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ЮВІЛЕЇ 
 

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ –  

70 РОКІВ  

 

Підготовку землевпорядних кадрів у Західному регіоні України започат-

ковано 70 років назад на відкритому у 1947 році землевпорядному факультеті 

Львівського сільськогосподарського інституту.  

Сьогодні ми віддаємо шану людям, які стояли біля витоків і становлення 

землевпорядного факультету. Насамперед велика заслуга деканів, які упродовж 70 

років керували і керують факультетом. Першим деканом, який очолював факультет 

до 1967 року, був професор О. Д. Шулейкін. У наступні роки деканами факультету 

працювали: доценти К. М. Баєв (1967–1978 рр.), Я. І. Лютий (1978–1992 рр.), 

В. І. Пастернак (1992–1997 рр.), Р. Й. Гулько (1997–1999 рр.), професор 

Д. І. Гнаткович (1999–2001 рр.), доцент О. Я. Микула (2001–2006 рр.), з 2006 року 

факультет очолює професор М. Г. Ступень. 

 У перші роки на землевпорядному факультеті функціонувало тільки 

стаціонарне відділення зі щорічним набором 50 студентів. Такої кількості фахівців 

було замало, щоб задовольнити потреби виробництва, тому в 1959 році було 

відкрито заочну форму підготовки інженерів-землевпорядників із щорічним 

прийомом 50 осіб. Ця форма навчання існує й сьогодні.  

 У зв’язку з необхідністю вирішення актуальних завдань соціального 

розвитку села 1961 року на факультеті створено кафедру планування і забудови 

сільських населених місць. У 1965 році на базі цієї кафедри відкрито нову 

спеціалізацію «Архітектура і планування сільських населених місць», а в 1977 році 

організовано архітектурний факультет, який згодом перейменовано на факультет 

сільськогосподарського будівництва. 

Сьогодні землевпорядний факультет – важливий підрозділ Львівського наці-

онального аграрного університету, де навчається понад 400 студентів денної та май-

же 500 студентів заочної форм навчання. Навчальну, наукову та виховну роботу за-

безпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у якому пра-

цює 7 академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук, 8 докторів наук, 

професорів, 35 кандидатів наук.  

До складу факультету нині входить сім кафедр:  

- геодезії та геоінформаційних технологій (завідувач – к.е.н., доцент П. П. Колодій); 

- землеустрою (завідувач – д. е. н., в.о. професора Р. М. Курильців); 

- земельного кадастру (завідувач – к. е. н., доцент Р. Б. Таратула);  

- управління земельними ресурсами (завідувач – д. е. н., професор А. Я. Сохнич);  

- фізичної культури (завідувач – старший викладач А. А. Шандор); 

- іноземних мов (завідувач – к. е. н., доцент С. Р. Добровольська),  

- туризму (завідувач – к. е. н., доцент Н. Є. Стойко). 
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Факультет завжди відзначався своїми кадрами – високоосвіченими науков-

цями та педагогами, теоретиками і практиками. Випускники землевпорядного 

факультету нині працюють над удосконаленням земельних відносин у період 

економічних трансформацій, розв’язують завдання земельної реформи в Україні. За 

70 років функціонування факультету підготовлено понад 12 тисяч інженерів-

землевпорядників, які сьогодні працюють у системі Держгеокадастру України, у 

науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою, місцевих радах, державних 

структурах, комунальних і приватних землевпорядних організаціях.  

Шановні викладачі, співробітники та студенти землевпорядного факультету! 

Від імені колективу нашого університету вітаю вас із почесним ювілеєм – 70-

річчям від заснування землевпорядного факультету Львівського національного 

аграрного університету!  

Кожна ювілейна дата – це вагоме звершення, певний життєвий етап і не лише 

святкова, а й історична подія. До цієї знаменної віхи своєї історії ви підійшли зі 

значними здобутками та досягненнями.  

Важко переоцінити ваш внесок у забезпечення нашої країни високо-

кваліфікованими фахівцями, на долю яких випала складна і водночас відповідальна 

місія – виконувати завдання земельної  реформи в Україні, працюючи в різних 

землевпорядних структурах і земельних органах.  

Можна без перебільшення визнати вагомість внеску вашого факультету у 

становлення Львівського національного аграрного університету як провідного 

вищого навчального закладу в Західній Україні, який керується у своїй діяльності 

європейськими стандартами якості освіти. 

Міжнародна діяльність і наукове співробітництво факультету скеровані на 

співпрацю в навчальній та науково-дослідній роботі з Краківською академією 

рільництва, Люблінською аграрною академією, Жешувською вищою інженерно-

економічною школою, Державним університетом Молдови, Латвійським сільсько-

господарським університетом, а також із землевпорядними факультетами й 

кафедрами ВНЗ України. 

Багате й різноманітне життя факультету. На факультеті фунціонує 

аспірантура, навчання в якій пройшли близько 50 аспірантів, 42 з яких успішно 

захистили кандидатські дисертації і більше половини з них сьогодні працюють 

викладачами на факультеті. 

На кафедрах факультету діють наукові гуртки, проводяться студентські 

наукові конференції та олімпіади. Велика увага приділяється й науково-дослідній 

роботі студентів. Студенти є учасниками художньої самодіяльності університету, 

беруть участь у спортивних змаганнях факультету і університету. 

Гортаючи сторінки історії землевпорядного факультету, бачимо, що 

факультет має чим пишатися і має вагомі напрацювання на перспективу, іде вперед 

впевнено та оптимістично. 

Зі святом тебе, з ювілеєм, землевпорядний факультете! 

 

Ректор ЛНАУ, академік НААНУ  

                               В. Снітинський 
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РОЗДІЛ 1 

ГЕОДЕЗІЯ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
 

 

УДК 528.3 

СУЧАСНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

 

М. Ступень, д. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Одночасно з розвитком економічних відносин у 

сільськогосподарській сфері в нашій країні активно збільшується попит на 

картографічну інформацію щодо стану та характеристик земельних ресурсів. 

Оперативність та повнота такої інформації визначає ефективність здійснення 

господарської діяльності та робить внесок у забезпечення збалансованого 

землекористування. Окрім цього, зростає попит на інформацію про стан земельних 

ресурсів з боку місцевих органів влади та міських адміністрацій. Для задоволення 

потреб користувачів інформація про стан та характеристики земельних ресурсів 

повинна відповідати певним критеріям (повнота, достовірність, оперативність, 

точність тощо). Використання геоінформаційних систем дає змогу значно підвищити 

кожен із перелічених показників та забезпечити пришвидшення актуалізації 

інформації, що міститься в Державному земельному кадастрі. 

Запроваджені механізми використання географічних інформаційних систем 

(ГІС) в актуалізації інформації Державного земельного кадастру можуть бути 

застосовані до будь-якого регіону нашої країни з мінімальними правками, що 

забезпечує універсальність цих механізмів. Необхідно сформувати інформаційну 

систему, здатну вчасно оновлюватись, яка міститиме достатньо інформації про стан 

земельних ресурсів, а порядок доступу до неї буде прозорий та зрозумілий, тому ця 

інформація зможе успішно використовуватися в різних сферах економічного та 

екологічного життя суспільства для забезпечення сталого розвитку регіону чи країни 

в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток технологічного 

забезпечення землевпорядних процесів зумовлює появу нових методів та механізмів 

геодезичних досліджень, що дають змогу витрачати значно менше часу чи трудових 

і матеріальних ресурсів на оновлення інформаційних баз, цифрових карт та інших 

складових ГІС, збільшивши при цьому показники повноти, об’єктивності та 

оперативності такої інформації. Найвагоміші досягнення у сфері використання 

сучасних інформаційних технологій у землекористуванні висвітлені в працях В. М. 

Глотова [1], який досліджував питання фотограмметрії, І. С. Тревого, який 

присвячував свої праці розвитку ГІС в Україні. Окрім них, питаннями геодезичного 

забезпечення в Україні займалися Д. С. Добряк, Л. В. Корнілов, Л. Я. Новаковський, 

С. М. Остапчук, М. Г. Ступень та інші вчені. У сфері розвитку земельного кадастру 
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працювали М. О. Володін, Б. С. Гузар, Т. О. Євсюков, В. В. Кулініч, А. Г. Мартин та 

ін. Проте, на нашу думку, більше уваги потребують питання актуалізації цифрових 

карт, отриманих у результаті досліджень з використанням сучасних інформаційних 

технологій, що забезпечить наповнення Державного земельного кадастру 

актуальною, повною та достовірною інформацією не лише про положення та площу 

земельних ділянок, а й про їх сучасний стан та якісні характеристики. 

Постановка завдання. Земельно-кадастрові роботи забезпечують акту-

алізацію інформації про стан та використання земельних ресурсів регіону чи всієї 

країни загалом. Для забезпечення ефективного управління земельними ресурсами 

отримані дані повинні відповідати сучасним вимогам щодо повноти, точності та 

оперативності. Проте сьогодні земельний кадастр не в змозі виконувати роль 

головного джерела інформації в процесі здійснення землеустрою чи оцінки земель. 

Тому ставимо за мету розглянути сучасні методи й технології актуалізації цифрових 

карт земель сільськогосподарського призначення на основі використання сучасних 

інформаційних технологій та використання таких карт для оновлення Державного 

земельного кадастру. 

