Державна аграрна політика що проводиться у рамках аграрної реформи базується 

на національних пріоритетах і враховує необхідність інтеграції України до 

Європейського Союзу та світового економічного простору. Основними складовими 

державної аграрної реформи є комплекс правових, організаційних і економічних 

заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування аграрного сектору 

економіки, розв’язання соціальних проблем сільського населення та забезпечення 

комплексного і сталого розвитку сільських територій. Екологічна безпека орієнтована 

на створення передумов щодо розвитку суспільства у відповідних придатних 

природно-кліматичних умовах і сприятливого стану навколишнього середовища.  

У результаті низької ефективності використання наявних сільськогосподарських 

угідь Україна за показником урожайності поступається провідним виробникам 

аналогічної продукції майже по всіх основних сільськогосподарських культурах. 

Цьому передує певні екологічні фактори: на значних територіях меліоративні системи 

припинили свою дію, але ці землі й досі вважаються зрошуваними або осушеними; 

певна частина площ продуктивних угідь втратила економічну родючість: засолена, 

заболочена; не проводиться оптимізація структури сільськогосподарських земель, у 

т. ч. зменшення обробки площ деградованих і малопродуктивних 

сільськогосподарських угідь. 

Комплексне та стале використання землекористувань і землеволодінь повинно 

бути направлене на екологізацію усіх видів землегосподарської діяльності. Це 

дозволить оздоровити не лише земельні, але й інші види природних ресурсів, а також 

сприятиме покращенню економічного та соціально-екологічного середовища в країні 

загалом. Вирішення питань раціонального використання земель є основою 

підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Тож 

вирішення економічних та екологічних проблем у сільському господарстві необхідно 

розглядати через екологічні імперативи використання земель, які мають базуватися 

на екологічно збалансованому підході до використання природних ресурсів, що дасть 

змогу забезпечити відновлення родючості ґрунтів, підвищити продуктивність 

сільськогосподарських угідь. 

У сфері державного регулювання використання земельних відносин ключовими є 

економічні методи, які реалізуються шляхом: плати за купівлю земель, оплати 
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земельного податку, орендної плати, залежно від якості та місця розташування 

відповідної земельної ділянки, запровадження пільг, розробка та функціонування 

механізму ідентифікації, відшкодування збитків відповідним власникам землі й 

землекористувачам за зниження якості земель, приведення їх у непридатність, як 

результат нецільового їх використання або ж виснаження, значне антропогенне 

навантаження. 

Вирішення питань раціонального використання земель є основою підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва. Тож вирішення екологічних 

проблем природокористування у сільському господарстві необхідно розглядати через 

екологобезпечне використання земель, яке має базуватися на екологічно 

збалансованому підході до використання природних ресурсів, що дає змогу 

забезпечити відновлення родючості ґрунтів, підвищити продуктивність 

сільськогосподарських угідь. 

Екологічна безпека, як фактичний стан довкілля, є сукупністю певних його 

властивостей та створюваних діяльністю людини умов, за яких з урахуванням 

економічних, соціальних чинників і науково обґрунтованих допустимих навантажень 

на об’єкти біосфери утримуються на мінімально можливому рівні ризики 

антропогенного впливу на довкілля та забезпечується збереження життєдіяльності 

людей. Саме підвищення інвестиційної привабливості повинне забезпечуватись не 

підвищенням ринкової вартості на землю, а шляхом проведення докорінних 

інноваційно-структурних зрушень у використанні земельних ресурсів. Доцільно 

провести визначення рівня соціальної відповідальності аграрного бізнесу, до 

підтримання культури землекористування і формування орієнтирів цінностей 

екологічної спрямованості, механізмів та інструментів екологічної політики держави. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ 

ОПЕРАТИВНОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ 

 

Дрони, безпілотники або безпілотні літальні апарати (БПЛА) (UAV - Unmanned Aerial 

Vehicle or UAS - Unmanned Aerial Systems) - це літальні апарати, які здатні літати без пілота 

та пасажирів на борту. Управління безпілотником виконується дистанційно радіохвилями 

або автономно (із заданим маршрутом). В останні роки аерознімання за допомогою 

безпілотних літальних апаратів (БПЛА) є найбільш інтенсивним  та активним у своєму 

розвитку елементом ГІС-технологій.  

Першими країнами, які розпочали дослідження БПЛА, були США, Великобританія, 

Росія, Німеччина та Ізраїль. Перший раз безпілотний літальний апарат використовувався 

австрійцями у серпні 1849 р. У той час були використовували повітряні кулі (наповнені 

вибуховою речовиною), які були відомі майже 150 років і які використовувались як бомби 

[1]. Одним із перших творців безпілотників був Чарльз Кеттерінг, який у співпраці з 

Елмером Сперрімом, Орвіллом Райт та Робертом Міліканем створив у 1915 році літак, 

названий «Kettering Bug». Це був примітивний автоматичний літак, який на основі датчиків 

визначав його висоту (за допомогою барометра), пройдену відстань (виходячи з кількості 

обертів двигуна) та положення [2]. А от перший цивільний літак був виготовлений лише у 

80-х роках ХХ століття в Японії на замовлення міністра сільського господарства, лісів та 

рибного господарства [3]. Громадські безпілотники відрізняються від військових за 

розмірами та приводом. Вони менші і приводяться в рух електромотором (військові 

приводяться в рух двигуном внутрішнього згоряння). В основному вони використовуються 

для фотозйомки та зйомки [4]. Безпілотники - це ідеальні пристрої для патрулювання 

великих територій, тому їх можна використовувати для захисту власності та охорони 

державних кордонів. Вони можуть робити аерофотознімки, які використовуються для 

геодезії, археології, картографії, рекламних цілей тощо. Малі розміри та висока 

маневреність дає можливість виконувати перельоти між перешкодами. Вони передають 

зображення в режимі реального часу, дозволяючи негайно реагувати відповідним службам 

у разі надзвичайних ситуацій, або аварії чи кризової ситуації, що вимагає втручання. 

Сучасні технології створення топографічних та кадастрових планів ґрунтуються саме 

на використанні матеріалів цифрового аерознімання. Проте, собівартість застосування 

літаків та гелікоптерів для локального великомасштабного знімання на порядок вища. Тому 

альтернативним рішенням для вищевказаних цілей є використання БПЛА. Однак, для того 

щоб якісно виконати ці завдання, потрібно оптимізувати технологічні схеми застосування 

БПЛА в аерозніманні. Використовуючи БПЛА для процесу топографічного аерознімання, 

необхідно розв’язати низку задач, забезпечивши: стабілізацію БПЛА під час проведення 

його за маршрутом; збереження заданої швидкості польоту; прямолінійність маршруту; 

зменшення кутів нахилу. Впродовж багатьох років неодноразово робилися спроби 

обладнати БПЛА для потреб цивільного аерознімання. Ефективність застосування 
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безпілотних апаратів різного призначення багато в чому визначається якістю 

функціонування командного та інформаційного каналів. Перший із них призначений для 

передавання сигналів керування БПЛА з пункту управління на його бортову апаратуру, яка 

відпрацьовує отримані команди керування. За цими командами літальний засіб змінює 

висоту, курс і швидкість польоту, а також відпрацьовує зміну режимів роботи 

рекогностировочної та іншої апаратури [5]. Існуюче велике різноманіття дронів, зондуючої 

апаратури та режимів зйомки часто викликає ситуацію методичної невизначеності. Так вага 

сучасних комерційних дронів може коливатись від  сотень грамів до сотень кілограмів. 

Відповідно буде варіюватись набір апаратури, яка може встановлюватись на них, а це в 

свою чергу обумовить спектральну, радіометричну та просторову роздільну здатність 

знімків. 

Картографування з безпілотників проводиться за допомогою методики під назвою 

фотограмметрія. Фотограмметрія – це наука про вимірювання об’єктів з фотографій. 

Результатом цього є, як правило, карта або 3D-модель об’єкта чи сцени реального світу. 

Багато карт, якими ми користуємось сьогодні, створені за допомогою фотограмметрії та 

зображень, знятих з літальних апаратів. Картографування з допомогою безпілотників дуже 

подібне до цього, головна відмінність полягає в низькій висоті, на якій може пролетіти 

БПЛА, тому зображення виходять більш високої якості. 

Картографія - це вивчення та практика виготовлення карт, яка ґрунтується на тому, що 

реальність можна моделювати способами, які ефективно передають просторову 

інформацію. На сьогодні існують такі проблеми картографії як:- встановлення порядку 

денного на карті та вибір рис об’єкта для відображення (це стосується редагування карт). 

Риси можуть бути фізичними, наприклад, дороги чи земельні масиви, або бути 

абстрактними, наприклад політичними межами. Також позначення місцевості 

відображеного об’єкта на плоских носіях. Це стосується прогнозів карт; - усунення 

характеристик відображених об’єктів, які не відповідають призначенню карти; -зменшення 

складності характеристик, які будуть відображені. Стосовно дизайну карти, впорядкування 

елемент карти, щоб найкраще донести її повідомлення до потрібної аудиторії.  

Земля, будучи кулеподібної форми, створює викривлення будь-якого плоского 

зображення, так що форми і площі не можуть одночасно зберігатися, і відстані не можуть 

бути збережені. Картограф повинен вибрати відповідну проекцію карти відповідно до 

простору, яку буде нанесено на карту. 

Одним із невід’ємних напрямків використання матеріалів аерофотозйомки з 

безпілотних літальних апаратів є кадастрові роботи. Кадастрові роботи – це роботи по збору 

і відтворенню в документальному вигляді відомостей про об'єкти нерухомості, або про їх 

частини, необхідних для подальшого їх кадастрового обліку з подальшою державною 

реєстрацією прав на об'єкт нерухомості з метою створення баз даних, зміни або припинення 

об'єктів нерухомості. Основне джерело інформації для вирішення цих завдань - це 

кадастрові плани і карти, які потрібно оновлювати кожні три роки. Фотосхеми та 

фотоплани, зроблені з аерофотознімків – прекрасна альтернатива планів і карт створених 

наземними методами. Зйомка за допомогою безпілотника проводиться в сонячну погоду, 

але навіть в умовах хмарності якість зйомки не погіршитися, що наочно показує перевагу 
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аерофотозйомки перед космічною зйомкою, для якої таке атмосферне явище – серйозна 

перешкода 

Сучасна картографія складає безліч теоретичних та практичних основ 

геоінформаційних систем. Досить широкого розголосу набуває цифрове сільське 

господарство – ще один ринок, на якому застосовуються бездротові технології. Компанії, 

що спеціалізуються на програмі картографування, розробляють рішення з використанням 

зображень з дронів та безпілотників, та технік фотограмметрії, які допомагають фермерам 

керувати та контролювати свої врожаї. Наприклад, своєчасні карти з безпілотника з 

високою роздільною здатністю допомагають фермерам виявити проблеми врожаю, тоді як 

карти індексу рослинності допомагають зрозуміти стрес рослин. 

З роками у більшості розвинених країнах світу йде потужний розвиток та використання 

безпілотних літальних апаратів і отриманих в результаті знімання матеріалів. Нажаль, в 

Україні в цьому напрямі менші досягненння, але ця швидкість розвитку залежить від 

вкладених в цю галузь матеріальних та технічних ресурсів. 
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ФЕНОМЕН САМОЗАЛІСНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Для України, де сільськогосподарська освоєність території понад 70%, 

розораність понад 50%, дуже важливо створити умови для збереження і відновлення 

продуктивності агроекосистем. Агроекосистема розглядається як підсистема 

екосистеми, в якій домінують культивовані рослини на ґрунтах, що обробляються. 

Структура і режим такої системи підтримуються і регулюються людиною, а відсутність 

контролю над цією системою поступово призводить до втрати її функцій, властивостей 

і продуктивності [7]. Для підтримки або покращення екологічних послуг в 

агроекосистемах необхідно збільшувати різноманітність рослинності всередині і 

навколо агроекосистеми [1]. Важливе значення для цього мають лісові угіддя, які при 

розумному управлінні надають велику кількість екосистемних послуг: очищення 

повітря, ґрунтоутворення, регулювання клімату і водотоків, зниження ризику 

стихійних лих, збільшення біорізноманіття територій, покращення благополуччя 

людини і підвищення стійкості громад [3]. Але антропогенна діяльність призвела до 

масштабного знищення лісових угідь і максимально спростила екосистеми у вигляді 

штучних агроценозів, тому важливо забезпечити регенерацію лісів. Регенерація 

(природне відновлення) може забезпечуватись різними шляхами: вторинний ліс, 

пасивне відновлення, відростання чагарників, тощо [4]. 