Виклад основного матеріалу. Останні дослідження в галузі геодезії та 

картографії демонструють тенденції до стрімкого розвитку й залучення цифрових 

комп’ютерних інформаційних систем до процесу інформаційного забезпечення 

геодезичних робіт та землекористування в сільськогосподарській сфері. Основним 

завданням сучасної ГІС є концентрація уваги на вирішенні нагальних економічних 

та соціальних питань. Сучасні пристрої, які використовуються для дистанційного 

зондування Землі, розвиваються одночасно у двох напрямах: збільшення роздільної 

здатності цифрового зображення (що значно зменшує час та матеріальні витрати на 

отримання необхідної інформації) та уніфікація форматів використання отриманих 

даних (забезпечення швидкої передачі отриманих даних з пристроїв до 

комп’ютерних інформаційних систем без необхідності додаткового конвертування 

інформації чи використання додаткового програмного забезпечення). Одночасно з 

цим потребують удосконалення технології створення вимірювальних та 

реєстраційних пристроїв, апаратного та програмного забезпечення обробки й 

використання отриманої інформації. Така вимога забезпечує економічність вико-

ристання нових технологій. Широке застосування безпілотних літальних апаратів, 

сучасних сканерів тощо можливе лише в разі їх економічної доцільності. 

З плином часу будь-які карти та зображення тієї чи іншої місцевості старіють 

і потребують оновлення, оскільки перестають відповідати дійсності. Періодичність 

оновлення картографічної інформації зумовлена ступенем важливості певного 

регіону для розвитку сільськогосподарського виробництва. З огляду на це 

оновлювати інформацію доречно з такою періодичністю: 

 від 5 до 7 років – для найбільш стратегічно важливих районів та для 

районів із високим рівнем виробничого навантаження; 

 від 10 до 15 років – для районів із меншим виробничим навантаженням. 

Проте досвід європейських країн і США свідчить, що максимальна 

ефективність сільськогосподарського виробництва досягається, якщо повне 
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оновлення кадастрових планів та картографічних матеріалів здійснюється не рідше 

ніж через кожні два роки [2]. 

Процес здійснення геоінформаційного картографування складається з етапів 

збору, систематизації первинних даних про стан земельних ресурсів за допомогою 

сучасних технологій та засобів дистанційного зондування Землі, формування на 

основі первинних даних деталізованих цифрових карт і використання останніх для 

оновлення Державного земельного кадастру та в процесі здійснення сільсько-

господарської діяльності. 

Як і будь-який інший, процес актуалізації Державного земельного кадастру 

видозмінюється у зв’язку з інтеграцією автоматизованих систем (див. рис.). Із 

впровадженням ГІС у зазначений механізм значно зменшується роль людини як 

працівника, що забезпечує збір і обробку інформації, і одночасно з цим зростає роль 

людини як спеціаліста, до обов’язків якого входить забезпечення контролю за 

процесом збору та обробки інформації, що здійснюється за допомогою сучасних 

автоматизованих приладів та програм. 

Важливо зазначити, що, окрім швидкості обробки даних автоматизованими 

інформаційними системами, перевагою впровадження таких систем є мінімізація 

ризиків виникнення помилки в результаті дії людського фактору під час 

трансформування інформації. Адже за умови використання традиційного способу 

перехід з етапу на етап супроводжувався ручним перенесенням даних, що значно 

обмежувало, по-перше, кількість інформації, яку можна було перенести на готові 

картографічні матеріали, а по-друге, збільшувало ймовірність виникнення помилок 

під час виконання розрахунків, що унеможливлювало ефективне використання такої 

інформації в майбутньому. Сучасні аналітичні стереооброблювальні прилади мають 

спільну операційну систему, сервісні прилади та сумісне периферійне обладнання. 

Тому вони можуть об’єднуватися в єдину інтегровану автоматизовану систему, яка 

здатна паралельно розв’язувати декілька задач, що позитивно впливає на швидкість 

обробки даних. 

Успішна автоматизація процесу актуалізації Державного земельного 

кадастру передбачає значний обсяг роботи з налагодження зв’язків між різними 

етапами робіт від планування реєстраційної діяльності до контролю за внесеними до 

Державного земельного кадастру показниками. Максимальної ефективності 

вдасться досягти, коли дані з пристроїв та вимірювальних приладів будуть 

автоматично зберігатися на переносних носіях інформації та характеризуватимуться 

сумісністю з відповідними програмними продуктами з обробки та аналізу таких 

даних. Разом з автоматичним формуванням графічних матеріалів (використовуючи 

геомітки системи типу GPS тощо) автоматичний процес майже повністю 

унеможливлює здійснення помилки під час розрахунків чи формування графічних 

матеріалів. Проте загальновідомо, що якими б досконалими не були програмні 

продукти, у них завжди присутні ті чи інші недоліки у вихідному коді, які можуть 

спричинити виникнення помилок під час формування цифрових карт та інших 

графічних матеріалів. Тому повністю усунути втручання людини неможливо, 

оскільки за нею залишається контрольна функція в процесі актуалізації інформації в 

Державному земельному кадастрі [3]. 
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Трансформація механізму наповнення Державного земельного кадастру 

в процесі інтеграції геоінформаційних систем (ГІС) 

Традиційним способом З використанням ГІС 

Збір та обробка даних про стан 

земельних ресурсів 

Створення картографічної основи 

Створення попереднього варіанта 

карти 

Проведення додаткових 

досліджень на ключових позиціях 

Формування деталізованої карти, 

створення легенди та авторського 

оригіналу 

Наповнення отриманою інформацією Державного земельного кадастру 

Використання сучасних технологій 

для збору та обробки даних про 

стан земельних ресурсів 

Формування цифрової карти за 

допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення 

Контроль за правильністю 

формування цифрової карти на 

ключових позиціях 

Формування різноманітних 

інформаційних шарів для цифрової 

карти 

Рис. Трансформація механізму наповнення Державного земельного кадастру  

в процесі інтеграції геоінформаційних систем*. 

*Сформовано автором. 

Актуальним питанням на сьогодні є створення багатошарових цифрових 

растрових карт, найзручніших для використання в ГІС. Проте більшість архівних 

карт досі не цифровано і існує виключно у вигляді звичайних зображень. Це 

ускладнює формування бази даних, збільшуючи грошові витрати й трудові затрати 

на трансформацію або іншу підготовку даних. 

Окрім інформації про стан земельних ресурсів, для формування 

інформативності карти її потрібно розширити додатковими шарами інформації. 

Сюди входять актуальні адміністративні межі регіонів, межі населених пунктів, 

карти автомобільних та залізничних доріг тощо. При цьому не обов’язково 

здійснювати додаткові витрати на збір переліченої інформації. Існують 

спеціалізовані сервіси, які надають потрібну інформацію у вільному доступі. 
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Наприклад, проект «Open Street Maps» [4] містить необхідну інформацію вже у 

векторній формі, що дає змогу без проблем імпортувати дані в ГІС. Дані «Open Street 

Maps» постійно оновлюються і їх точності досить для ефективного ґрунтового 

картографування. 

Перед тим як використовувати інформацію для актуалізації Державного 

земельного кадастру, необхідно оцінити якість такої інформації (її точність та 

повноту). Отже, сформована інформація підлягає звірці з іншими даними. 

Наприклад, можливо порівняти інформацію з результатами польових досліджень 

(розрізи, прикопки тощо), проте потрібно правильно обрати кількість та місце 

розташування ключових точок, які стають джерелами інформації. Лише за умови 

репрезентативності результатів таких досліджень можливо оцінити якість 

інформації, що вноситься до Державного земельного кадастру. 

У зв’язку з орієнтацією державного управління в бік децентралізації, це 

стосується й управління земельними ресурсами. Одночасно з формуванням єдиної 

інформаційної системи у сфері управління земельними ресурсами, потрібно 

сформувати ефективну систему взаємодії між різними відомствами та забезпечити 

єдиний підхід до розвитку ГІС та державного земельного кадастру.  

Оскільки земельна політика стосується соціальної, економічної, екологічної 

та правової сфер, до процесу її здійснення причетні одночасно декілька урядових 

відомств. Це зумовлює необхідність формування координаційного органу, який не 

дозволить кожному відомству встановлювати свої правила [5]. Такий орган повинен 

мати вплив на всі аспекти функціонування системи інформаційного забезпечення 

земельних відносин, оскільки в іншому разі буде неможливо створити картографічне 

забезпечення, яке задовольнятиме усі урядові відомства. Правників більше 

цікавитимуть питання переходу права власності на землю та нормативно-правове 

забезпечення, геодезисти ставитимуть акцент на збільшенні точності обстежень, 

податкові органи зосередять увагу на питаннях вартості землі та оподаткування, а 

органи місцевого самоврядування – на дотриманні адміністративних меж житлового, 

промислового та сільськогосподарського зонування. Створення координаційного 

органу допоможе враховувати потреби кожного із суб’єктів земельних відносин та 

формувати інформаційну базу таким чином, щоб забезпечити максимально 

ефективне використання інформації про стан земельних ресурсів. 

Попри те, що створення єдиного органу має безліч переваг, європейський 

досвід демонструє наявність у багатьох країнах двох інформаційних систем: по-

перше, це кадастровий реєстр або земельний кадастр, в якому міститься інформація 

про межі земельної власності, дані про вартість землі та її стан; і по-друге, окремий 

реєстр юридичної інформації про власників та користувачів земельних ділянок. 

Забезпечити ефективність такого варіанта організації роботи Державного земель-

ного кадастру можливо лише в разі достатнього рівня автоматизації інформаційних 

систем. У нашій країні, на жаль, сягнути такого рівня автоматизації поки що 

неможливо. Тому такий варіант організації призводить лише до збільшення 

трудових і матеріальних витрат, непослідовності й невідповідності даних, що 

збільшує ризики виникнення непорозумінь, які знижують ефективність прийняття 

управлінських рішень. 
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Висновки. Актуалізація даних Державного земельного кадастру спрямована 

на розширення можливостей забезпечення раціонального управління земельними 

ресурсами з боку суб’єктів господарювання, забезпечення захисту їхніх прав та 

інтересів, розширення кола користувачів, які мають доступ до повної, точної та 

актуальної інформації про стан і характеристики земельних ресурсів для 

забезпечення ефективного землекористування. 