Початковим етапом урегулювання ситуації із самозалісними лісами на 

сільськогосподарських угіддях повинна бути інвентаризація земель, при якій  

встановлюються кількісні і якісні характеристики земельних ділянок. Така інформація 

необхідна для земельного кадастру, контролю за використанням і охороною земель, 

прийняття управлінських рішень органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування стосовно використання таких ділянок у майбутньому. При 

інвентаризації земель встановлюється місце розташування ділянок, їх межі, розмір, 

правовий статус, вид угіддя, стан використання, ін. [8]. 

На основі інвентаризації земель потрібно приймати управлінські рішення щодо 

їх використання у майбутньому. Зокрема, проводити чи не проводити зміну цільового 

призначення, відносити такі ділянки до категорій земель лісогосподарського чи 

природоохоронного призначення, чи залишати у сільськогосподарському 

використанні. Згідно із законодавством України категорія земель і вид цільового 

призначення визначаються у межах відповідного виду функціонального призначення 

території, передбаченого комплексним планом просторового розвитку території 

громади [6]. Тобто комплексний план повинен мати інформацію про межі 
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функціональних зон усієї території громади з вимогами до забудови і ландшафтної 

організації. Функціональні зони території повинні визначати дозволені види цільового 

призначення земельних ділянок із переліком обмежень у використанні.  

У цьому контексті при плануванні використання земель потрібно проводити 

зонування території, при якому групувати сільськогосподарські землі за типами 

використання із урахуванням їх якості, оцінки чутливості до антропогенних 

навантажень, сучасного використання і визначення цільових функцій подальшого 

розвитку громади. Це дозволить встановити режим землекористування та визначити 

регламенти використання земель у межах відповідних типів. Рекомендуємо виділяти 

чотири типи землекористування: 

➢ сільськогосподарський – посіви різних видів багаторічних кормових трав для 

годівлі тварин свіжими зеленими кормами при пасовищному використанні, або 

заготівлі сіна і інших зелених кормів при сіножатному використанні;  

➢ лісогосподарський – вирощування лісових насаджень з метою задоволення 

потреб населення і виробництва у деревних, технічних, лікарських й інших 

продуктах лісу; також важливе побічне користування лісом, яке пов’язане з 

одержанням недеревних продуктів лісу, зокрема заготівлі дикорослих плодів, 

горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, живиці, деревних соків, розміщення пасік, 

ін.; 

➢ рекреаційний – землі цього типу можуть використовуватись для здійснення 

пішохідних прогулянок, катання на велосипедах і конях, розміщення наметових 

таборів, збирання ягід, грибів, лікарських рослин, фотополювання, відпочинок 

біля річки, риболовля, тощо. 

➢ природоохоронний – забороняється будь-яка діяльність, що змінює природний 

розвиток процесів в екосиситемах або може шкідливо впливати на природні 

комплекси і об’єкти; встановлюватиметься особливий природоохоронний режим 

територій з метою відновлення природного стану екосистем, збереження чи 

підвищення їх стійкості, здатності до саморегуляції, екологічного потенціалу; такі 

території в майбутньому потрібно включати в екологічну мережу. 

При остаточному визначенні напряму використання сільськогосподарських 

земель із самосійними лісами обов’язковою умовою має бути оцінювання екосистмних 

вигід, які можливо отримати від таких земель. Для регулювання земельних відносин 

природоохоронного спрямування і мотивації землевласників рекомендується 

запровадити заповідний сервітут [5]. 

Звичайно, самосійні ліси потребують підтримки збоку людини стосовно догляду 

і охорони від різних негативних впливів (наприклад, пожеж, шкідників, інвазійних 

видів, ін.). А оскільки самозасіювання лісовими насадженнями відбувається 

природним чином (пасивне лісовідновлення), то такі лісові екосистеми у майбутньому 

будуть більш стійкіші до різних природних явищ і більш цінніші для підвищення 

біорізноманіття територій, ніж штучно насадженні ліси (активне лісовідновлення) [2]. 

В цілому вважаємо, що питання самосійних лісів на сільськогосподарських 

угіддях є дискусійним і вимагає подальших досліджень. Однак, на нашу думку, 
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самосійні ліси є одним із способів відновлення природних екосистем і підвищення 

біорізноманіття територій. Тому управління самозалісненими землями на користь їх 

збереження має бути важливою складовою державної політики, просторового 

планування і управління природними ресурсами на місцевому рівні (на рівні 

територіальних громад). 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОГО ВЕДЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО КАДАСТРУ 

 

Упродовж багатьох століть, лісові екосистеми, які наразі вкривають 16% 

території України, позитивно впливають на середовище існування людини і 

залишаються важливим природним ресурсом, який широко використовується у 

виробництві та забезпечує потреби населення. Оскільки ці позитивні функції залежать 

від поширення, якості та структури лісових насаджень, повнота знань про ліси має 

важливе значення для належного задоволення соціальних потреб.  

Лісовий кодекс України визначає ліс як тип природних комплексів (екосистему), 

у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними 

ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими 

природними компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на 

одного і на навколишнє природне середовище. Лісові ділянки можуть бути вкриті 

лісовою рослинністю, а також постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю 

(внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської 

діяльності або стихійного лиха тощо). Національна інвентаризація лісів України 

використовує комплексне визначення лісу, як земельної лісової ділянки площею не 

менше 0.1 гектара, яка вкрита деревною та чагарниковою рослинністю, з покриттям 

крон не менше 30% площі ділянки, шириною понад 20 м, та висотою у віці стиглості 

не менше 5 м [1]. 

Лісовий кодекс визначає, що інформаційна база про лісові ресурси складається з 

державного обліку лісових земель, державного лісового кадастру та матеріалів 

лісовпорядкування, які повинні містити інформацію про якісну і кількісну 

характеристику кожної лісової ділянки, комплексну оцінку ведення лісового 

господарства, що є основою для розробки на засадах сталого розвитку проєкту 

організації та розвитку лісового господарства відповідного об'єкта лісовпорядкування. 

Проте в сучасних українських реаліях механізм обліку лісів є малоефективним та 

необ'єктивним способом визначення достовірних даних щодо якісних та кількісних 

показників стану лісів та лісових ресурсів. Базою для провадження лісокористування, 

у тому числі розрахунку об'ємів заготівлі деревини є матеріали лісовпорядкування, 

зокрема проєкт організації та розвитку лісового господарства [2]. 

Важливим питанням в цій галузі є інвентаризація лісів. Вперше в Україні 

Держкомітет лісового господарства мав провести повну інвентаризацію лісів в 2004-

2007 рр., відповідно до Указу Президента "Про додаткові заходи щодо розвитку 

лісового господарства", але її не було проведено через відсутність фінансування. У 

2010-2015 рр. цільова програма "Ліси України" також передбачала інвентаризацію 

лісового фонду як одного із заходів з підвищення ефективності управління лісовим 
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господарством, яка не була проведена з аналогічних причин. Наразі, у червні 2020 р. 

було підписано новий закон, який створює підґрунтя для проведення інвентаризації. 

Даний закон вносить зміни до Лісового кодексу України щодо визначення поняття 

національної інвентаризації, осіб, уповноважених на її проведення, джерел 

фінансування національної інвентаризації лісів та повноважень двох центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики в лісовій 

галузі.  

Позитивним моментом інвентаризації є можливість проведення обліку 

комунальних лісів, заліснених аграрних земель та лісів на приватних землях. 

Національна інвентаризація лісів запроваджується для отримання результатів про всі 

ліси країни на основі вибірки. Таким чином, лісова інвентаризація повинна бути 

ефективнішою та надавати дані для всієї країни порівняно з поточною процедурою 

державного обліку, яка встановлює таксаційні показники для лісових насаджень 

окремого лісогосподарського підприємства та унеможливлює узагальнення даних для 

всіх лісокористувачів внаслідок використання різночасових показників [3]. 

Оскільки закон визначає національну інвентаризацію лісів як систему вибірково-

статистичних обстежень лісового фонду України, важливим елементом проведення 

національної інвентаризації лісів є розробка інструкції та методики відбору для обліку 

репрезентативних для усієї території інвентаризаційних лісових ділянок. Також 

важливо, щоб суб'єкти, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, 

у тому числі особи, що здійснюватимуть польові та камеральні роботи, мали 

матеріальні засоби та були фінансово незалежними – з достойним рівнем зарплати. 

Адже вірогідність отримання неправомірної вигоди від осіб, зацікавлених у завищені 

або заниженні таксаційних показників, залишатиметься досить високою. 

Певний досвід у проведенні інвентаризації лісів в Україні є. Так, у 2008-2013 рр. 

у Сумській та Івано-Франківській областях були інвентаризовані 2 224 лісові ділянки. 

Повторні вимірювання були проведені у 2014-2015 рр. У результаті аналізу отриманих 

даних було визначено, що загальна площа лісів та загальний запас деревостанів нижчі 

від даних, визначених державним обліком лісів 2010 р. 

Влітку 2021 р. спеціалісти Державного агентства лісових ресурсів України 

розпочали роботи з національної інвентаризації лісів. Роботи з національної 

інвентаризації лісів триватимуть найближчі 5 років, після чого протягом ще одного 

року аналізуватиметься отримана інформація і готуватиметься підсумковий звіт. У ході 

інвентаризації 30 фахівців з 15 бригад зберуть більше 50 найменувань показників із 18 

тисяч лісових ділянок, дерева на яких мають важливі екологічні та економічні 

характеристики. Національна інвентаризація лісів дозволить отримати узагальнену 

інформацію для стратегічного планування в різних галузях, в тому числі для ведення 

лісового господарства [4]. 

Досвід країн ЄС, США, Канади, Австралії, Китаю, Індії, Японії та багатьох 

інших свідчить, що національні інвентаризації лісів є належним та ефективним засобом 

для збору такої інформації та її прозорого використання як основи для якісного ведення 

державного лісового кадастру. Саме від наявності даних, які б давали репрезентативні 
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та об'єктивні відомості щодо поточного кількісного та якісного складу лісових 

насаджень України, залежить можливість ефективного та невиснажливого ведення 

лісового господарства, захист лісів, належне задоволення соціальних потреб. Також це 

дозволить сформувати стратегічне бачення розвитку лісів у майбутньому. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ 

 

Згідно статті 191 Земельного кодексу України [1] моніторинг земель - це 

«система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх 

оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів. У системі моніторингу 

земель проводиться збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз 

інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним 

змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки». 

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 639 

«Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин 

та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» [2] запроваджено ще 

один термін «моніторинг земельних відносин». Згідно пункту 2 Порядку реалізації 

пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин, моніторинг 

земельних відносин – «це систематичний збір, збереження, узагальнення та 

оприлюднення інформації про стан земельних відносин, яка надається суб’єктами 

інформаційної взаємодії, згідно з рекомендованим переліком даних та показників, які 

подаються в процесі інформаційної взаємодії для проведення моніторингу» [3].  

Згідно статті 25 закону України «Про оцінку земель» [4] «моніторинг ринку 

земель здійснюється у складі моніторингу земельних відносин центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, на 

підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень про ціну (вартість) земельних ділянок, ціну (вартість) інших речових прав на 

земельні ділянки, розмір плати за користування чужими земельними ділянками. 

Результати моніторингу ринку земель публікуються не менше одного разу на три 

місяці. Моніторинг ринку земель здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України». 

Законодавством України [5] введено також поняття «моніторинг ґрунтів на 

землях сільськогосподарського призначення, який є складовою частиною державної 

системи моніторингу довкілля і являє собою систему спостережень, збирання, 

оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про зміни показників 

якісного стану ґрунтів, їх родючості, розроблення науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо прийняття рішень про відвернення та ліквідацію наслідків 

негативних процесів». 

Також в науковій літературі функціонують терміни «моніторинг ринку земель» 

та «моніторинг землекористування». В цьому зв’язку нами проведено дослідження 

тезаурусного каркасу напрямів розвитку термінів «моніторинг земель», «моніторинг 
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земельних відносин», «моніторинг землекористування», «моніторинг ринку земель» у 

світовій практиці (табл.).  

Як свідчать дані табл. у світовій практиці термін моніторинг земель вживається 

майже в 6,5 тис. разів частіше (5 900 млн) ніж моніторинг землекористування (440 млн) 

та майже 18 разів ніж моніторинг земельних ресурсів (364 млн). В той же час в Україні 

моніторинг земель вживається більш як у 2 рази менше (0,4 млн) ніж моніторинг 

землекористування (0,9 млн) та майже в 2 рази менше ніж ніж моніторинг земельних 

ресурсів (0,8 млн). Однак, найбільш вживаним станом на грудень 2021 р. в Україні є 

термін «земельний моніторинг» (4,8 млн раз). У світовій практиці термін «Land 

monitoring» займає одне із провідних місць (5 220 млн. запитів). Відповідно, постає 

питання дослідження поняття та сутності термінів «моніторинг земель», «моніторинг 

землекористування» та недавно запроваджений термін «моніторинг земельних 

відносин» і узагальнюючого «земельний моніторинг». 

 

Таблиця. Тезаурусний каркас напрямів розвитку термінів «моніторинг земель», 

«моніторинг земельних відносин», «моніторинг землекористування»  

 

Мовні фрейми та категорії Згадування в Google,  тис. 

Моніторинг земель 

Monitoring of lands 

421 

5 900 000 

Моніторинг земельних ресурсів 

Monitoring of land resources 

816 

364 000 

Моніторинг земельних відносин 

Monitoring of land relations 

538 

429 000 

Моніториг землекористування 

Land use monitoring 

912 

440 000 

Моніторинг ринку земель 

Land market monitoring 

245 

136 000 

Моніторинг грунтів 

Soil monitoring 

2 100 

308 000 

Земельний моніторинг 

Land monitoring 

4 820 

5 220 000 

Джерело: Google (ґу́ґл) – назва однієї з найпотужніших пошукових систем у 

Всесвітній мережі інтернет.  

 

Актуальність моніторингу земель обумовлена тим, що рівень екологічно 

допустимого на землю у ряді регіонів країни перевищено, існує реальна загроза 

повного виснаження та забруднення земель. Серйозну небезпеку становлять 

опустелювання земель, ерозія ґрунтів, виснаження родючого шару, засолення земель, 

заболочування та перезволоження земель, деградація пасовищ та сінокосів, масове 

підтоплення земель, техногенне забруднення земель.  
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Моніторинг земель реалізує три основні функції, притаманні будь-якому 

моніторингу: спостереження, оцінка, прогноз. Спостереження полягає у зборі 

інформації про джерела природних та антропогенних впливів на об'єкт, про реакцію 

навколишнього природного середовища на дію цих джерел, а також про стан здоров'я 

та життєдіяльності населення. Оцінка передбачає визначення можливої шкоди від 

природних та антропогенних впливів на об'єкт, визначення можливих резервів для 

подолання наслідків негативних процесів та впливів, а також визначення оптимальних 

способів людської діяльності як з економічної, так і з екологічної позиції. Прогноз 

передбачає виявлення оптимальних способів усунення причин та умов можливих 

негативних змін у стані земель. 

Згідно статті 15-1 земельного кодексу України [1] «ведення моніторингу земель 

відноситься до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин», станом на 2022 р. це Держгеокадастр 

України. На жаль, за всі роки земельної реформи цей орган виконавчої влади так і не 

зміг створити систему моніторингу земель, яка на наш погляд повинна включати (рис.): 

державний моніторинг, самоврядний та громадський моніторинг. 

 

 
 

Рис. Система земельного моніторингу в Україні. 

 

Земля, у т. ч. земельні ресурси, як частина навколишнього природного середовища 

є необхідною складовою для життєдіяльності людини. З метою відстеження та оцінки 

стану земель, земельних ресурсів, земельних відносин, землекористування та 

ринкового обігу земельних ділянок повинна бути створена система земельного 

Земельний моніторинг України 
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Моніторинг земель 

Моніторинг ґрунтів 

Моніторинг земельних 
відносин 

 

Моніторинг 
землекористування 

 

Комплексний моніторинг 
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моніторингу (як складова частина національного моніторингу навколишнього 

природного середовища та соціально-економічних процесів).  

Під час земельного моніторингу виявляються такі процеси: еволюційні (пов'язані з 

природно-історичними процесами розвитку); циклічні (пов'язані з сезонними, річними 

та іншими періодами змін природного та соціально-економічного характеру); 

антропогенні (пов'язані з діяльністю людини); надзвичайні ситуації (пов'язані з 

небезпеками для життєдіяльності людей). 

Із приведених видів земельного моніторингу новим видом є моніторинг 

землекористування, який представляє систему спостереження, оцінки та прогнозу 

процесів змін форм землекористування, розмірів землеволодінь та 

землекористувань, дотримання режиму вимогам сталого (збалансованого) 

землекористування, методів екологічно раціонального використання земель з 

метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки небезпеки, відвернення та ліквідації 

наслідків негативних процесів. Методологія та інституціональне забезпечення 

комплексного та моніторингу землекористування потребують більш поглиблених 

подальших досліджень. 

 

Список використаних джерел 

1. Земельний кодекс України. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-

14#Text. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 639 «Про 

реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-2017-%D0%BF#Text. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 639 «Про 

реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-2017-%D0%BF#Text. 

4. Закон України «Про оцінку земель». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text 

5. Наказ Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 N 51 «Про 

затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-04#Text. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-04#Text


107 

 

Валентина Третяк, д. е. н., професор 

 Сумський національний аграрний університет 

 

Любов Пендзей, к. е. н., викладач вищої кваліфікаційної категорії 

ВСП «Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти 

 «Подільський державний університет» 

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Серед найбільш очікуваних результатів процесу децентралізації, започаткованого 

в Україні, чи не найактуальнішим є створення самодостатніх територіальних громад, 

які б володіли відповідними матеріальними, земельними, фінансовими, ресурсами, 

об’єктами соціальної інфраструктури, які необхідні для покращення потреб громадян, 

якісного й оперативного надання їм соціальних та адміністративних послуг, створення 

умов для збалансованого розвитку певних територій, більш ефективного використання 

бюджетних коштів [11]. 

Паралельно з цим має формуватися відповідна потужна система місцевого 

самоврядування, яка б відігравала належну їй роль у вирішенні покладених на неї 

завдань. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» заклав 

нову концептуальну основу територіальної організації місцевого самоврядування в 

Україні, коли утворення спроможних громад має відбуватися саме за їх участю. У 

Законі зроблено спробу під час вирішення питань щодо формування нових 

територіальних громад поєднати місцеві та державні інтереси, максимально залучити 

до цього процесу громадськість [2]. 

Державна влада в Україні залишається занадто централізованою. Є багато 

серйозних проблем децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, 

які не вирішуються. Можна виділити наступні:  

• неприйняття змін до Конституції України щодо функцій регіональних органів 

виконавчої влади, їх виконавчих органів, удосконалення системи адміністративно-

територіального устрою з визнанням об’єднаних територіальних громад 

адміністративно-територіальними одиницями, формування спроможного базового 

рівня місцевого самоврядування. Таким чином, не створено конституційної основи для 

здійснення децентралізації влади. 

•  відсутність комплексного підходу щодо одночасного вирішення проблеми 

розвитку народногосподарського комплексу, а також управління територіями. 

Децентралізація переважно звелася до зміни повноважень владних органів, 

фінансового забезпечення функціонування місцевого самоврядування, надання 

системи послуг населенню. Розміщення й розвиток продуктивних сил, екологізація 

природокористування, демографічні проблеми територій залишилися поза увагою 

децентралізації.  

• не вирішуються питання доступу територіальних громад до земельного ресурсу 

(контроль за землекористуванням, розподілом і використанням земель, оптимізація 

агроландшафтів як основоположних проблем управління сільськими районами та 

територіального розвитку) [8]. 
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Первинним суб’єктом місцевого самоврядування й головним носієм його функцій 

та повноважень являється територіальна громада села, селища чи міста. Таким чином, 

планування використання і охорони земельних та інших природних ресурсів на 

території ОТГ вимагає розроблення нових методичних підходів до організації 

землекористування і узгодження інтересів громад [7].  

Нині законодавчо неврегульовані питання встановлення меж, розроблення 

комплексного плану просторового розвитку території територіальних громад і проєктів 

землеустрою щодо зонування земель за типами (підтипами) землекористування як 

базової основи обігу земельних ділянок власників земельних часток (паїв), проєктів 

землеустрою формування землекористування сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств, які 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 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 [6]. 

Виникло чимало конфліктів щодо формування землекористування в межах 

територіальних громад. Зокрема, конфлікти суспільних і приватних інтересів щодо 

земель; відсутність механізмів регулюваннясуспільних відносин; управління 

землекористуванням, а також ефективної системи фінансово-економічного 

регулювання раціонального землекористування; відсутність дієвих форм взаємодії 

органів місцевого самоврядування та основних землекористувачів. В умовах обігу 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення ці проблеми 

загострюватимуться. Саме відсутність землевпорядного зонування земель за типами 

(підтипами) землекористування в процесі планування його розвитку спричинило появу 

недоліків землеволодінь і землекористувань у межах територіальних громад [4,5]. 

Доцільно переглянути наукові принципи планування землекористування 

об’єднаних територіальних громад. У Законі України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо планування використання земель", який набирає 

чинності з 24 липня 2021 року. одним з головних завдань було комплексне просторове 

планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, 

споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із 

землеустрою [1]. Нами встановлено, що зазначений закон має цілу низку вад, особливо 

щодо зонування земель, об'єднання документації із землеустрою та містобудівної 

документації, а також щодо комплексного плану просторового розвитку 

землекористування на території територіальної громади. Сформульовано визначення 

зонування земель за їх категоріями та типами землекористування, з врахуванням того, 

що поняття "земля" і "територія" не однозначні [9,  10]. Необхідно перейти від 

класифікації за категоріями земель до європейської класифікації за типами 

землекористування. А це, в свою чергу, дозволить здійснювати перехід у регулюванні 

земельних відносин від категорії до типів (підтипів) землекористування, далі до 

цільового призначення земельних ділянок і дозволеного використання земель та 

навпаки. Відмовитися від розроблення генеральних планів населених пунктів (сіл, 

селищ та невеликих міст). На заміну яких, в межах відповідних підтипів 

землекористування, розробляти детальні плани території (організації 
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землекористування). Це  дозволить зекономити бюджетні кошти, які необхідні при 

варіанті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо планування використання земель",  а також прискорить процес комплексного 

планування просторового розвитку землекористування територіальної громади [1]. 

У зв’язку з цим, слід  внести зміни та доповнення до деяких нормативно-правових 

актів України, які пов’язані з необхідністю землеустрою територіальних громад. Це 

насамперед до Земельного кодексу України, до Закону України «Про землеустрій». 

У Закон України «Про землеустрій» необхідно внести зміни, щодо планувальної 

документації, яка розробляється для визначення перспектив у сфері використання та 

охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних 

відносин, організації раціонального використання і охорони земель, перерозподілу 

земель з урахуванням потреб сільського, водного та лісового господарств, розвитку сіл, 

селищ, міст, територій оздоровчого, історико-культурного, рекреаційного, 

призначення, природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення, 

а також щодо комплексних планів просторового розвитку території територіальних 

громад [3]. 

Містобудівна документація не може охопити проблем землекористування, 

особливо сільськогосподарського. Зокрема, конкретних проблем створення екологічно 

стійких (збалансованих) ландшафтів, територіальної організації 

сільськогосподарських та несільськогосподарських 

Існує потреба в оновленні інституційного середовища розвитку землекористування 

цих територій, що сприятиме формуванню цілісної господарської системи, яка 

базується на гармонії інтересів територіальної громади, приватних індивідуальних 

інтересів господарюючих суб’єктів і бізнесу. Досягти цього можна шляхом 

запровадження інновацій в управлінські рішення в рамках забезпечення процесів 

самовідтворення господарської діяльності у межах територіальних громадах та з 

урахуванням змін інститутів у єдиному ланцюгу дій, спрямованих на відтворення 

соціо-еколого-економічного простору. 

Здійснення комплексу землевпорядно-правових заходів щодо організації 

використання існуючого природно-ресурсного потенціалу дозволить збільшити 

середньорічні надходження у бюджет ОТГ. Таким чином, землеустрій і 

землевпорядкування є одними з важливих інструментів підвищення фінансової 

стійкості об’єднаних територіальних громад. У зв’язку з цим слід внести зміни і 

доповнення до деяких законодавчих актів України, що пов’язані з необхідністю 

землеустрою об’єднаних територіальних громад. Це насамперед до Земельного 

кодексу України, до Закону України «Про землеустрій». 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ АНАЛІТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

В Україні з 1 липня 2021 року стартував ринок земель сільськогосподарського 

призначення, результати якого відображені у матеріалах українських видань. Їх 

представлено у вигляді карт рис.1,2,3 [1].  