Використання новітніх аналітичних і цифрових технологій у процесі збору 

та обробки інформації про стан земельних ресурсів з метою доповнення й оновлення 

існуючої картографічної продукції дає змогу забезпечити створення інформаційної 

системи, яка задовольнить потреби суб’єктів земельних відносин та підвищить 

ефективність управління земельними ресурсами. Лише комплексний підхід до 

процесу впровадження автоматизованих систем у механізм оновлення Державного 

земельного кадастру здатен забезпечити задоволення потреб усіх суб’єктів 

земельних відносин та створити передумови для ефективного управління 

земельними ресурсами.  
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Ступень М. Сучасні геоінформаційні технології як інструмент 

актуалізації земельного кадастру 

Визначено роль автоматизованих систем у процесі забезпечення Державного 

земельного кадастру інформацією, яка відповідає сучасним вимогам достовірності, 

повноти й точності. Наведено переваги формування єдиної інформаційної системи 

для забезпечення потреб суб’єктів земельних відносин. Окреслено перспективні 

напрями розвитку Державного земельного кадастру для забезпечення ефективного 

управління земельними ресурсами. 

Ключові слова: геодезія, земельний кадастр, землекористування, 

інформаційні системи, земельні відносини. 

 

Stupen M. Modern geo-information technologies as an instrument of State 

Land Cadastre updating 

The role of automatic systems in the information рrocess of the State Land Cadastre 

which complies with the current requirements of reliability, completeness and accuracy is 

defined in the article. The advantages of the unified information system to meet the needs 

of land relations between their members are described. The perspective ways of 
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development of the State Land Cadastre to ensure effective management of land resources 

are defined. 

Key words: geodesy, land cadastre, land management, information systems, land 

relations. 

 

Ступень М. Современные геоинформационные технологии как 

инструмент актуализации земельного кадастра 

Определена роль автоматизированных систем в процессе обеспечения 

Государственного земельного кадастра информацией, которая соответствует 

современным требованиям достоверности, полноты и точности. Приведены 

преимущества формирования единой информационной системы для обеспечения 

потребностей субъектов земельных отношений. Определены перспективные 

направления развития Государственного земельного кадастра для обеспечения 

эффективного управления земельными ресурсами. 

Ключевые слова: геодезия, земельный кадастр, землепользование, 

информационные системы, земельные отношения. 
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РОЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЛЯМИ 

ЛІСОВОГО ФОНДУ  

 

І. Рій, к. е. н., Г. Бережницька, аспірант   

Львівський національний аграрний університет  

 

Постановка проблеми. В основі інформаційних ресурсів усіх рівнів 

управління лісовим господарством лежать лісові тематичні карти різних видів, форм 

та призначень (планшети, плани, схеми тощо). Ріст продуктивності і здешевлення 

комп’ютерної техніки з одночасним розвитком функціональних можливостей 

комерційних засобів ГІС загального призначення зробили можливим та доцільним 

застосування ГІС-технологій для лісовпорядкування.  

Проблема актуалізації картографічних даних виникає зі системи ведення 

лісового господарства. Здебільшого в лісових господарствах використовують 

картографічний матеріал, який був створений у 50-60-х роках минулого століття і 

оновлювався лише частково, а ведення самого господарства зводилося лише до 

статистичної роботи. Таким чином виникла проблема невідповідності карто-

графічного і статистичного матеріалу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом активно 

обговорюється, зокрема, стан розвитку геоінформаційних систем (ГІС-технологій) у 

лісовій галузі України, якими займаються ВО «Укрдержліспроект» і УкрНДІЛГА, до 

складу дослідної мережі інституту входять Степовий філіал ім. В.М. Виноградова, 

Поліський філіал, а також Вінницька, Київська, Краснотростянецька й Марі-

упольська лісові науково-дослідні станції; Новгород-Сіверська лісова науково-
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дослідна станція, Луганська агролісомеліоративна науково-дослідна станція, 

Данилівський дослідний держлісгосп, Веселобоковенківський, Ізюмський і 

Лубенський опорні пункти. У працях [1; 2; 4 та ін.] приділяється значна увага 

вивченню питань реформування та розвитку лісової промисловості в ринкових 

умовах та застосування ГІС у лісовому господарстві [3]. 

Постановка завдання. Наша мета – дослідження управління землями 

лісового фонду із застосуванням сучасних геоінформаційних систем (ГІС). 

Виклад основного матеріалу. Використання геоінформаційних технологій 

у лісовому господарстві дозволяє об’єднувати наявні бази даних та всю необхідну 

картографічну інформацію, проводити їх актуалізацію, значно підвищувати 

ефективність роботи на всіх етапах ведення лісового господарства. 

Сучасні картографічні ГІС використовують, як правило, технологію 

створення цифрових карт за растровими даними. У такій технології растрову карту 

або зіскановані аерофотознімки використовують як підкладку для нанесення на 

просвіт об’єктів (рис. 1).  

Технологія створення цифрового картографічного матеріалу за растровими 

картографічними, аеро- або космічними зображеннями містить такі функції: 

- векторизацію растрових картографічних зображень; 

- виявлення помилок фізичної та логічної структури даних, повноти і 

допустимості метричного й семантичного опису об’єктів; 

- виправлення виявлених помилок (автоматичне або ручне); 

- доповнення цифрової карти новими даними за новими растровими 

матеріалами; 

- оформлення цифрової карти (створення й уточнення розташування умовних 

знаків, пояснювальних написів, характеристик, назв тощо); 

- перетворення формату цифрової карти; 

- врахування деформації вхідного картографічного матеріалу; 

- зведення суміжних листів цифрової карти; 

- архівування; 

- отримання твердої копії карти. 
Як основний вихідний картографічний матеріал можуть бути використані: 

- топографічні карти і матеріали оновлення; 

- діапозитиви постійного зберігання топографічних карт; 

- оригінали карт, виконані на розділених прозорих основах (контури рельєфу, 

гідрографії тощо) [5]. 

Основою ГІС лісового господарства є цифрова карта – електронний аналог 

звичайного, «паперового», плану лісонасаджень, але можливості використання 

цифрових карт значно вищі (рис. 2). 

Електронна карта є основою для ГІС лісового господарства під час вирішення 

різноманітних прикладних завдань (рис. 3). 

Важливим для лісовпорядкування є використання космічних знімків. 

Космічний знімок, суміщений із лісовпорядною картою, дає змогу отримати 

найсучаснішу інформацію про стан лісового фонду. Космічні знімки дозволяють 

відстежувати динаміку використання лісового фонду, визначати місця пожеж, 



13 

 

вирубки, наявність та стан лісових доріг, отримувати детальну інформацію про 

розподіл порід за виділом. Відзначимо, що космічний знімок є незалежним 

достовірним джерелом про стан земель лісового фонду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологічна схема створення цифрового масиву  

картографічної інформації [5]. 
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Використання космічних знімків має найбільший ефект під час вирішення 

таких завдань: 

– визначення площ та територіального розміщення лісових масивів; 

– визначення за породами дерев; 

– контроль за станом лісовідновлення на вирубках, згарищах та вітроломах; 

– визначення стиглих і перестиглих насаджень; 

– контроль за станом полезахисних смуг; 

– моніторинг ділянок усихання від шкідників та хвороб. 

Використання космічних знімків дає змогу швидко та ефективно контролю-

вати види рубок (вибіркові, поступові, суцільні), площі вирубок, розміщення лісо-

звізних доріг, виявляти недоруби та переруби. Важливим аспектом застосування кос-

мічних знімків на базі єдиної ГІС лісового господарства є виявлення незаконних ру-

бок, у тому числі в межах водоохоронних зон, об’єктів природно-заповідного фонду. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент електронної карти лісництва. 

 

Висновки. На сучасному етапі розвитку та впровадження ГІС у лісовому 

господарстві на одне з перших місць виходить завдання оперативного одержання 

інформації про стан лісових ресурсів, її якісної обробки й аналізу. За використання 

в комплексі географічних інформаційних систем та даних дистанційного зондування 

Землі є можливість створити систему безперервного моніторингу та аналізу 

використання лісових земель з метою всебічного наукового обґрунтування 
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прийнятих рішень щодо прогнозування та планування подальшого використання 

лісів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Геоінформаційна система лісового господарства. 
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додавати та змінювати різноманітні картографічні об’єкти (у тому числі 

за результатами польових досліджень, GPS-вимірів); 

оновлювати інформацію про об’єкти лісового господарства; 

редагувати властивості об’єктів (кольори, межі, масштаб, розміри тощо); 

прив’язувати об’єкти на карті до записів у базі даних; 

проводити картометричні операції, масштабувати карту; 

проводити пошук і вибір ділянок лісового фонду за певними критеріями: 

складом деревостану, віком, діаметром, висотою тощо; 

організовувати картографічне забезпечення лісозаготівельної діяльності: 

ведення та оновлення лісовпорядних карт, у тому числі оперативне 

оновлення та уточнення карт за матеріалами космічного знімання; 

отримувати аналітичну інформацію щодо того чи іншого лісництва, 

кварталу, лісового виділу, групи виділів; 

проводити вибір оптимальних місць для будівництва лісових доріг, 

визначення відстані вивезення лісу тощо; 

отримувати різноманітні звітні матеріали; 

забезпечувати інформаційну взаємодію з іншими установами та 

організаціями; 

оперативно створювати різноманітні тематичні карти; 

працювати з додатковими растровими матеріалами (топографічні карти, 

аеро- та космічні знімки, інші картографічні та схематичні матеріали); 

створювати нестандартні карти: карти лісових доріг; карти розподілу лісу 

за певними критеріями; карти, що відображають динаміку використання 

лісу; презентаційні карти для інвесторів тощо; 

 
друкувати на принтері чи плотері фрагменти карт; 

забезпечувати наглядну демонстрацію результатів роботи органам 

державного управління, громадськості, потенційним інвесторам. 
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Для ефективного вирішення поставлених завдань у сучасних умовах 

потрібно збирати та аналізувати значні обсяги інформації з високою періодичністю, 

що на сьогодні можна виконати тільки з використанням методів дистанційного 

зондування Землі та ГІС-технологій.  
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Рій І., Бережницька Г. Роль геоінформаційних систем в управлінні 

землями лісового фонду  

У статті розглянуто геоінформаційну систему лісового господарства. 