 

 
 

Рис. 1. Кількість земельних ділянок залучених до обігу станом на 21.02.2022 р. [1]. 

 

 

 
 

Рис. 2. Площа земельних ділянок залучених до купівлі-продажу станом на 

21.02.2022 р. [1]. 
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Рис. 3. Ціна земельних ділянок купівлі-продажу станом на 21.02.2022 р. [1]. 

 

З огляду на представлену інформацію, бачимо, що станом на 21.02.2022 р. загалом 

в Україні було здійснено 37 352 операцій купівлі-продажу земельних ділянок для 

товарного сільськогосподарського виробництва (паї) загальною площею 134 074 га. За 

кількістю зазначених операцій випереджають Харківська та Сумська область, 

відповідно 5257 та 4029. Найбільша площа проданих земельних ділянок у Харківській 

області, для якої характерний максимальний розмір проданої ділянки ‒ 67,05 га. У 

Центральній частині України кількість проданих ділянок коливається в межах 1600-

2800 ділянок, площею від 2376-14060,66 га. Найменше продано земельних ділянок у 

західних областях України: Рівненській – 96, Волинській –156, Івано-Франківській – 

261. Львівська, Івано-Франківська та Київська області відзначилися найвищою ціною 

продажу. Найбільша ціна продажу зафіксована у Львівська область, яка становить 5 

035 000 грн. Середньозважена ціна 1 га земель для товарного с/г виробництва з 

моменту запуску ринку землі в Україні становить 33 078 грн.  

Перші кроки з формування та функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення зроблено. Важливим елементом його 

ефективності є аналітична складова. Як показує майже столітня історія 

функціонування ринків нерухомості в розвинених країнах світу, більшість великих 

криз пов’язані із недоліками у якості аналітичної роботи.  

Варто звернути увагу на те, що функціонування в Україні більше 20 років ринку 

нерухомості науково обґрунтована аналітика перебуває у зародковій стадії. Вітчизняна 

аналітика ринку в основному фіксує результати цінового моніторингу, в кращому 

випадку може відображати флуктуації ринку, які часто формують його гравці. Проте 

відсутня багаторівнева аналітика, наслідком якої є створення прогнозних моделей 

тенденцій розвитку, відсутні аналітичні центри, із спеціалістами у різних галузях 

(програмісти, спеціалісти фахівці з аналітики ринків, землевпорядники, фахівці з 

економіки нерухомості і містобудування тощо) [2].  

Ринок характеризується певною інформаційною закритістю і відсутністю серйозної 

його аналітики. Сформована єдина база звітів фондом Держмайна не виконує функцію 

інформаційної платформи, не говорячи про аналітичну. Онлайн ресурс «Моніторинг 

земельних відносин» Держгеокадастру відображає статистичну інформацію щодо 

ринку.  
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З огляду на зазначене, інституції, які забезпечували б ефективний обіг земель 

сільськогосподарського призначення та зокрема функціонування ринку, вимагає 

удосконалення.  

Земельні ділянки (у сільському господарстві вони представлені земельною часткою 

(пай)), які виступають основним об’єктом ринку характеризується певними фізичними 

показниками, є об’єктом правових, економічних, екологічних та соціальних відносин. 

Вони мають певні родові ознаки, унікальність та неповторність, які відрізняють їх від 

інших об’єктів на ринку [3]. Для проведення науково-обґрунтованих оцінок, для 

забезпечення ефективності функціонування ринку необхідно сконцентрувати зусилля 

на обсязі та якості цих даних. В умовах розвитку ринку з непрозорою ціновою 

інформацією і економікою необхідно створити моделі оцінки, як б ґрунтувалися на 

нових методологічних засадах, які спираються на нову філософську-економічну 

парадигму «обмежену раціональність», «обмежену ліквідність».  

Очевидно, що економічна сутність ринку сільськогосподарських земель 

відрізняється від інших ринків і на старті його формування доцільно аргументовано 

опрацювати інформаційне забезпечення та належну аналітику. Через їх відсутність 

неможливо говорити про конкретне, хай і у межах певних припущень, прогнозування 

його майбутнього стану та аналізу сьогоднішнього і, як наслідок, про отримання 

об’єктивних, достовірних результатів вартісної оцінки. Саме ця обставина потребує 

якісної багаторівневої аналітики ринку, яка дозволяє виявити тенденції ринкової 

поведінки. На зміну класичній статистиці, заснованій на імовірнісних уявленнях, 

необхідно використовувати методи теорії нечітких множин, які в умовах 

невизначеності дають змогу відображати ринкову ситуацію.  
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РОЗВИТОК ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 

Згідно статті 180 Земельного кодексу України [1] «зонування земель 

здійснюється в межах територій територіальних громад. При зонуванні земель 

встановлюються вимоги щодо допустимих видів забудови та іншого використання 

земельних ділянок у межах окремих зон. Зонування земель здійснюється відповідно до 

закону». Проте такий закон відсутній. В проекті закону України «Про зонування 

земель» [2] визначено, що зонування земель – поділ земель адміністративно-

територіальних утворень відповідно до категорій земель, типів землекористування. 

Проте, уніфікованого підходу до визначення змісту зонування земель Україні, як 

основної складової територіально-просторового планування землекористування 

територіальних громад на засадах сталого розвитку, в даний час не сформувалося. 

У законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо планування використання земель» від 17 червня 2020 року № 711-IX 

використовує два терміни «зонування земель» і «зонування території» які за своєю 

сутністю не є тотожними, розглянемо ці поняття. Так, згідно статті 1 закону України 

«Про охорону земель» земля – поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та 

іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею 

[6]. Згідно статті 13 Конституції України земля є об’єктом права власності [7]. Разом з 

тим, згідно статті 1 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

територія – це частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими 

під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, 

природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси [8]. Відмітимо те, 

що територія не може бути об’єктом права власності, а відповідно об’єктом земельних 

правових, економічних, екологічних відносин. 

Аналіз законодавства та наведених позицій вчених дозволяє зробити висновок 

про наявність у законодавстві і науковій літературі двох підходів до зонування земель 

і територій: в широкому та вузькому розумінні. У вузькому значенні зонування земель 

ототожнюється з містобудівним зонуванням територій. У широкому сенсі зонування 

земель включає сукупність різних видів зонування, зокрема: територіальне зонування 

земель, функціональне зонування земель, містобудівне зонування територій, земельно-

оціночне зонування територій населених пунктів, кадастрове зонування земель, 

природоохоронне функціональне зонування територій (рис.). 

На нашу думку, дотримання вузького підходу до зонування земель спричиняє 

заперечення самої можливості існування інших видів зонування, об'єктом яких 
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виступають землі і землекористування, залежно від якісного стану та функціонального 

використання земель. Реалізації вузького підходу до зонування земель перешкоджає 

наявність у законодавстві норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з іншими 

видами зонування (які не є землевпорядним  або містобудівним зонуванням).  

 
Рис.  Логічно-змістовна схема видів зонування земель і територій та їх 

взаємозв’язок. 

 

У свою чергу розгляд зонування земель у широкому сенсі сприяє систематизації 

передбачених законодавством та досить розрізнених видів зонування земель. 

Дослідження зонування земель, особливо за типами (підтипами) землекористування, 

дозволяє застосувати інтегрований і диференційований підходи до зонування земель. 

У рамках інтегрованого підходу можна комплексно досліджувати зонування земель за 

типами (підтипами) землекористування та сприяти формуванню системи підвидів 

функціонального зонування земель. Як видно із рис. територіальне зонування земель 

за типами (підтипами) землекористування включає окремі елементи містобудівного та 

природоохоронного функціонального зонування територій.  

У межах диференційованого підходу до зонування земель можна відокремлено 

розглянути кожен вид функціонального зонування земель, у тому числі, виділити 

специфіку як кожного підтипу землекористування так і виду функціонального 

зонування. Широкий підхід до зонування земель сприятиме систематизації та розвитку 
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норм про зонування земель стосовно усіх їх категорій. Таким чином, широкий підхід 

до зонування земель є кращим. 

Характерно, що зонування земель у такому підході розглядається як правовий захід. 

Водяться поняття функціональне використання земель як різновид використання 

земельної ділянки відповідної категорії земель та цільового призначення, встановлений 

з урахуванням економічної доцільності, що провадиться на ній та дозволеного 

використання земель. Різновиди  використання земель визначаються на підставі 

документації із землеустрою, які характеризуються складом земельних угідь та 

функціональним використанням земель. Відповідно формулюється визначення 

правового режиму земельної ділянки як встановлені правовими нормами порядок та 

умови використання за цільовим призначенням та дозволеним використанням земель 

в межах їх категорій та типів (підтипів) землекористування і землевпорядний 

регламент як затверджені в установленому порядку текстові матеріали, що визначають 

параметри дозволеного використання земель (режим землекористування) та допустимі 

зміни цих параметрів.  

Зонування земель – це окремий розділ землевпорядного проектування, що включає:  

 аналіз інформації про типи (підтипи) землекористування та вихідні дані, 

обов'язкові при підготовці документів територіально-просторового планування та 

регламентів (правил) використання і охорони земель та інших природних ресурсів;  

 нанесення меж та виявлення існуючих умов, обмежень (обтяжень), зон з 

особливими умовами використання земель, нормативно-технічних можливостей з 

використання земель, представлених у документації комплексної оцінки 

землекористування;  

 планування використання та охорони земель і інших природних ресурсів, 

просторової організації та основних параметрів розвитку землекористування шляхом 

встановлення функціональних зон, схем розвитку землевпорядної інфраструктури, 

резервованих зон розвитку землекористування, зон планованого розміщення територій 

і об’єктів природно-заповідного фонду, будівництва, рекреації тощо. 

Оскільки  у статті 25 закону України «Про землеустрій» визначено, що «Особливим 

видом такої документації є документація із землеустрою, яка одночасно є 

містобудівною документацією, - комплексні плани просторового розвитку територій 

територіальних громад, генеральні плани населених пунктів, детальні плани 

територій» то «зонування земель» і «зонування територій» повинні узгоджуватися і 

направлені на забезпечення сталого розвитку як землекористування так і територій 

територіальних громад.  

Для цілей територіально-просторового планування розвитку землекористування 

нами пропонується здійснювати зонування земель за їх категоріями та типами 

землекористування, залежно від рівня капіталізації, екологізації та соціальних і 

суспільних земельних інтересів. Зокрема, мають виділяються такі типи та підтипи 

землекористування [9]:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n203
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1) сільськогосподарський, який включає підтипи: польовий, ґрунтозахисний, 

садовий, сінокосо-пасовищний, спеціальний, змішаний, науково-дослідний, 

присадибний, сільськогосподарський нетрадиційний (органічне землеробство, 

вирощування нішових культур тощо);  

2) житловий, який включає підтипи: садибний, котеджний з одно- та двох 

поверховою забудовою, багатоповерхової забудови з трьома і більше поверхами, 

столичної забудови;  

3) громадсько-комерційний, який включає підтипи: муніципальний з розміщенням 

соціально-культурних та інших громадського призначення об’єктів, комерційний – з 

розміщенням торгівельних та інших комерційних об’єктів, спеціальний – спеціальна 

забудова відповідного призначення, змішаний із змішаною забудовою;  

4) заповідний, який включає підтипи: природно-заповідний, садово-заповідний, 

рекреаційний, науково-дослідний;  

5) природоохоронний, який включає підтипи: природно-ресурсно-охоронний, 

біотично-охоронний, санітарно охоронний, науково-охоронний;  

6) оздоровчий, який включає підтипи: природно-лікувальний, оздоровчий;  

7) рекреаційний, який включає підтипи: дачний, спортивно-рекреаційний, еколого-

рекреаційний, рекреаційний міської рекреації, оздоровчо-рекреаційний, мисливський;  

8) історико-культурний, який включає підтипи: історичної спадщини, охоронний;  

9) лісогосподарський, який включає підтипи: ресурсно-охоронний, рекреаційний; 

10) лісопромисловий;  

10) водогосподарський, який включає підтипи: ресурсно-охоронний, рекреаційний; 

11) водопромисловий;  

11) промисловий, який включає підтипи: гірничодобувної промисловості, 

промисловий (локальний);  

12) інженерної та транспортної інфраструктури, який включає підтипи: 

енергетичний; автомобільного транспорту, залізничного транспорту, морського 

транспорту, річкового транспорту, авіаційного транспорту, трубопровідного 

транспорту, міського електротранспорту, зв’язку,  

13) спеціального призначення, який включає підтипи: обороно-безпековий, 

прикордонний, внутрішньо-безпековий. 

В цьому зв’язку необхідними є подальші дослідження функцій «територіального 

зонування земель» та «містобудівного зонування» та їх методологічних і методичних 

особливостей. 
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ЗМІСТ І ЗАДАЧІ ВПОРЯДКУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЩОДО 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Останнім часом поняття «сільські території» широко використовується в науковій 

літературі, проте у визначенні їх сутності, змісту поки що переважає 

вузькоспеціалізований підхід, тобто кожна наукова дисципліна щодо дефініції поняття 

«сільські території» виокремлює власні дослідження. На нашу думку «сільська 

територія» є економіко-екологічною категорією, утворенням зі специфічними 

природно-кліматичними та соціально-економічними умовами. Сільські території — це 

не тільки просторовий базис виробництва, але й природне середовище та місце 

життєдіяльності людей. Таким чином, сільські території, це фізична територія, в межах 

якої існують і розвиваються людина як біосоціальна істота і представники рослинного, 

тваринного світу. Сільські території, як і будь-які інші об’єкти, займають певне місце 

в географічному просторі. Характер цих просторових утворень знаходить свій вияв у 

тому, що виробничо-господарська діяльність в їх межах відбувається в 

безпосередньому зв’язку з природним середовищем. Результати цієї діяльності 

залежать від природно-ресурсного потенціалу, де землі виступають головним засобом 

виробництва. Важливим аспектом існування сільських територій є те, що вони 

являються ресурсною базою для сільського господарства.  

В Україні до сьогодні досить активно досліджувалися проблеми сталого розвитку 

сільських територій. Сталий розвиток — це модель соціально-економічного розвитку 

території, яка характеризується низьким рівнем втручання в природне середовище, 

активною екологічною політикою та низьким рівнем втручання в природне середовище 

з метою його збереження для майбутніх поколінь. Проблеми, які необхідно вирішити 

характеризуються такими факторами як: забрудненням навколишнього середовища; 

погіршення охорони здоров’я сільських жителів; недосконалістю виробничої і 

соціальної інфраструктури.  

У зв’язку з агресивною війною, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти 

України та Українського народу, в Україні Указом Президента України від 24 лютого 

2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» [1] введено воєнний стан. Ця війна 

ведеться з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти мирного 

населення України та розрушуючі дії щодо земельних і інших природних ресурсів, 

населених пунктів, цивільної інфраструктури, у післявоєнний період стане на часі 

необхідним здійснення відновлювальних екологічних, містобудівних, 

сільськогосподарських, соціально-економічних, та інших заходів, зі сфери 

землеустрою і містобудування.  
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Враховуючи те, що згідно статті 1 закону України «Про землеустрій» [2] 

землеустрій та – це «сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, 

спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території 

адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, …» виникла 

потреба розроблення землевпорядної та містобудівної документації для територіально-

просторового відновлення землекористування та розміщеного в його межах майнових 

об’єктів, земельних та інших природних ресурсів, а також відповідної шляхової і 

інженерної інфраструктури тощо. 

Такою документацією мають стати Схеми землеустрою і техніко-економічні 

обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

одиниць, територій територіальних громад 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 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. Та Комплексні плани просторового розвитку 

території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний 

план території які є одночасно документацією із землеустрою та містобудівною 

документацією на місцевому рівні [2]. Система землевпорядних дій охоплює 

прогнозування, планування, проектування та здійснення землеохоронних заходів.  

Основне завдання прогнозування — на підставі вичерпного аналізу стану і 

тенденцій розвитку негативних процесів (ерозії, засолення, заболочення, деградації 

ґрунтів і т.ін.) спрогнозувати і запропонувати різні способи планування 

землекористування та організації раціонального використання і охорони земель. 

Прогнозні напрацювання мають слугувати направляючою базою при розробленні 

державних і регіональних програм використання та охорони земель. 

Планування територіального розвитку землекористування, на відміну від 

прогнозування, являє собою повний комплекс соціально-економічних, 

природоохоронних, організаційно-господарських, науково-дослідних та інших заходів, 

пов’язаних з ресурсами, джерелами фінансування, виконавцями і термінами 

виконання. Такі дії мають проводитися в межах районів, територій кількох сільських 

рад (об’єднаних територіальних громад), територіально-виробничих комплексів і 

взаємоузгоджуватися із системою заходів з охорони земель та перспективами розвитку 

різних галузей економіки. 

Територіальне планування землекористування має забезпечити організацію 

використання й охорони земель як природного ресурсу, місця проживання і 

господарської діяльності людини, головного засобу виробництва у сільському та 

лісовому господарстві. До традиційного соціально-економічного обґрунтування 

землевпорядних рішень необхідний їх об’єктивний екологічний аналіз з 

використанням достовірної екологічної інформації.  
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Планування — сукупність дій органів місцевого самоврядування та виконавчої 

влади щодо визначення територій для розселення, місць застосування праці, 

відпочинку та оздоровлення, інженерно-транспортної інфраструктури, інших об’єктів 

шляхом розроблення, затвердження документації з землеустро та дотримання її рішень. 

У системі землевпорядної документації загальнодержавні і регіональні програми, 

схеми землеустрою адміністративно-територіальних одиниць, а також галузеві схеми 

землеустрою є передплановими і передпроектними документами, сполучною ланкою 

між плануванням і організацією використання та охорони земель на відповідному рівні 

і слугують подальшою основою для розроблення проектів землеустрою. 

Схеми землеустрою у системі прогнозування та планування використання і 

охорони земель є основним прогнозним і передпроектним землевпорядним 

документом, який має дати відповідь на питання довгострокового розвитку 

землекористування територіальних одиниць із врахуванням інтересів держави, 

територіальних громад, громадян та бізнесу. 

Програми використання і охорони земель і схеми землеустрою, розробляють для 

обґрунтування територіального міжгалузевого перерозподілу земель, удосконалення 

системи землекористування, формування пропозицій щодо організації території 

регіону в цілому й окремих адміністративно-територіальних одиниць, заходів 

меліорації й охорони земель, створення умов розвитку шляхової мережі та інших 

елементів інженерної, соціальної і виробничої інфраструктури, охорони водних 

ресурсів, розміщення територій природно-заповідного фонду, територій рекреаційного 

та оздоровчого призначення. 

Крім того, схеми землеустрою містять норми щодо оптимального співвідношення 

земель сільськогосподарського, природно-заповідного та іншого природоохоронного, 

оздоровчого, історико-культурного, рекреаційного та іншого призначення, а також 

земель лісового й водного фондів для адміністративних сільських районів; норми 

оптимального співвідношення ріллі і багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та 

земель під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах. 

Відповідно основним завданням схеми землеустрою адміністративно-

територіальних одиниць як передпроектного і передпланового документа є 

обґрунтування вдосконалення розподілу земель з урахуванням розвитку земельних 

відносин і відповідно до потреб різних галузей економіки у земельних ділянках, а 

також забезпечення комплексного і взаємопов'язаного виконання всіх запроектованих 

на їх території відповідних заходів державного, регіонального, міжгалузевого та 

місцевого рівнів. 

В цьому зв’язку, виникла необхідність розроблення для територій сільських 

територіальних громад комплексних планів територіально-просторового відновлення 

та розвитку землекористування. Частково ця проблема висвітлена у колективній 

монографії А.М. Третяк та інші «Територіально-просторове планування: базові засади 

теорії, методології, практики». Разом з тим, розуміючи, що чинне земельне та 

містобудівне законодавство не може вирішити в умовах, що склалися всіх виникших 

проблем регулювання земельних відносин та організації відновлення і подальшого 
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розвитку землекористування на територіях, де відбувалися воєнно-оборонні дії, нами 

розроблені пропозиції щодо складу і змісту землевпорядної документації «Комплексні 

плани територіально-просторового відновлення та розвитку землекористування 

сільських територіальних громад» [3].  

Першим етапом для розроблення комплексних планів територіально-

просторового відновлення та розвитку землекористування сільських територіальних 

громад попередньо мають бути здійснені роботи щодо інвентаризації та детальної 

ідентифікації прав власності на земельні ділянки та розміщені на них майнові об’єкти 

і інші природні ресурси. Цьому процесу має передувати розмінування територій. 

Другим етапом землевпорядних діяй повинна стати оцінка техногенних 

забруднень земельних угідь та інших природних ресурсів і відповідне зонування 

земель за рівнем забрудненості та можливістю відновлення для подальшого 

використання за відповідним цільовим призначенням. 

Третій етап, власне розроблення комплексних планів територіально-просторового 

відновлення та розвитку землекористування сільських територіальних громад, які за 

структурою та змістом повинні включати: аналіз та оцінку антропогенного порушення 

земельних та інших природних ресурсів і майнових об’єктів, що потребують 

відновлення; оцінку екологічної стабільності та забезпечення безпечної 

життєдіяльності населення землекористування; розроблення землевпорядних та 

правових відновлювальних заходів для стабілізації використання земельних та інших 

природних ресурсів і майнових об’єктів а також сталого розвитку землекористування 

Для реалізації запропонованих пропозицій необхідно здійснити законодавчі зміни 

і доповнення до Земельного кодексу та законів України «Про землеустрій», «Про 

охорону земель» та інших, методично-нормативне і інституціональне забезпечення 

вказаного комплексу заходів, На це вже сьогодні мають бути направлені зусилля 

землевпорядної, містобудівної, еколого-економічної наукової спільноти, фахової 

громадськості, Держгеокадастру України, відповідних міністерств. 
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МОЖЛИВОСТІ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНЖЕНЕРНО-ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ГЕОПРОСТОРОВОЮ 

ІНФОРМАЦІЄЮ 

                                            

     В умовах розвитку високотехнологічних процесів у  багатьох галузях народного 

господарства України, виникає гостра необхідність актуальних досліджень щодо   

розробки та обслуговування видобутку нових родовищ корисних копалин для яких 

необхідно виконувати знімальні та геодезичні роботи, за результатами яких 

формуються масиви геопросторових даних, які є основою для проектування і 

облаштування цих родовищ та являються вихідною інформацією для тривимірного 

моделювання земної поверхні, геологічних структур родовищ та інженерної 

інфраструктури. Крім того, геопросторові дані необхідні для підготовки документів під 

час постановки на державний кадастровий облік та оформлення прав 

землекористування. У зв’язку з цим виникає необхідність проаналізувати можливості 

застосування різних способів забезпечення геопросторовою інформацією ГІС 

інженерно-інфраструктурних систем даними для 3D моделювання родовищ. 

Корпоративні ГІС наповнюють даними про стан інженерної інфраструктури, 

використовуючи інформацію з космічних знімальних систем з високою та середньою 

просторовою роздільною здатністю, а також матеріали зйомки з безпілотних літальних 

апаратів та повітряного лазерного сканування. Моніторинг інженерних систем 

здійснюють також із використанням даних наземних геодезичних зйомок.  

     В даний час одним з ключових напрямів розвитку економіки України, особливо 

її цифрової складової, є створення тривимірних моделей інженерно-інфраструктурних 

об’єктів родовищ, що розробляються. Така постановка проблеми зумовлена 

необхідністю просторового подання місць прокладання та експлуатації інженерних 

об’єктів, планування їх перспективного використання, оформлення відповідних 

правовстановлюючих документів, внесення кадастрової інформації до єдиного 

державного реєстру нерухомості (ЄДРН).  

     Одним з найпоширеніших видів сучасного геодезичного обладнання є 

високоточні та точні електронні тахеометри, що дозволяють отримувати 

геопросторову інформацію про місцевість та антропогенні об’єкти як у плані, так і за 

висотою. Висотна складова визначається в результаті виконання тригонометричного 

нівелювання. Застосування методу тригонометричного нівелювання особливо 

актуально при роботі в пересіченій місцевості та несприятливих умовах, до яких 

зокрема належать райони сходу України для розвідки корисних копалин. Просторове 

3D-моделювання дозволяє представити родовища, що розробляються, у вигляді 

цифрової моделі місцевості, в якій відображається рельєф поверхні, геологічна 

структура та об'єкти інфраструктури [1, 2]. Розробка корпоративних геоінформаційних 

систем (ГІС) для підприємств геолого-розвідувального напряму викликає потребу в 

інформації про стан магістральних мереж та їх геометричні характеристики. 