Електронна карта – основа для ГІС лісового господарства під час вирішення 

різноманітних прикладних завдань. Наведено технологію створення цифрових карт 

за растровими даними.  

Використання космічних знімків має найбільший ефект під час: визначення 

площ та територіального розміщення лісових масивів; визначення за породами 

дерев; контролю за станом лісовідновлення на вирубках, згарищах та вітроломах; 

виявлення незаконних рубок, у тому числі в межах водоохоронних зон, об’єктів 

природно-заповідного фонду; моніторингу ділянок усихання від шкідників та хвороб 

тощо. 

У процесі використання новітніх ГІС та даних дистанційного зондування 

Землі можна створити систему безперервного моніторингу використання земель 

лісового фонду з метою обґрунтування рішень щодо прогнозування та планування 

раціонального використання земель лісового фонду. 

Ключові слова: геоінформаційні системи, космічний знімок, карто-

графування, дистанційне зондування Землі. 

 

Rii I., Berezhnytska G. Role of GIS in forest lands management 
In the article the geographic information system of forestry has been considered. 

E-card – the basis at solving various applied problems for the geographic information 

system of forestry. The study reveals the technology to create digital maps for raster data. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2012_3_17
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The use of satellite images has the greatest effect in determining the areas and 

spatial distribution of forests; determination by tree species; monitoring of reforestation on 

the cutover patches, burned areas and windbreakages; detect illegal logging, including 

within the protection zones, the nature reserve fund; monitoring the sites of drying up of 

pests and diseases, etc. 

In the process of the latest GIS technologies and the remote sensing data 

implementation we can create a system of continuous monitoring of forest land to justify 

decisions on forecasting and planning a sustainable use of forest fund. 

Key words: geographic information systems, space shot, mapping, remote sensing. 

 

Рий И., Бережницкая Г. Роль геоинформационных систем в управлении 

землями лесного фонда 

В статье рассматривается геоинформационная система лесного хозяйства. 

Электронная карта – основа для ГИС лесного хозяйства при решении различных 

прикладных задач. Приведена технология создания цифровых карт с растровыми 

данными. 

Использование космических снимков имеет наибольший эффект при: опре-

делении площадей и территориального размещения лесных массивов; определении 

по породам деревьев; контроле за состоянием лесовосстановления на вырубках, 

пожарищах и валежниках; выявлении незаконных рубок, в том числе в пределах 

водоохранных зон, объектов природно-заповедного фонда; мониторинге участков 

усыхания от вредителей и болезней и проч. 

B процессе использования новейших ГИС и данных дистанционного зон-

дирования Земли можно создать систему непрерывного мониторинга использования 

земель лесного фонда с целью обоснования решений по прогнозированию и 

планированию рационального использования земель лесного фонда. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, космический снимок, 

картографирование, дистанционное зондирование Земли. 

Стаття надійшла 05.05.2017 

 

 

УДК 528.3 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Р. Ступень, к. е. н., О. Ступень, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Забезпечення збалансованого землекористування – 

складний процес, який охоплює всі етапи управління земельними ресурсами від 

збору первинних даних про об’єкт управління до контролю за прийняттям 

управлінських рішень на всіх рівнях: від окремих сільськогосподарських суб’єктів 

до реалізації державних програм розвитку. Саме на етапі збору первинних даних та 
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планування майбутнього розвитку використовуються геодезичні вишукування. І від 

їх ефективності безпосередньо залежить як раціональність прийняття управлінських 

рішень та розробки державних програм, так і результат забезпечення збалансованого 

землекористування окремого регіону та країни в цілому. 

Частка, яку складають геодезичні вишукування в сукупності геодезичних 

робіт, з кожним роком зростає. Це зумовлено постійним удосконаленням методів 

картографування, розвитком науково-технічного прогресу, у результаті якого 

з’являються дешевші й точніші технології, та зростанням обсягів інвестування у 

сільськогосподарську сферу. Разом з удосконаленням технологічного забезпечення 

виникає більше інформації про стан та характеристики земель, що вимагає 

відповідного поліпшення і програмного забезпечення, яке б дало змогу обробляти 

великі масиви даних швидко та з меншими похибками. Не варто забувати, що будь-

яка карта чи план потребують оновлення в разі, якщо інформація, що на них 

міститься, застаріла. 

Геодезичні вишукування в системі сільськогосподарського виробництва є 

невід’ємною ланкою забезпечення збалансованого землекористування. Основним 

елементом геодезичного вишукування є сукупність методів та способів збору й 

використання інформації про розмір, площу, стан та інші характеристики земельних 

ділянок, що дають змогу використовувати зібрану інформацію в процесі планування 

господарської діяльності. І, хоча принципи та основні завдання геодезичних 

вишукувань за останні десятиліття істотно не змінились, вимоги до геодезичної 

інформації, а отже, й методи її збору та використання з кожним роком змінюються 

та розширюються. Ці зміни вимагають об’єднання зусиль наукової спільноти та 

суб’єктів господарювання для підвищення ефективності процесу геодезичного 

вишукування та здійснення сільськогосподарської діяльності взагалі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання геодезичного 

забезпечення вивчало велике коло вчених та дослідників. Теоретичний аспект 

планування та реалізації геодезичних вишукувань розглядав у своїх працях 

С. П. Войтенко [1], В. Ю. Пересоляк [2] довів необхідність виготовлення 

електронних кадастрових карт, планів та цифрових растрів згідно із сучасними 

вимогами для відновлення меж сільських, селищних, міських рад, меж населених 

пунктів та забезпечення ефективного ведення державного земельного кадастру. 

Окрім них, питання землевпорядкування, до яких входять і геодезичні 

вишукування, для забезпечення збалансованого землекористування вирішували 

Д. С. Добряк, П. І. Баран, Л. В. Корнілов, Л. Я. Новаковський, С. М. Остапчук, 

М. Г. Ступень, А. М. Третяк та інші вчені. Багато дослідників розглядають або 

геодезичні вишукування в будівництві та містобудуванні, або процес забезпечення 

збалансованого землекористування, оминаючи достатньою увагою необхідність 

наявності ефективного технічного забезпечення для наповнення земельного 

кадастру та інших реєстрів оперативною, достовірною та повною інформацією. А 

саме це й лежить в основі проведення геодезичних вишукувань у сільсько-

господарській сфері. 

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети потрібно 

насамперед зосередити увагу на необхідності підвищення ефективності геодезичних 
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вишукувань для забезпечення збалансованого землекористування на території нашої 

країни та розглянути сучасні методи підвищення такої ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Процес забезпечення збалансованого земле-

користування поєднує в собі різноманітні види господарської та наукової діяльності. 

А жодна діяльність не може бути передбачувано ефективною без чіткого, а головне 

– науково обґрунтованого плану. При цьому такий план можна створити лише на 

основі достовірної, повної та оперативної інформації щодо стану земельних ресурсів, 

даних земельного кадастру та інших реєстрів. А це, у свою чергу, доводить необ-

хідність забезпечення ефективності геодезичного вишукування в сільському гос-

подарстві, яке й створює основу для ефективного землевпорядкування. 

На жаль, сучасний стан земельного кадастру та процесу його наповнення і 

поновлення далекий від ідеального. Частково, це спричинено високою вартістю 

геодезичних вишукувань та інших робіт, пов’язаних зі збором оперативної 

інформації про стан земельних ресурсів на території нашої країни, що знижує 

економічну доцільність проведення таких робіт. Змінити існуюче становище 

можливо за рахунок підвищення ефективності геодезичних вишукувань, що 

зменшить витрати на їх проведення та підвищить їх економічну доцільність. 

Важливість проведення геодезичних вишукувань не викликає жодних 

сумнівів. Недостатня точність у процесі організації та виконання геодезичних робіт 

може спричинити появу недопустимих помилок в інформаційній базі стосовно 

розмірів земельних ділянок, їх площ та географічного розміщення. Усе це істотно 

впливає на виробничий потенціал сільськогосподарського виробничого під-

приємства та фінансовий результат основної діяльності. Навіть незначні, на перший 

погляд, відхилення в розмірах сторін чи величинах кутів призводять до виникнення 

похибок у прогнозних розрахунках, що, у свою чергу, спричинює перевитрати 

пального, зменшення економічної ефективності виробничої діяльності, ефективності 

природоохоронних та відновлювальних заходів [1]. Системи забезпечення, побудо-

вані відповідно до неточних планів, неправильно функціонуватимуть. 