Дешифрування матеріалів дистанційного зондування виробничих об’єктів діючих 

розвідувальних комплексів дозволяє розпізнавати майданчики магістральних 

інженерних мереж, визначати їх габаритні розміри та деякі характеристики 

обладнання, розташованого в їх межах, а також оформляти результати у вигляді 



124 

 

графічних схем. Водночас  результатом  активізації  діяльності в багатьох випадках є 

зростання тиску на довкілля, порушення екологічної рівноваги,  забруднення  

ґрунтового  покриву,  виснаженням земельних ресурсів, погіршення їх корисних 

властивостей [3]. 

    Основним джерелом інформації на вирішення більшості завдань які потребують 

наявність геопросторової інформації є аерокосмічні зображення, одержувані в 

оптичному діапазоні довжин хвиль [4]. У той же час для вирішення окремих завдань 

можуть бути потрібні: дані космічної радіолокаційної зйомки (визначення динаміки 

поверхні землі, об'єктів інженерних магістралей у зонах складних природно-

кліматичних умов), теплової зйомки, матеріали повітряного лазерного сканування 

(ПЛС) (побудови ЦМР та подальшого аналізу їх зміни) [5]. Найважливішими 

тенденціями в зарубіжних публікаціях, що стосуються використання даних 

дистанційного зондування Землі для отримання геопросторової інформації та 

електронних ресурсів є: кількісне збільшення проектів, що реалізують концепцію 

подання даних, зростання можливостей персоніфікації сервісів, інтеграції власних 

даних в наявні сервіси, глобальність ресурсів та зростання їх ролі в повсякденному 

житті [6]. Разом з тим для ефективного застосування супутникових даних на практиці 

треба, щоб потенційні користувачі розуміли інформаційні можливості сучасних даних 

ДЗЗ для актуалізації картографічних матеріалів, завдань транспортної інфраструктури 

(трубопроводів, інженерних об’єктів), сільського господарства, земельного кадастру, 

лісокористування тощо. У вітчизняних публікаціях ця тематика висвітлюється [7]. 

Втім, на наш погляд, така актуальна проблематика потребує глибшого науково-

дослідного опрацювання.                                                           
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

Земельний фонд України становить 60,4 млн. гектарів. За площею 

сільськогосподарських угідь Україна посідає одне з перших місць у світі і відповідно 

характеризується високим ступенем освоєння – близько 70 відсотків [1].  

Високий рівень господарського освоєння території України визначає інтенсивний 

вплив антропо- та техногенезу на на земельні ресурси, склад і характер процесів, які 

відбуваються у сфері використання земель. 

Рівень розорювання земель в державі досягає в середньому 54 відсотки, а у деяких 

областях – 80 відсотків і більше. У Кіровоградській, Вінницькій і Тернопільській 

областях питома вага розораних земель складає близько 90%. На структуру 

сільськогосподарських угідь впливають природні, економічні і соціальні фактори. Так, 

землі лісостепової зони розорані на 85,4%, землі Полісся – на 68,9% (тут майже третину 

площі сільськогосподарських угідь займають природні кормові угіддя) [4]. 

За даними Держстату, площа орних земель з 2015 по 2020 рік зросла на 216 тис. і 

на даний час становить 32,8 млн. гектарів. Водночас розрахунки науковців свідчать, що 

в Україні для забезпечення науково обґрунтованих норм споживання продуктів 

необхідно мати в обробітку 17,7 млн. гектарів, а з урахуванням експортних пропозицій 

у продовольстві – 22,6 млн. гектарів [3]. 

Розорювання схилових земель призвело до порушення екологічно збалансованого 

співвідношення земельних угідь: ріллі, природних кормових угідь, лісів та водойм, що 

негативно позначилося на стійкості агроландшафтів. Внаслідок цього земельні ресурси 

прискореними темпами деградують та виснажуються, що не дає змогу виробляти 

достатню кількість продовольства навіть для нинішнього покоління, ставляться під 

загрозу потреби майбутніх поколінь. За останні 130 років українські землі втратили 

30% гумусу. За оцінками FAO, 20% сільськогосподарських земель України вже зазнали 

суттєвої деградації, а решта перебувають під загрозою. Прогресуюча деградація та спад 

родючості ґрунтів є особливою загрозою для сільськогосподарського виробництва. 

Щорічні збитки від основних видів ґрунтової деградації становлять близько 40-50 

млрд. гривень, у тому числі за рахунок незбалансованих втрат гумусу і поживних 

речовин – 23-28 млрд. гривень; від недобору продукції та втрат ґрунту через ерозію – 

17-22 млрд. гривень.  

Для розв’язання зазначеної проблеми необхідно досягнути зниження показника 

рівня розораності території країни до 44% шляхом вилучення з інтенсивного обробітку 

орнонепридатних (деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених) 

земель. На даний час площа їх перевищує 6,5 млн. гектарів.  
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Трансформація деградованих земель шляхом залуження, заліснення або 

ренатуралізації дасть можливість: 

− розширити площі земель під об’єктами природно-заповідного фонду, які на 

даний час становлять 6,77 % площі території країни і за останні п’ять років зросли лише 

на 0,17 відсотка; 

− збільшити площі лісовкритих територій, які на даний час становлять 17,71% 

площі території країни і з 2015 по 2020 рік зросли лише на 0,09 відсотка. 

Останніми роками у зв’язку із глобальними кліматичними змінами наслідки 

кризових явищ у стані земель та ґрунтів стали ще більш відчутними та загрозливими, 

а завершення земельної реформи та введення ринку земель вимагає їх невідкладного 

подолання. 

Отже, сучасний стан земельних ресурсів переважної частини України можна 

охарактеризувати як напружений, а подекуди кризовий, з тенденцією до погіршення, 

що суттєво ускладнює соціально-економічний розвиток України та її регіонів і 

негативно впливає на ландшафтне та біологічне різноманіття, здоров’я і умови 

проживання населення. 

Основна причина такого становища полягає в нераціональному використанні 

земельно-ресурсного потенціалу держави, погіршенні якісного стану та зниженні 

продуктивності земель, неврегульованості зміни характеру функціонування землі як 

засобу виробництва в умовах ринку, відсутності єдиної державної системи охорони 

земель. 

Відсутність належної державної політики щодо використання та охорони земель 

призвело до непрогнозованого зменшення площ продуктивних земель, особливо 

сільськогосподарських угідь. У більшості сільськогосподарських підприємств відсутні 

науково обґрунтовані сівозміни, ґрунтозахисні технології вирощування 

сільськогосподарських культур, порушено науково обґрунтоване співвідношення між 

внесенням органічних і мінеральних добрив, що призводить до виснаження земель, 

зниження родючості ґрунтів, деградації земель. 

У процесі здійснення земельної реформи відбувся перерозподіл власності на 

землю. Зросла кількість власників землі, що відбулося внаслідок паювання земель 

сільськогосподарського призначення та передачі їх у приватну власність. При цьому 

набула значного поширення оренда земель. Формування земельних відносин, зміна 

форм власності та господарювання на землі на даний час не забезпечили поліпшення 

використання земель та їх охорони. 

Однією з основних причин виникнення проблеми нераціонального використання 

земель та їх неналежної охорони є відсутність досконалої системи нормативно-

правових актів, які б реально регламентували науково обґрунтоване екологічно та 

економічно припустиме використання земель в умовах наявності значної кількості 

дрібних землеволодінь і землекористувань. Тому виникла нагальна потреба у 

розробленні відповідних проектів законів України, постанов Кабінету Міністрів 

України та інших нормативно-правових актів, нормативних документів державного 

планування у сфері регулювання використання та охорони земель. 
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Недостатньо розроблені нормативно-технічні документи щодо використання 

земель, зокрема норми і правила у сфері землеустрою. Нормативи в галузі охорони 

земель та відтворення родючості ґрунтів не розроблено [2]. 

Зміни земельних відносин в Україні, розвиток та широке впровадження 

інформаційних технологій, а також необхідність забезпечення продовольчої безпеки 

держави в умовах глобальних змін клімату та нових економічних викликів вимагають 

удосконалення системи інформаційного забезпечення здійснення контролю за станом 

земельних ресурсів. Незважаючи на великий обсяг накопиченої інформації, її 

розпорошеність між різними джерелами даних перешкоджає об’єктивній оцінці стану 

земель і ґрунтів, плануванню та заходів з їх охорони. 

Охорона та раціональне використання земель є одним із найголовніших завдань 

суспільства, оскільки продукти харчування, одержані за рахунок використання землі, 

становлять 98 відсотків. 

Зазначене завдання не може бути вирішеним в рамках раніше прийнятих програм, 

і потребує розроблення оновлених науково-методичних підходів до використання та 

охорони земель, здійснення моніторингу земель, удосконалення нормативно-правової 

бази з урахуванням сучасної динаміки соціально-економічних та екологічних умов на 

території країни, зокрема трансформації земельних відносин в аграрному секторі 

економіки (в тому числі формування ринкового обігу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення), прискореного розвитку цифрових технологій (в 

контексті діджиталізації країни), засобів дистанційного зондування Землі, глобальних 

змін клімату. 

Оскільки охорона земель відповідно до земельного законодавства України є 

системою правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, 

тому їх обґрунтування (розроблення) та реалізація потребують комплексного підходу, 

який поєднує належне нормативно-правове, наукове, організаційне, інформаційне, 

матеріально-технічне та фінансове забезпечення. 

Для вирішення проблем використання та охорони земель Кабінет Міністрів 

України 19.01.2022 року схвалив концепцію загальнодержавної цільової програми 

використання та охорони земель. У ній йдеться про три варіанти розв’язання проблеми. 

Для наукового забезпечення даної програми необхідно комплексно досліджувати 

наступні напрями: 

− розроблення наукових основ і методів землевпорядкування, охорони земель у 

разі зміни форми власності на землю та цільового призначення; 

− удосконалення обліку земельних ресурсів та методології оптимізації 

землекористування в сучасних умовах; 

− удосконалення методики ґрунтових обстежень та агрохімічної паспортизації 

земель сільськогосподарського призначення; 

− планування, прогнозування і організація раціонального використання та 

охорони земель; 

− розроблення концептуальних підходів до використання та охорони земель; 
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− розроблення методики та еталону паспортизації об’єктів землеустрою 

регіонального та місцевого рівня, а саме: територій адміністративно-територіальних 

одиниць, земельних масивів, земельних ділянок; 

− розроблення науково-методичних засад здійснення моніторингу земель на 

основі дистанційного зондування Землі, геоінформаційних технологій [3]. 

Виконання заходів, що передбачені Програмою допоможе оптимізувати структуру 

земельних угідь; зменшити на 5% сільськогосподарську освоєність та на 10% 

розораність території; на 40-50 відсотків підвищити продуктивність 

сільськогосподарських угідь; відновити систему лісомеліоративних заходів; здійснити 

консервацію деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель; 

зберегти та відновити захисні лісові насадження; зберегти природні водно-болотні 

угіддя; розробити еколого-економічне, ґрунтово-ерозійне та інші види районування 

земель України; удосконалити природно-сільськогосподарське районування земель 

України з урахуванням глобальних змін клімату; запровадити цілісну систему 

нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у галузі використання, 

обліку та охорони земель та інше. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХЕРСОНЩИНИ 

 

Створення та розвиток системи природоохоронних територій на сьогодні є 

важливою передумовою для забезпечення сталого розвитку нашої країни [1]. 

Херсонська область має достатні природно-географічні передумови, завдяки 

яким сформувався потужний природно-заповідний фонд регіону. Цей 

фонд поділяється на території і об’єкти  місцевого та загальнодержавного значення, 

біосферні заповідники. 

 Херсонщина це окремий природний регіон, який включає об'єкти природно-

заповідного фонду та інші території, що зберігаються міжнародними конвенціями, 

угодами, договорами та забезпечують збереження ландшафтів і їх біорізноманіття. 

Складова структурних елементів екологічної мережі Херсонської області це 

території та об'єкти природно-заповідного фонду, в яких охороняються різноманітні 

ценози суходолу та морські і річкові акваторії. В області створено 2 біосферні 

заповідника («Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна, Чорноморський) та 5 

національних природних парків (Нижньодніпровський, Джарилгацький, Азово-

Сиваський, Олешківські піски, Кам’янська Січ) [2]. 

Природно-заповідний фонд Херсонської області має у своєму складі 84 території 

та об’єкта загальною площею 373492,6 га. З них 16 об’єктів загальнодержавного і 68 

об’єктів місцевого значення. Показник заповідності тобто відношення фактичної площі 

природно-заповідного фонду до площі області складає 11,27% [2].  

Але дуже вагомою проблемою у сфері заповідної справи є те, що значна кількість 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду області не винесені в натуру, що 

створює підґрунтя для різних порушень, а саме  змінюються площі та конфігурації меж, 

ведеться самозахоплення земель природно-заповідного фонду, поширюється практика 

відчуження земель природно-заповідного фонду для нецільових потреб або вилучення 

земельних ділянок. На більшості територій природно-заповідного фонду області не 

встановлено інформаційні та охоронно-межові знаки. Фіксуються випадки порушень 

природоохоронного законодавства на заповідних територіях - самовільна забудова, 

створення стихійних звалищ, видобуток будівельних матеріалів (піску, глини).  

Фахівці рекомендують інвентаризувати територію і об’єкти природно-

заповідного фонду області відповідно до статті 35. Закону України «Про землеустрій» 

[3]. 

Інвентаризація даних про земельні ділянки це складова  частина робіт, які 

слугують для створення земельного кадастру. Інвентаризація земель – це одноразовий 



130 

 

земельно-обліковий захід, у процесі якого визначається  правовий статус земель, 

просторове положення та їх економічний стан. Базовою одиницею при інвентаризації 

є окрема ділянка, яка характеризується місцем розташування та має чітко визначений 

господарський та правовий статус. Вихідними даними для обліку і систематизації 

даних, котрі необхідні для впровадження інформації про правове, господарське і 

економічне положення кадастрових об’єктів на даній території слугують результати 

інвентаризаційних зйомок. Інвентаризації підлягають не тільки земельні ділянки, а й 

усі інженерні об’єкти, які розташовані на даній території. Інвентаризацію земель 

проводять геодезичними методами, які включають координування зовнішніх меж, меж 

окремих ділянок, кутів повороту, визначення площ цих ділянок і угідь. Для цього 

використовують  наземні та дистанційні методи, а також аерофотозйомка. В проєкті 

робіт здійснюється попередній розрахунок точності геодезичних вимірювань, 

насамперед, у планово-висотній мережі, з метою забезпечення однозначного й точного 

визначення координат межових знаків[4]. 

 Протилежним зніманню і складанню плану процесом є складання проєкту, та  

перенесення його  в натуру. Так, якщо при геодезичній зйомці виконують вимірювання 

на місцевості для подальшого зображення на папері (плані) межі землекористувань, 

ділянок, угідь, доріг, річок, каналів, лісосмуг і т.п., то при складанні проєкту спочатку 

на плані показують проєктні межі полів, ділянок, доріг, каналів та ін., після чого 

розташування цих об’єктів визначають на місцевості шляхом відповідних вимірювань 

при перенесенні проєкту в натуру. Для складання проєкту використовують план (карту) 

з експлікаціями (площ) по землекористуваннях і угіддях, кальки контурів, матеріали 

різних досліджень. Проєкт землеустрою складають відповідно до завдання, яке містить 

основні показники перспективного плану розвитку з урахуванням економічних і 

природних умов[4]. 

Перенесення проєкту землеустрою в натуру полягає у визначенні й закріпленні 

на місцевості меж ділянок, доріг та ін., які спроектовані на плані. Для перенесення 

проєкту в натуру вибирають найбільш прості методи, які вимагають менших затрат 

часу і робочої сили і водночас забезпечують точність робіт. Технічне перенесення 

проєкту в натуру це дія протилежна зніманню. При цьому межі ділянок з плану 

переносять на місцевість. Таким чином, точність перенесення проєкту в натуру можна 

прирівняти до точності знімання. Якщо перенесення проєкту виконується за 

геодезичними даними (величинами кутів і ліній), отриманими шляхом обчислень при 

проєктуванні аналітичним способом, то на точність будуть впливати тільки похибки 

польових вимірювань. Якщо перенесення проєкту в натуру виконується за даними , які 

визначаються графічно з плану (після графічного або механічного проєктування), то на 

точність перенесених у натуру ділянок, окрім похибок які виникли під час польових 

вимірювань, будуть впливати також похибки величин кутів і ліній із планів, які було  
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визначено  графічно. Отже, геодезичних процеси - знімання, проєктування та 

перенесення проєкту в натуру ‒ повинні виконуватись по точності узгоджено. Якщо 

допущено неточності в одному із процесів, то неможливо досягнути точності  проєкту, 

що вимагається. 

Для того, щоб не було розподілено не за призначенням територію природно-

заповідного фонду необхідно:  

- забезпечити встановлення в натурі (на місцевості) меж об’єктів природно-

заповідного фонду;  

- головам районних державних адміністрацій, на території яких знаходяться 

об’єкти природно-заповідного фонду, передбачити фінансування з місцевих бюджетів 

та природоохоронних фондів на розробку проєктів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Так, наприклад, у 2021 році Херсонська обласна рада затвердила перелік 

першочергових природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися з обласного 

Фонду охорони навколишнього природного середовища, зокрема: 

- розробка проєкту землеустрою з організації та встановлення меж парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Казенний сад»; 

- розробка проєкту землеустрою з організації та встановлення меж парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Мозгового О.П.»; 

- розробка проєкту землеустрою з організації та встановлення меж парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ботанічний сад 

Херсонського державного університету». 
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 

 

У результаті реформування земельних відносин в Україні, склалася система 

приватних, приватноорендних, колективних і одноосібних землекористувань з різним 

правовим статусом. Триває перерозподіл земель сільськогосподарського призначення, 

з’явились чисельні землевласники земельних часток (паїв), селянських господарств та 

орендарі. Все це ускладнило проведення дослідницьких робіт з охорони та збереження 

родючості ґрунтів, посилило процеси деградації сільськогосподарських угідь. 

Необхідною умовою ефективного використання земельних ресурсів, є наявність 

інформації щодо їхнього еколого-агрохімічного стану. Ще більше зросла потреба в 

інформації про якість земельних відносинах, децентралізації аграрного сектора, 

виникнення прошарку нових землекористувачів. Що зумовлює необхідність 

удосконалення методичних засад проведення робіт з агрохімічного обстеження земель 

сільськогосподарського призначення, розробки нового підходу щодо надання послуг 

землекористувачам.  

Згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 11.10.2011 N 

536: «Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки - документ, що містить дані щодо 

агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та 

радіонуклідами» [1]. Об'єктом агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення є: рілля, у тому числі зрошувана, осушена; 

сіножаті і пасовища; багаторічні насадження. Паспортизація орних земель 

здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень - через 

кожні 5-10 років і є обов'язковою для всіх землевласників та землекористувачів.  

Звертає на себе увагу той факт, що на законодавчому рівні проведення агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення визнається обов’язковою 

вимогою. Відтак агрохімічний паспорт є обов’язковим документом для всіх 

сільськогосподарських землевласників та землекористувачів. Проте чинне 

законодавство не встановлює заходів примусового впливу за невиконання зазначених 

вимог. Таким чином, така законодавча невідповідність робить вимогу обов’язкового 

ведення агрохімічного паспорта досить умовною. На сьогодні не сформовано 

досконалого механізму для здійснення контролюючих функцій відповідними 

службами, в частині обов’язковості складання та ведення агрохімічного паспорта, 

через відсутність чітко визначених критеріїв. У зв’язку з цим вважаємо необхідним 

подальше удосконалення законодавства України щодо проведення агрохімічної 

паспортизації, а саме – в частині встановлення юридичної відповідальності за 

невиконання вимог у сфері проведення агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення. Таким чином, агрохімічну паспортизацію земель 

сільськогосподарського призначення слід розглядати як один із напрямків здійснення 
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державного контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони якісного стану 

земель сільськогосподарського призначення та відповідності діяльності 

сільськогосподарських землекористувачів принципам раціонального та екологічно 

безпечного використання земель. Як правова форма, контроль являє собою специфічну 

форму діяльності державних органів, посадових осіб, інших суб’єктів та, маючи 

охоронне призначення, несе в собі навантаження запобіжного характеру, тобто 

недопущення будь-якого відступу від правил та виключення можливості 

правопорушення [2].  

З метою належного правового регулювання агрохімічної паспортизації земель 

вважаємо необхідним внесення відповідних змін до законодавства, прийняття закону 

«Про державну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського 

призначення» та забезпечення державного фінансування проведення агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення. Крім цього, на нашу думку, 

наявність певної нормативно-правової бази та нагальна необхідність врегулювання 

проблемних питань у сфері зазначених земельних відносин, в свою чергу, сприятиме 

забезпеченню сталого землекористування в Україні. 

Також вважаємо, що в агрохімічному паспорті має бути відображення не тільки 

хімічних показників ґрунту, а і агротехнологічних для найбільш об’єктивного 

оцінювання, коригування технологій і сівозмін, проведення екологічного районування 

(зонування) території, моніторингу земель та ґрунтів, визначенні сировинних зон для 

вирощування  сільськогосподарської продукції, розроблення рекомендацій, проектів та 

програм щодо формування раціонального, екологічно безпечного, а значить сталого 

землекористування. А ще відображення агротехнологічних показників в паспорті 

спрощує та узагальнює інформацію про стан земельної ділянки для землевласників і 

землекористувачів, які не мають спеціальної освіти з агрономії чи ґрунтознавства.  

У сучасних умовах реформування земельних відносин з метою отримання 

достовірної інформації про стан ґрунтів та динаміку змін ґрунтових показників 

необхідно:  

√ удосконалити методику відбору ґрунтових проб і агрохімічної паспортизації у 

напрямі деталізації та її адаптації до умов реформування аграрного сектора;  

√ широко впровадити програмне забезпечення GPS, яке дає змогу інтегрувати 

результати польових обстежень, з базою даних ГІС при вивченні земель 

сільськогосподарського призначення;  

√ створити бази даних про просторову характеристику земельного фонду держави, 

яка б базувалася на єдиній системі координат [3].  

Не менш актуальним є точність проведення польових досліджень гарантується 

застосуванням новітнього картматеріалу, мобільних технічних засобів реєстрації 

координат границь земельних ділянок, паїв, полів та місце визначення відбору 

точкових, гніздових проб ґрунту. Використання єдиної системи координатної 

прив’язки землекористувань забезпечить оперативне визначення їх точного 

географічного положення, що має особливе значення при нових земельних відносинах.  
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Для справжніх господарів агрохімічний паспорт - це гарантія фізичного та 

морального спокою перед орендодавцями (власниками земельних ділянок). 

Забезпечуючи належний баланс між виносом та надходженням елементів живлення у 

ґрунті, застосовуючи сучасні ґрунтозахисні технології, витрачаючи на це відповідні 

ресурси, орендар, з врахуванням даних агрохімічного паспорта, планує ефективне їх 

розподілення, - отримує прибуток та при періодичному контролі - підтвердження 

належного поводження з ввіреною йому громадянами власністю.  
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ЗМІНИ У НОРМАТИВНІЙ ГРОШОВІЙ ОЦІНЦІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

Правове регулювання оцінки земель в Україні здійснюється відповідно 

Конституції України, Земельного кодексу України, законів України «Про оцінку 

земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійнооціночну діяльність в 

Україні» та інших нормативно-правових актів. 

Залежно від мети та методів проведення існують наступні види оцінки : 

бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель та грошова оцінка земельних ділянок. 

Більш детально зупинимося на нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, 

так як на кінець 2021 року в ній пройшли зміни (затверджено нову методику НГО).  

Уже в листопаді 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив Постанову № 

1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок». 

Якщо взяти ЗУ «Про землеустрій», то тут з’явилося визначення межі територіальної 

громади, а вже з 26.11.21 року відповідно до змін даного закону, з’явиться новий вид 

землевпорядної документації – проєкт землеустрою щодо встановлення меж 

територіальної громади, яка передбачена статтею 461 Закону України «Про 

землеустрій» [2]. 

Проте, основна ідея та формула нової методики проведення нормативної 

грошової оцінки, залишилася майже без змін.  