Розвиток і вдосконалення вимірювальної техніки (світлові далекоміри, 

електронні теодоліти, електронні тахеометри, супутникові приймачі), поява нових 

методів вимірювання, комплексне використання автоматизованих систем у процесі 

здійснення геодезичного вишукування та використання отриманої інформації в 

господарській діяльності продемонстрували свою ефективність у системі забез-

печення геодезичних робіт, тож застосування таких технологій для забезпечення 

збалансованого землекористування – логічний і невідворотний крок у процесі 

закріплення концепції сталого розвитку на території нашої країни. 

Сьогодні все менше можна зустріти графічні зображення місцевості на 

папері, що формуються на основі топографічних знімань. Графічні зображення 

місцевості на основі топографічних знімань усе більше заміщаються на математичне 

представлення у вигляді цифрової моделі місцевості чи рельєфу всередині 

автоматизованих систем. Створені автоматизовані системи дають змогу прора-

ховувати значні обсяги інформації з мінімальними похибками та забезпечувати 

високу результативність геодезичних вишукувань. 
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Одночасно з цим, окрім наземних та аерометодів збору необхідної інфор-

мації, посилюється значення космічного методу. За результатами космічних знімань 

сьогодні вирішується безліч завдань у сфері геодезії та землевпорядкування в 

сільському господарстві. Спектрозональні знімки високої роздільної здатності 

використовують для реалізації природоохоронних заходів та відновлення якісних 

показників земельних ресурсів. Космічні знімки успішно використовують у процесі 

планування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, оскільки 

йдеться про об’єкти, що займають великі площі. 

Найважливіше місце в процесі забезпечення збалансованого земле-

користування займає інформаційна система, яка наповнюється оперативною та 

достовірною інформацією в результаті здійснення геодезичних вишукувань. 

Відсутність, нестача або неточність інформації про розміри, стан, характеристики 

земельних ділянок негативно впливає на процес планування господарської 

діяльності та зменшує її результативність. Отже, питанням інформаційного забез-

печення в процесі геодезичних вишукувань приділяється велика увага.  

Інформаційне забезпечення – це сукупність даних про об’єкт дослідження, 

системи кодування та класифікатор, які разом дають змогу накопичувати, 

узагальнювати та використовувати інформацію про об’єкт дослідження. У нашому 

випадку об’єктом дослідження є земельні ресурси, а наповненням виступають дані 

про розмір, площу, стан та характеристики земельних ділянок тощо. Окрім цього, до 

інформаційного забезпечення належать також механізми пошуку та оцінки джерел 

даних, набір інструментів для введення даних, їх обробки, створення баз даних та 

забезпечення їх функціонування в процесі планування господарської діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами.  

Інформаційному забезпеченню геодезичних вишукувань притаманна 

особливість зберігання просторових даних – уся інформація зображується за 

допомогою окремих шарів [3]. Багатошарова організація зображень, що накла-

даються на карти, у рамках автоматизованих систем разом з гнучким механізмом 

редагування та управління представленими шарами створюють можливість для 

зручного та зрозумілого відображення значно більшої кількості інформації, ніж це 

було можливо на звичайних паперових картах. Інформація про стан та просторове 

розміщення певних об’єктів, первинні дані та пов’язана з ними таблична інформація 

можуть вводитися на основі даних безпосередньо з вимірювальних приладів, 

вводитися оператором вручну або ж створюватись автоматично всередині інфор-

маційних систем за рахунок поєднання чи аналізу шарів з інформацією. Усе залежить 

від методу геодезичного вишукування (див. рис.), що обирається залежно від 

поставленого завдання та запланованої форми отриманого результату. 

Використання під час геодезичних вишукувань даних космічних знімань у 

видимому діапазоні світлового спектра дає змогу швидко створювати та оновлювати 

електронні топографічні карти масштабів від 1:5000 до 1:2000 включно. Інформація, 

отримана в результаті спектральних космічних знімань, допомагає розв’язувати 

задачі геологічних, гідрологічних та ґрунтових вишукувань, що виникають у процесі 

планування сільськогосподарської діяльності. Для збору інформації про земельні 

ділянки великих площ доречно використовувати методи повітряного лазерного 
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сканування чи космічних радіолокаційних знімань. Такі методи дають змогу 

формувати комп’ютерні моделі місцевості та рельєфу. Для геодезичного вишу-

кування на відносно незначних земельних ділянках більш доречними будуть методи, 

які передбачають залучення авіатехнологій, зокрема безпілотних літальних апаратів 

та іншої техніки малої авіації. 

 
Методи геодезичного вишукування 

Картографічні Геометричного нівелювання Топографічні 

 тріангуляція 

 трилатерація 

 полігонометрія 

 комбінований 

 І та ІІ класи нівелювання 

 ІІІ та IV класи нівелювання 

 технічне нівелювання 

 

 способом «зсередини» 

 способом «вперед» 

 аеротопографічний 

 стереотопографічний 

 тахеометричний 

 фототеодолітний 

Рис. Методи геодезичних вишукувань у сільськогосподарській сфері. 

Систематизовано на основі [1; 2; 4]. 

Окремим питанням у процесі підвищення ефективності геодезичного вишу-

кування в системі забезпечення збалансованого землекористування стоїть підго-

товка інженерів-геодезистів. З удосконаленням технічних засобів геодезії підви-

щуються вимоги й до спеціалізованого персоналу. Інженер-геодезист для ефективної 

реалізації свого трудового потенціалу повинен не лише знати про сучасні методи 

геодезичного вишукування, а й володіти повним комплексом знань з фотограмметрії 

та методів дистанційного зондування, оскільки ці знання необхідні для ефективного 

виконання геодезичних вишукувань. 

З іншого боку, розвиток електронних автоматизованих систем дозволяє 

запрограмувати більшість елементів геодезичного вишукування та усунути люд-

ський фактор зі списку ймовірних загроз, проте такий підхід вимагає досконалого 

інформаційного забезпечення та використання новітніх технічних розробок, які ще 

не так популярні в нашій країні, що робить їх використання менш ефективним, 

оскільки збільшує витрати, пов’язані з використанням такого обладнання. 

Багато науковців: соціологів, економістів та істориків – стверджують, що 

суспільство поступово повертається до моделі міста-держави, як це було в давні 
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часи. Уже зараз ми маємо змогу спостерігати за неймовірно швидким розвитком 

сучасних міст, населення яких перевищує населення багатьох окремих держав. 

Наприклад, Токіо (35 млн), Сеул (25 млн), Нью-Йорк (22 млн). А в найближчому 

майбутньому науковці передбачають появу міст із населенням у 50 млн, а то й 

100 млн осіб. Важко уявити, якими матеріальними благами буде користуватись 

житель такого міста, проте продукти харчування будуть потрібні завжди, а отже, 

галузь сільського господарства не втратить своєї актуальності, а навпаки, буде 

трансформуватися й удосконалюватися в спробі задовольнити зростаючі потреби 

населення. Отже, роль геодезичних вишукувань у сільськогосподарській сфері також 

швидко зростатиме. Сьогодні це звучить, можливо, навіть трохи фантастично, проте 

пришвидшення темпів розвитку науки й техніки в наші дні відбувається з космічною 

швидкістю і важко навіть приблизно уявити, що чекає нас через 50 – 100 років. Земля 

ж – це ресурс, який довго відновлюється і вимагає збалансованого користування ним 

уже сьогодні, аби в майбутньому мати змогу задовольняти потреби прийдешніх 

поколінь. Тому вдосконалення методів геодезичних вишукувань – актуальна 

потреба, що потребує нагального вирішення. 

Сьогодні розвиток геодезичного вишукування в системі збалансованого 

землекористування спрямований на поєднання технічних і геодезичних вимірювань. 

Поява нових матеріалів та нових видів інформації, застосування сучасних технологій 

у процесі сільськогосподарського виробництва вимагають подальшого вдоско-

налення методів геодезичного вишукування для забезпечення збалансованого 

землекористування. 

Висновки. Усесторонні дослідження процесу розвитку методів геодезичного 

вишукування дають змогу визначити й детально дослідити складні взаємозв’язки 

між великою кількістю чинників, які впливають на ефективність сільськогос-

подарської діяльності. Автоматизовані технології розширили внутрішню структуру 

об’єктів дослідження, підвищили вимоги до інформації, яка повинна бути зібрана в 

процесі геодезичних вишукувань. Лише в разі задоволення всіх зростаючих вимог 

можна забезпечити збалансоване землекористування у сільськогосподарській сфері. 

Використання прогресивних автоматизованих технологій швидко захоплює 

всі сфери життєдіяльності людини. Не виняток і геодезичне забезпечення сільсько-

господарської діяльності. Удосконалення методів геодезичних вишукувань дасть 

змогу створити передумови для подальшого розвитку всієї сільськогосподарської 

галузі та забезпечити збалансоване землекористування на території всієї країни. 

Проте не варто забувати, що розвиток геодезичного забезпечення вимагає підготовки 

кваліфікованих фахівців, які володіють необхідними знаннями для використання но-

вітньої техніки в плануванні виробничої діяльності сільськогосподарських суб’єктів. 
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Ступень Р., Ступень О. Методи підвищення ефективності геодезичних 

вишукувань у системі забезпечення збалансованого землекористування 
Встановлено, що для ефективного розвитку збалансованого землекорис-

тування необхідне вдосконалення методів геодезичних вишукувань. Проаналізовано 

сучасний стан земельних відносин та визначено перспективні напрями їх розвитку. 

Визначено роль автоматизованих систем у розвитку геоінформаційного забез-

печення. 

Ключові слова: геодезія, геодезичні вишукування, землекористування, 

земельний кадастр, земельні відносини. 

 

Stupen R., Stupen О. Methods to improve the efficiency of geodetic surveys in 

the system of a balanced land use 

It is determined in the article  that methods of geodetic surveys need to be improved 

to provide the effective development of a balanced land use. The current state of land 

relations is analyzed and perspective ways are described. The role of automated systems in 

the development of geo-information software is defined. 

Key words: geodesy, geodetic surveys, land use, land cadastre, land relations. 

 

Ступень Р., Ступень О. Методы повышения эффективности 

геодезических изысканий в системе обеспечения сбалансированного 

землепользования 

Установлено, что для эффективного развития сбалансированного земле-

пользования необходимо совершенствование методов геодезических изысканий. 

Проанализировано современное состояние земельных отношений и определены 

перспективные направления их развития. Определена роль автоматизированных 

систем в развитии геоинформационного обеспечения. 

Ключевые слова: геодезия, геодезические изыскания, землепользование, 

земельный кадастр, земельные отношения. 
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УДК 91:681:518:332.3 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ 

У ВИКОРИСТАННІ ТА ОХОРОНІ ЗЕМЕЛЬ 

 

Ю. Солярчук, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Кризова ситуація у землекористуванні поставила 

низку проблем щодо прогнозу розвитку земельних відносин. У більшості галузей 

народного господарства через недосконалість нормативів, низький рівень проектно-

технічних рішень, відсутність необхідних нормативно-правових актів землі 

використовуються нераціонально. Усе це вимагає поліпшення застосування інфор-

маційних систем і технологій. За допомогою інформаційних систем приймають 

обґрунтовані проектні та управлінські рішення щодо раціонального, ефективного 

використання та охорони земель. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційним системам у 

сучасних умовах приділяють велику увагу. Вони завжди були важливим елементом 

життя людського суспільства і засобом вивчення навколишнього природного 

середовища [1–6]. 

Інформаційні ресурси належать до найважливіших ресурсів, без впрова-

дження яких в принципі неможливо приймати науково обґрунтовані проектні та 

управлінські рішення [1]. Для прийняття обґрунтованих, вірних проектних та 

управлінських рішень необхідні достовірні, об’єктивні і повні інформаційні дані. 

Інформаційні системи надають сьогодні цінні послуги в усіх сферах управління, а 

також у процесі пошуку прогнозних рішень у використанні та охороні земельних 

ресурсів. 

Постановка завдання. Одним з основних завдань, що ставляться перед 

землевпорядною службою, є практичне використання інформаційних систем і техно-

логій під час розробки проектів використання та охорони земель, планування розвит-

ку сільських територій тощо. Для комплексного аналізу використання й охорони 

земельних ресурсів необхідно мати інформаційну базу даних, використовуючи при 

цьому уніфіковані технології ведення та обробки інформації сучасною комп’ю-

терною технікою. Обґрунтованість, достовірність прийнятих проектних та управ-

лінських рішень залежать від рівня використання інформаційних ресурсів і 

застосування багатоваріантних оптимізаційних прогнозних розрахунків [1]. 

Виклад основного матеріалу. Інформація завжди була важливим елементом 

розвитку суспільства і засобом вивчення навколишнього світу. 

Ось чому останніми роками в нашій країні отримав розвиток такий клас 

інформаційних систем, як географічні. Географічна інформаційна система (ГІС) – це 

інформаційна система, яка використовується для збору, зберігання, обробки і 

розповсюдження просторової інформації з метою прийняття обґрунтованих 

проектних і управлінських рішень. Така інформаційна структура реалізується у 

формі інформаційних систем, її головною компонентою є цифрова топографо-

геодезична, розрахункова продукція, яка може успішно використовуватися в 
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прогнозуванні і охороні земель, розвитку земельних відносин тощо. Для комп-

лексного аналізу інформації й підготовки проектних та управлінських рішень дані 

використання і охорони земель мають просторову прив’язку до: 

• структури землекористування країни, регіону, району; 

• структури адміністративного поділу (коди районів, міст, населених пунктів); 

• структури пунктів спостережень (земельні ділянки) [1]. 

Водночас необхідно зазначити, що ще не на належному рівні виконується 

робота зі створення банку геопросторових даних. Унаслідок цього цифрові 

картографічні матеріали створюються без необхідного рівня уніфікації як за 

складом, так і за формами, недостатнім є організаційне та програмно-технічне 

забезпечення. 

Використання земель та їх охорона, розвиток територій є найважливішим 

завданням органів державного управління на різних рівнях. На базі ГІС можна 

раціонально та ефективно зробити необхідні розрахунки та прийняти оптимальні 

проектні та управлінські рішення [5]. 

Висновки. ГІС дають унікальну можливість застосовувати їх у широкому 

спектрі, а саме: 

• для розробки програм використання і охорони земель; 

• для розробки схем (проектів) землеустрою конкретних землекористувачів, 

власників земельних ділянок; 

• оновлювати карти й атласи; 

• значно прискорити процес складання найскладніших картографічних 

матеріалів; 

• раціонально та ефективно здійснювати управління територіями, у тому числі 

земельними, нерухомим майном, розвитком населених пунктів тощо; 

• для управління в умовах надзвичайних ситуацій; 

• для поліпшення моніторингу за ситуацією територій. 

Застосування ГІС під час використання та охорони земель, для поліпшення  

моніторингу, у землеустрої, для складання паспортів земельних ділянок, в 

управлінні земельними ресурсами тощо забезпечить оперативність, гласність, 

об’єктивність, ефективність та багатофункціональність, дасть змогу використо-

вувати систему в широкому спектрі задач. 
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Солярчук Ю. Інформаційні системи і технології у використанні та 

охороні земель 

Розглядаються питання застосування інформаційних систем у використанні 

та охороні земель. Підкреслюється, що інформаційні ресурси належать до найваж-

ливіших ресурсів, без використання яких неможливо приймати обґрунтовані,  вірні 

проектні та управлінські рішення. 

Ключові слова: інформаційні системи, розвиток територій, використання та 

охорона земель, управління земельними ресурсами. 

 

Solyarchuk Y. Informational systems and technologies in land use and 

protection 

The question of application of the information system and technologies are 

explored at land use prognostication and land protect. It is underlined that informative 

resources behave to the most impotent resources, without which it is impossible to accept 

the correct administrative decisions. 

Key words: information systems and development of land, use prognostication, 

land, resource management. 

 

Солярчук Ю. Информационные системы и технологии в использовании 

и охране земель 

Рассматриваются вопросы информационных систем в землепользовании и 

охране земель. Подчеркивается, что информационные ресурсы принадлежат к 

важнейшим ресурсам, без использования которых невозможно принимать 

обоснованные, верные проектные и управленческие решения.  

Ключевые слова: информационные системы, развитие территорий, 

использование и охрана земель, управление земельными ресурсами. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІЛЬТРАЦІЇ ШУМІВ  

НА КОСМІЧНИХ ЗНІМКАХ У ВИДИМОМУ ДІАПАЗОНІ СПЕКТРА 

І. Маліна, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Відомо, що здобуття будь-якого оптичного 

зображення, а особливо космічного, супроводиться різними шумами, викликаними 

шумом ПЗС-матриці, неідеальністю оптичної системи, впливом атмосфери тощо. 
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Тому будь-яке цифрове зображення тією чи іншою мірою зашумлене. Шуми 

цифрового зображення зазвичай виявляються у вигляді розрізнених некорельованих 

окремих елементів цифрового зображення, значення яких за яскравістю значно 

відрізняються від сусідніх.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті поставленої 

проблеми існує декілька підходів до видалення шумів і методів фільтрації 

зображення [1; 3; 4].   

Постановка завдання. Наше завдання – дослідити і запропонувати критерій 

вибору методу фільтрації зображення.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо найпоширеніші методи 

фільтрації [1–4].  

Пороговий метод. Суть цього найпростішого методу фільтрації шуму 

цифрових зображень полягає в тому, що для кожного елемента з координатами (i, j) 

обчислюють середнє значення групи елементів, сусідніх до елемента (без елемента з 

координатами (i, j)) і порівнюють його зі значенням елемента з координатами (i, j). 

Якщо значення елемента зображення з координатами (i, j) перевищує середнє  

значення на деяку порогову величину (е), то елементу зображення з координатами 

(i, j) привласнюється середнє значення, в іншому разі його значення залишається тим 

самим. На практиці як сусідні елементи беруть вісім найближчих до нього. 

У цьому випадку алгоритм фільтрації пороговим методом можна 

представити так: 
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У загальному випадку, коли використовується довільна область елементів з 

координатами (i, j) із Р рядків і Q стовпчиків (Р і Q – непарні), алгоритм придушення 

шумів пороговим методом має такий вигляд: 
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Низькочастотна просторова фільтрація. Раніше було зазначено, що шум 

цифрового зображення просторово декорельований, а в його спектрі, як правило, 

містяться вищі просторові частоти, ніж у спектрі самого зображення. Отже, проста 

низькочастотна просторова фільтрація може слугувати засобом придушення шумів. 

Для придушення шумів застосовують лінійні фільтри, які в процесі обробки пере-

творять величину кожного елемента зображення в лінійній залежності від величини 

даного і сусідніх із ним елементів. Якщо вагова функція фільтрації не залежить від 

просторових координат, то такі фільтри належить до класу просторово-інваріантних. 

Реалізація цього методу полягає в тому, що всі елементи цифрового 

зображення (F(i, j)) послідовно підлягають операції двовимірної просторової згортки 

їх локальної області з маскою Н, тобто 

    ,,2,1,,,2,1,,, mjniHjiFjiFP  
   (3) 

де Fp(i, j) – значення елемента зображення. 