Нагадаю, що НГО має великий вплив на місцеві бюджети. Згідно ЗУ «Про оцінку 

земель» - це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за 

встановленими та затвердженими нормативами. На перший погляд звучить складно, 

але саме від НГО вираховується відсоток для оренди землі та сплати земельного 

податку для земельних ділянок в межах територій територіальних громад. Тому, саме 

значення НГО земельної ділянки напряму впливає на суму земельного податку чи 

орендної плати, що буде надходити до бюджету громади. 

Раніше одночасно існувало три різні методики. 

Перша – земля в межах населених пунктів обраховувалася за базовою вартістю 

1м2, а далі із застосуванням коефіцієнтів можна було вже визначити НГО для будь-якої 

ділянки в межах проведеної оцінки. Таку оцінку повторно потрібно проводити не рідше 

ніж один раз на 5-7 років. 

Друга – земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів. Відповідно до Постанови КМУ № 105 від 7 лютого 2018 року «Про 

проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» була проведена НГО для земель сільськогосподарського 
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призначення за межами населених пунктів [5]. Але вже з 5 січня 2021 року Постановою 

КМУ № 6 було дозволено проводити НГО для окремих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. Її теж бажано проводити не рідше ніж один раз 

на 5-7 років.  

І третя – решта земельних ділянок за межами населених пунктів (крім земель с/г 

призначення), для яких НГО розроблялася окремо на кожну земельну ділянку. Таку 

оцінку потрібно проводити не рідше ніж один раз на 7-10 років. 

На той час у громади була необхідність розробляти й затверджувати три різні 

види технічної документації. 

Наразі уніфіковано методику затвердження такої оцінки, все зведено в один 

документ. Запроваджено зрозумілі і прозорі правила складання землеоціночної 

документації. 

За новою методикою потрібно буде замовити одну нормативну грошову оцінку 

в межах території територіальної громади. Таке об’єднання сприяє спрощенню 

проведення НГО, зменшує складність обрахунків, адже більшість необхідних даних 

містить сама Постанова КМУ № 1147. 

Від сьогодні НГО визначатиметься так : площа земельної ділянки, що підлягає 

оцінці, множиться на чітко визначений норматив капіталізованого рентного доходу та 

ряду коефіцієнтів, які залежать від розташування, призначення та якості земельного 

активу. Іншими словами : те наскільки близько земельна ділянка розташована до 

великих міст чи курортно-рекреаційних об’єктів; чи є вплив радіаційного забруднення; 

її цільове призначення; які регіональні та зональні фактори її місцярозташування – це 

все і має вплив на кінцевий розмір НГО. 

Більшість коефіцієнтів можна знайти в додатках до Постанови КМУ № 1147, але 

є й такі, які потребують розрахунку [4]. 

Хочу звернути увагу на коефіцієнт Кцп, який може суттєво змінити НГО 

земельних ділянок як у межах населених пунктів так і за межами населених пунктів. 

Він, відповідно до Постанови КМУ № 821 від 28 липня 2021 року [1], Класифікатор 

видів цільового призначення земельних ділянок визначається відповідно до додатку 59 

цієї Постанови. Цей коефіцієнт суттєво відрізняється від попереднього класифікатора 

2010 рок, який припинив свою чинність. А різниця в тому, що у новому класифікаторі 

відсутня секція К «Землі запасу, резервного фонду та загального користування», тепер 

їх можна зустріти окремо у кожному розділі. З’явилися і нові цільові призначення, як 

приклад, для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань (03.18), 

земельні ділянки загального користування відведені під місця поховань (07.09), 

земельні ділянки під пляжами (10.15) і т. д. 
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Також на НГО впливає коефіцієнт Кмц, який враховує особливості використання 

земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням, де є 

три додатки щодо його визначення. 

Отже, кожна громад повинна самостійно вникнути у нові розрахунки, бо від 

цього будуть залежати надходження у місцевий бюджет. Проблемою громад у 

накопиченні місцевих бюджетів будуть земельні ділянки, НГО яких не проведена. 

І як висновок, хочу зазначити, що нова методика однозначно потрібна, проте 

цілком ймовірно, що окремі показники можуть бути скориговані. І маєм надію, що 

перші такі нормативні грошові оцінки за новою методикою можна буде побачити вже 

у 2023 році. 
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ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ 

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ  

 

Виконання геодезичних вишукувань є обов’язковою складовою частиною при 

розробці технічної документації із землеустрою. Вишукування дозволяють 

підтвердити точність виконаної геодезичної чи топографічної зйомки. Зокрема, 

вірність визначення геодезичних координат повороних точок меж земельної ділянки, 

здійснити прив’язку поворотних точок меж земельної ділянки до геодезичних пунктів 

Державної геодезичної мережі України (ДГМ) та як результат – зареєструвати земельні 

ділянку в базі даних Державного земельного кадастру. 

Координатною основою при здійсненні робіт із землеустрою є Державна 

геодезична референцна система координат УСК-2000, геодезичною основою при 

здійсненні робіт із землеустрою - пункти ДГМ 1-3 класів, пункти геодезичних мереж 

згущення 4 класу, 1 та 2 розрядів, пункти знімальної геодезичної мережі [1]. 

Координати пунктів Державної геодезичної мережі України (ДГМ), геодезичних 

мереж згущення (ГМЗ) та поворотних точок меж геопросторових об’єктів 

визначаються прямокутними координатами (x, y) в проекції Гаусса - Крюгера в системі 

координат УСК-2000 або місцевих системах координат, що однозначно зв’язані із 

системою координат УСК-2000. 

З метою реєстрації земельної ділянки відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України "Про Порядок ведення Державного земельного кадастру" від 

17.10.2012 р. №1051 [2] та внесення про неї відомостей до бази даних Державного 

земельного кадастру здійснюється комплекс робіт, який включає польові роботи 

(виконання геодезичної зйомки), камеральні роботи та безпосередньо реєстрацію 

земельної ділянки та прав на неї. 

Програмне забезпечення Digitals забезпечує автоматизацію геодезичних робіт 

при обробці польових вимірювань, завантаження супутникових знімків з Google Maps 

і Virtual Earth і ПКК, створення обмінних файлів, кадастрових планів та землевпорядної 

документації. 

Обробка геодезичних вимірювань за допомогою модулю Geodesy дозволяє 

імпортувати дані з більшості файлів електронних тахеометрів, або вводити журнал 

вимірювань вручну, будувати різні види теодолітних ходів, проводити їх спільне 

звірювання з видачею звітів по результатам. Виконує контроль помилок у вхідних 

даних з можливістю коригування вимірювань. Отримані в результаті звірювання 

координат пікетів передаються потім в основний модуль Digitals. 

Модуль Reports дозволяє автоматично створювати готові для друку документи, 

такі як, каталог координат на основі інформації, що міститься в карті або обмінному 

файлі ХМЛ.  
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Напівавтоматичний векторизатор (модуль Topotracer) оптимізований для 

оцифровки топографічних елементів, таких як горизонталі, точкові контуру, позначки 

висот і ін. Застосовується також для напівавтоматичної векторизації різних схем і 

планів. Дозволяє виконувати векторизацію без попередньої обробки і приведення 

растра до монохромного перегляду. Містить інструменти для швидкого привласнення 

висоти горизонтів, редагування об'єктів, згладжування / проріджування контурів, 

додавання семантичної інформації. Зручний процес оцифровки не вимагає постійного 

перемикання в ручний режим при проходженні складних ділянок - це виконується 

автоматично. Забезпечує швидку роботу з растровими зображеннями розміром в кілька 

гігабайт. Простий в освоєнні і використанні. 

За допомогою даного модуля програмного забезпечення Digitals створюються 

матеріали інженерно-геодезичних вишукувань на земельну ділянку під автомобільною 

дорогою, такі як схема GNSS-спостережень, відомість обробки векторів (електронний 

польовий журнал), відомість обчислення координат виміряних точок GPS та оцінки їх 

точності, відомість вирахування площі земельної ділянки. 

Згідно Наказу Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку 

використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 

здійсненні робіт із землеустрою» від 02.12.2016 р. №509 [3] під час використання 

супутникових геодезичних приймачів ГНСС для визначення точок знімальної основи 

та зйомки геопросторових об’єктів із застосуванням технологій RTK розробниками 

документації із землеустрою перевіряється диференційне поле координатних 

поправок. 

Контроль диференційного поля координатних поправок під час роботи з 

використанням технологій RTK здійснюється не менше ніж на двох найближчих 

пунктах ДГМ і ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку 

геодезичних даних. 

Розбіжність у значеннях координат контрольних пунктів не повинна 

перевищувати 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м - в інших містах і селищах, 0,3 

м - у сільських населених пунктах і 0,5 м - за межами населених пунктів [3]. 

Обробка матеріалів зйомок при виконанні робіт із землеустрою здійснюється в 

системі координат УСК-2000 або в місцевій системі координат, однозначно зв’язаній 

із системою координат УСК-2000. 

Під час обробки лінійно-кутових вимірювань вводиться поправка у виміряні 

напрями та лінії за перехід на площину Гаусса - Крюгера. 

Перехід від просторових прямокутних координат X, Y, Z у системах координат 

ITRS/ITRF2000 до просторових прямокутних координат X, Y, Z в системі координат 

УСК-2000 виконується за методом Гельмерта [3, 4]. 

Точність топографічних планів оцінюється за величинами розходжень положень 

контурів та висот точок, виміряних на плані з даними контрольних вимірів на 

місцевості. Критеріями оцінки якості є середні, граничні та грубі похибки, які не 

повинні перевищувати величини похибок [5].  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
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Середня похибка у положенні на плані предметів та контурів місцевості з 

чіткими контурами відносно ближніх точок зйомочної основи не повинна 

перевищувати 0,5 мм, а в гірській та залісненій місцевості – 0,7 мм у масштабі плану. 

Середня похибка у взаємному положенні на плані чітких контурів на забудованій 

території (роги капітальних будівель, люки інженерних комунікацій та інші, визначені 

з допомогою координування), розташованих один від одного на відстані до 100 м, не 

повинна перевищувати 0,3 мм у масштабі плану. Середня похибка зйомки рельєфу 

відносно ближніх точок геодезичної основи не повинна перевищувати по висоті: – 1/4 

прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу до 2°; – 1/3 – при кутах нахилу 

від 2° до 6° для планів масштабу 1:5000, 1:2000; і до 10° для планів масштабу 1:1000 та 

1:500; – 1/3 – при перерізі рельєфу через 0.5 м на планах масштабів 1:5000 та 1:2000. 

На залісненій місцевості ці допуски збільшуються у півтора рази. У місцевостях з 

кутами нахилу рельєфу більш як 6° для планів масштабів 1:5000 та 1:2000, а також 

більш як 10° для планів масштабів 1:1000 та 1:500 кількість горизонталей повинна 

відповідати різниці висот, визначених на характерних перегинах схилів, а середні 

похибки висот, визначених на характерних типах рельєфу, не повинні перевищувати 

1/3 прийнятої висоти перерізу рельєфу Граничні похибки у положенні на план; 

предметів та контурів місцевості з чіткими контурами відносно ближніх точок 

зйомочної геодезичної основи не повинні перевищувати 1,0 мм, а в гірській та 

залісненій місцевості – 1,4 мм у масштабі плану. Граничні похибки у взаємному 

положенні на плані чітких контурів на забудованій території не повинні перевищувати 

0,6 мм у масштабі плану. Кількість граничних похибок не повинна перевищувати 10% 

від загальної кількості контрольних вимірів. При наявності грубих (випадкових) 

похибок їх кількість не повинна перевищувати 5%. Якщо таких похибок більше 5% – 

робота бракується [6, 7]. 

Виконання інженерних вишукувань є обов’язковою складовою частиною при 

розробці технічної документації із землеустрою. Вишукування дозволяють 

підтвердити точність виконаної геодезичної чи топопграфічної зйомки - вірність 

визначення геодезичних координат повороних точок меж земельної ділянки, здійснити 

прив’язку поворотних точок меж земельної ділянки до геодезичних пунктів Державної 

геодезичної мережі України (ДГМ). Все це дозволяє максимально точно визначити та 

внести метричну інформацію по координатам поворотних точок меж земельної 

ділянкки до бази даних Державного земельного кадастру України. При точно 

виконаній геодезичній чи топографічній зйомці розбіжність у значеннях координат 

контрольних пунктів не перевищує 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м - в інших 

містах і селищах, 0,3 м - у сільських населених пунктах і 0,5 м - за межами населених 

пунктів. 
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