Як маску (Н) у цьому методі використовують двовимірні масиви вагових 

коефіцієнтів з розмірністю 3x3 елемента, при цьому елементи, які входять до масиву, 

позитивні, а сам масив (Н) нормований:   
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для здобуття одиничного коефіцієнта передачі, щоб операція придушення шумів не 

викликала зсуву середнього значення яскравості або іншого оптичного параметра 

результативного зображення. Найчастіше використовують маски (просторово-

інваріантні, симетричні відносно точки) такого вигляду: 
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У цьому випадку алгоритм формування результативного цифрового 

зображення Fp(i, j) із згладжувальним масивом Н розміром NхN елементів (N – 

непарне) має такий вигляд: 
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Цифрові фільтри H1-H5 мають різну ефективність придушення шуму. Фільтр 

H1 найбільш ефективний, далі, у порядку зменшення шумопоглинання, йдуть H2 і 

H3. Фільтр H4 доцільно застосовувати до зображення, на якому переважають 

вертикально і горизонтально орієнтовані об'єкти прямокутної форми, а фільтр H5 – 

для зображення з похило орієнтованими об'єктами. Основний недолік усіх 

розглянутих шумопоглинальних фільтрів полягає в тому, що разом із придушенням 

шуму на зображенні відбувається згладжування (розмивання) контурів [4]. 

Медіанна фільтрація. Розглянуті алгоритми фільтрації шумів мають 

істотний недолік – вони розмивають контури і границі на оброблюваному 

зображенні, що дуже негативно позначається на розв’язанні задачі виділення 

берегової лінії. Цього недоліку позбавлений метод медіанної фільтрації, який 

виявляється корисним для придушення шуму на цифровому зображенні. Медіанний 

фільтр являє собою симетричне ковзаюче вікно, яке охоплює непарне число 

елементів цифрового зображення і центр якого по черзі проходить усі елементи 

зображення. При медіанній фільтрації значення елемента зображення, яке збігається 

з центром медіанного фільтра, замінюється медіаною всіх елементів зображення у 

вікні. Медіаною дискретної послідовності а1, а2, ..., аn для непарного N є той її 

елемент, для якого існує (N-1)/2 елементів, менших або рівних йому за величиною, і 

(N-1)/2 елементів, більших або рівних йому за величиною [2] . При одновимірній 

медіанній фільтрації використовують одновимірні медіанні фільтри: горизонтальні 

(рис. 1, а), вертикальні (рис.1, б) і двовимірні, найчастіше у вигляді квадратного 

(рис. 1, в), хрестоподібного (рис. 1, г) або діагонального (рис. 1, д) вікон. 

 

 
Рис. 1. Вікна одновимірної медіанної фільтрації. 

 

Позитивною якістю медіанних фільтрів є те, що при фільтрації ними не 

відбувається згладжування перепадів яскравості, внаслідок цього різкість контурів 

на зображенні падає значно менше, ніж при низькочастотній фільтрації. Проте при 

медіанній фільтрації ефективне придушення шумів і небажана зміна контрасту в 

кожному конкретному випадку залежать від розмірів і форми вікна. Тому медіанну 

фільтрацію зображення з метою придушення шумів слід вважати евристичним 

методом і перевіряти ефективність фільтрації при різних розмірах і формах вікна. 
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Фільтрація просторових частот. Як уже наголошувалося, шуми 

зображення, як правило, містять у своєму просторовому спектрі набагато більш 

високочастотні складові, ніж складові, які входять до спектра самого зображення, 

тому вони можуть бути відфільтровані методами частотної фільтрації. Практична 

реалізація цього методу часто буває утруднена через те, що спектр зображення і 

спектр шуму перекриваються (рис. 2) і тому вибір частоти зрізу неоднозначний. 

 

 
Рис. 2. Перекриття спектрів зображення і шуму. 

 

Зменшення частоти зрізу веде до більшого придушення шумів і одночасно до 

придушення дрібних деталей зображення, збільшення ж частоти зрізу призводить до 

неповної фільтрації шумів. Дійсно, будь-яке зображення за допомогою перетворення 

Фур'є може бути представлене в частотній області у вигляді спектра просторових 

частот. Провівши в частотній області низькочастотну фільтрацію, тобто видаливши 

із спектра високочастотні складові, що відповідають шумам зображення, і вико-

навши зворотне перетворення Фур'є, можна отримати результативне зображення без 

присутності шумів. 

Для дослідження розглянутих методів фільтрації були використані пан-

хроматичні космічні знімки Landsat-7 з просторовим розділенням 15 м. 

 Найважливішою є побудова критерію, згідно з яким вибирається опти-

мальний алгоритм фільтрації. Нами запропонована методика вибору оптимального 

алгоритму фільтрації, яка ґрунтується на двох критеріях: 

1. Обчислення статистичних характеристик зображення до і після 

фільтрації і вибір групи фільтрів, які забезпечують фільтрацію з найменшим зсувом 

середнього значення яскравості.  

2. Побудова для вибраних фільтрів різницевих зображень між початковим 

і фільтрованим зображенням та вибір за статистичними характеристиками 

різницевих зображень (максимумом дисперсії) оптимального фільтра. 

Стандартними методами виявлення змін (після проведення радіометричної 

нормалізації зображень) є віднімання яскравостей одного знімка від яскравостей 

іншого. До позитивних сторін такого способу пошуку змін, як обчислення різниці, 

належать простота, стійкість і зрозуміла інтерпретація, до недоліків – припущення 

Спектр зображення 

Спектр шуму 
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про лінійну пропорційність зміни яскравостей шуканим змінам для всіх об'єктів на 

знімку. 

Для успішної роботи алгоритму необхідно, щоб оброблювані растри задо-

вольняли такі вимоги: растрові канали мають бути добре поєднаними; реко-

мендується використовувати зображення, отримані в близькі за сезоном дати; 

оброблювані зображення повинні мати однаковий розмір у пікселях і просторове 

розділення.   

Після виконання процедури віднімання яскравостей будують растр із 

значеннями вірогідності – результатом виконання операції є растровий шар, 

значення яскравості якого, приведені в діапазон значень (0-1), показують 

вірогідність відмінності вихідних зображень. Виконується така операція [4]:      

R = A - BА, 

де R – проміжний результат, A – вихідний растр, BА – результат регресії 

аналізованого растра на початковий.  

У таблиці наведені результати дослідження різних методів фільтрації для 

космічних зображень Landsat-7.             

                                                                                             Таблиця  

Результати дослідження різних методів фільтрації 

Метод фільтрації 
Пороговий 

метод 

Фільтрація 

просторових 

частот 

Медіанна 

фільтрація 

Низькочастотна 

просторова 

фільтрація 

Вихідні 

зображення 

Середнє значення 

яскравості 

зображення після 

фільтрації  

69,4658 69,4123 69,4208 69,4002 69,4657 

Середньоквадра-

тична похибка 

яскравості 

зображення після 

фільтрації  

56,4386 56,4113 56,7184 56,7437 56,9211 

Середнє значення 

яскравості 

різницевого 

зображення 

0,498756 0,496018 0,46838 0,461528  

Середньоквадра-

тична похибка 

яскравості 

різницевого 

зображення 

0,289489 0,292118 0,295008 0,295242  

  

Висновки. Результати дослідження показують, що оптимальним методом 

фільтрації для панхроматичних зображень Landsat-7 є медіанна фільтрація. Медіанна 

фільтрація найкраще відповідає висунутим нами критеріям, а саме: мінімальний зсув 
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середнього значення яскравості і максимальне значення дисперсії яскравостей 

різницевого зображення.  

Запропонована методика дає змогу підібрати оптимальний метод фільтрації 

для різних космічних зображень, отриманих у видимому діапазоні спектра. 
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РОЗДІЛ 2 

КАДАСТР ТА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 
 

 

УДК 349.412 

МОРАТОРІЙ – НАЙПРОБЛЕМНІШЕ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  

В УКРАЇНІ 

 

С. Малахова, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Шостого жовтня 2016 року 297 народними 

депутатами було прийнято рішення про продовження дії мораторію на відчуження 

сільськогосподарських земель на рік – до 1 січня 2018 року. 

Саме мораторій на продаж землі в Україні є одним із найгучніших та 

найпроблемніших питань, які супроводжують земельну реформу. Останніми роками 

мораторій став предметом багатьох політичних маніпуляцій, проте відсунуто на 

задній план сам предмет дискусій [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема зняття мораторію безліч 

разів піднімалася експертами та політиками протягом останніх років. Проте 

повноцінного рішення щодо стратегії в цьому питанні досі немає. 

Постановка завдання. Метою статті є показати переваги й недоліки зняття 

мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, що є 

одним із ключових моментів для просування реформ в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Мораторій – це відтермінування реалізації 

права на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення і зміну їх цільового призначення, а також 

внесення їх до статутних капіталів підприємств. 

Уперше мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення як 

тимчасовий захід був введений з 1 січня 2002 року і мав проіснувати до 2005 року. 

Проте неодноразово його дію пролонгували внесенням змін до вказаних пунктів 

Земельного кодексу. 

Згодом скасувати мораторій планувалося з прийняттям законів про ринок 

землі і про державний земельний кадастр. Останній був прийнятий у 2011 році, але 

набуття ним чинності перенесли на 1 січня 2013 року, як і термін скасування 

мораторію. У грудні 2012 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

Земельного кодексу України», який продовжив дію мораторію щодо земель 

сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року. 

Ухвалений 18 січня 2001 року Закон України «Про угоди щодо відчуження 

земельної частки (паю)» № 2242-III встановив, що до врегулювання порядку 

реалізації прав громадян і юридичних осіб на земельну частку (пай) Земельним 

кодексом України  власники земельних часток (паїв) тимчасово не можуть укладати 

угоди щодо купівлі-продажу, дарування земельної частки (паю) або іншим способом 

http://dw.com/p/2QyMJ
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відчужувати ці частки (паї), – окрім передачі їх у спадщину та при викупі земельних 

ділянок для державних і громадських потреб. Але ухвалений 25 жовтня того ж 2001 

року Земельний кодекс (№ 2768-III) не лише визначив термін такої заборони 

відчуження до 1 січня 2005 року, але й поширив її як на земельні частки (паї), так і 

на земельні ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства та іншого 

товарного сільськогосподарського виробництва незалежно від форми власності. Це 

й стало називатися «мораторієм на купівлю та продаж земель сільсько-

господарського призначення» [1]. 

Отож, 6 жовтня 2016 року Верховна Рада України проголосувала за 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 

1 січня 2018 року. Продовження заборони на продаж земель сільськогосподарського 

призначення не означає, що з 1 січня 2018 року такі земельні ділянки можна буде 

вільно продавати, оскільки згідно з п. 14 і п. 15 Перехідних положень Земельного 

кодексу продаж таких земель стане можливим тільки після прийняття закону про 

обіг земель сільськогосподарського призначення. 

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру та Державної служби статистики, під мораторій підпадають такі категорії 

земель [4]: 

 сільськогосподарські угіддя у державній та комунальній власності – 

всього 10,5 млн га; 

 несільськогосподарські угіддя в державній та комунальній власності – 

1,3 млн га; 

 невитребувані паї – 16 тис. га; 

 земельні частки (паї) – 27,7 млн га; 

 сільськогосподарські землі для ведення товарного сільсько-

господарського виробництва у власності: у власності юридичних осіб близько 

1 млн га, у власності громадян, за оцінками, 500 тис. га. 

Від скасування мораторію слід очікувати: 

- по-перше, створення та функціонування вільного земельного ринку, на 

якому буде можливість за конкурентною ринковою ціною купити чи продати 

сільськогосподарські землі. Звичайно, за умови наявності та чинності дієвого 

законодавчого акту, який би визначав правила гри на такому специфічному ринку. У 

свою чергу, у зв’язку зі збалансуванням пропиту і пропозиції це позитивно вплине 

на тих осіб, що продовжуватимуть і надалі здавати власні землі сільсько-

господарського призначення (паї) на умовах оренди (у тому числі й агрокомпаніям); 

- по-друге, відкриється конкурентний ринок щодо купівлі земель 

сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності за умови 

продажу таких земель (прав власності на них) на конкурентних умовах (земельних 

торгах), який поки що існує лише щодо продажу прав користування такою 

категорією земель. Такий ринок здатен наповнити державний і місцевий бюджети 

відчутно. 

Мораторій породив низку негативних явищ [3]: 

- з юридичної позиції легітимність встановлення й існування цього 

мораторію понад 15 років дуже сумнівна; 
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- довершив знищення добробуту села і завдає шкоди аграрному сектору, 

оскільки немає економічного сенсу в його існуванні через його гальмівний вплив на 

економічний розвиток; 

- з позиції екологічного права цей мораторій також є негативним чинником; 

- з позиції землеустрою і містобудування мораторій завдав шкоди ефек-

тивному і раціональному використанню земельних ресурсів України; 

- з політичної позиції мораторій став ширмою для популістів у перед-

виборчих агітаціях і партійній пропаганді [2]. 

Висновки. Для ефективного економічного розвитку нашої держави потрібен 

цивілізований ринок земель із можливістю купівлі-продажу земель сільсько-

господарського призначення. Це дасть змогу Україні стати однією з країн-лідерів 

економічного розвитку в європейському регіоні, а можливо, й на світовій арені та 

вивести з тіні багатомільйонні суми, за які на сьогодні відбувається тіньовий обіг 

земель сільськогосподарського призначення поза межами правового поля. 

Земельна реформа належить до трійки найголовніших реформ, які потрібно 

негайно втілювати в Україні, а зняття заборони на продаж землі є одним із ключових 

моментів для просування реформ. Тобто створення земельного ринку ‒ дуже хороша 

річ в плані реформування й розвитку аграрного сектору. Інше питання, як це 

робитиметься. При створенні земельного ринку мають бути чітко прописані правила 

його "гри". Якщо вже є правила ‒ це означає, що є юридичне і правове поле, в якому 

повинні будуть діяти всі гравці земельного ринку. 
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Малахова С. Мораторій – найпроблемніше питання земельної реформи в 

Україні 

В Україні вкотре наближається період для вирішення питання продовження 

чи скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Традиційне для 

цього періоду пожвавлення політичної дискусії нинішнього року багаторазово 

посилене планованим на найближчий час внесенням законопроекту про обіг 

сільгоспземель, що робить теоретично можливим запуск ринку землі в Україні. На 

жаль, при визначенні найкращої моделі реалізації земельної реформи народні 

депутати орієнтуються на власного виборця, а не на учасників земельних відносин – 

власників паїв, великих аграрних формувань, невеликих агровиробників і державу в 

особі органів місцевого самоврядування. 
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Malakhova S. Moratorium – the most problematic issue of land reform in 

Ukraine 

The period of the moratorium continuation or its abolishment on sale of agricultural 

lands approaches in Ukraine. Traditional recovery of political debate for this period 

increases the introduction of bill on agricultural land turnover which makes theoretically 

possible to run the land market in Ukraine. Unfortunately, to determine the best model of 

land reform people's deputies are guided by their own voters and not the participants of 

land relations such as owners of shares, major agricultural groups, small agricultural 

producers and the state as local governments. 

Key words: moratorium, land market, agricultural lands, land reform. 

 

Малахова С. Мораторий – самый проблемный вопрос земельной 

реформы в Украине 

В Украине в очередной раз приближается период для решения вопроса 

продления или отмены моратория на продажу земель сельхозназначения. 

Традиционное для этого периода оживления политической дискуссии в этом году 

многократно усилено планируемым на ближайшее время внесением законопроекта 

об обороте сельхозземель, что делает теоретически возможным запуск рынка земли 

в Украине. К сожалению, при определении наилучшей модели реализации земельной 

реформы народные депутаты ориентируются на собственного избирателя, а не на 

участников земельных отношений ‒ владельцев паев, крупных аграрных форми-

рований, небольших агропроизводителей и государство в лице органов местного 

самоуправления. 

Ключевые слова: мораторий, рынок земли, земли сельскохозяйственного 

назначения, земельная реформа. 
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Постановка проблеми. Дискусії щодо купівлі-продажу земель сільсько-

господарського призначення не вщухають і донині. Вони точаться як у стінах 

парламенту, так і на місцевому рівні. Прихильники і противники мораторію шукають 

аргументи, щоб переконати у своїй правоті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окресленій проблемі останнім 

часом приділяється дуже велика увага. А особливо нею займаються такі вчені, як 

А. Г. Мартин, О. І. Драпіковський, К. Рєпін, О. Прутенко. 
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Постановка завдання. Наше завдання – висвітлити проблеми продажу 

земель сільськогосподарського призначення і подальшого їх обігу у 

сільськогосподарському виробництві. 

Виклад основного матеріалу. Мораторій на продаж земель – це 

заморожування ситуації, відсутність розвитку. Ми повинні чітко розуміти: 

агросектори інших країн, з якими ми конкуруємо на міжнародних ринках 

сільгосппродукції, продовжують розвиватися. І якщо не будемо діяти на 

упередження, то можемо програти в цьому ринковому протиборстві. За останні 15 

років було три офіційно зареєстрованих законопроекти про обіг земель сільсько-

господарського призначення. Але все завершується продовженням мораторію. Зараз 

найголовніше і найскладніше – переконати депутатів не продовжувати дію 

мораторію, а розробити законопроект про обіг земель. Законопроекти є, механізми, 

правила гри розроблені. Але найважче – переконати, що запровадження ринку землі 

не є злом і що є життя без мораторію. 

Про таке життя без мораторію і свідчать результати досліджень науковців, 

які займаються цією проблемою, наведені у наукових статтях, журналах, виступах 

на конференціях. 

Незважаючи на мораторій і заборону на купівлю-продаж земельних ділянок, 

в Україні відбувається продаж земель. 

Усе частіше українські політики й урядовці піднімають тему, що вже стала 

перманентною, – це ринок землі. Спершу це питання було підняте Президентом 

України, а пізніше й на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної 

політики та земельних відносин із залученням аграріїв, основними питаннями якого 

було регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення – пошук 

«української моделі». Не обійшов це питання і прем’єр-міністр: «Я точно знаю: 

українська земля має зробити українців, власників цієї землі, не біднішими, а 

багатшими. І це має бути зроблено. Ми будемо підходити дуже зважено і будемо 

пропонувати моделі, які дозволять досягнути запровадження ринку й захистити 

власників» [6]. 

Але річ у тому, що ніде у світі немає вільного ринку землі. Тобто він 

настільки врегульований, що вільним його назвати важко. До таких врегульованих 

принципів можна зарахувати: 1) обмеження за власником; 2) обмеження 

максимального розміру землі в одного власника; 3) пріоритети купівлі; 4) ква-

ліфікаційні вимоги; 5) заборону купівлі землі заради капіталізації. 

І якщо повернемося до України, то в Україні наприкінці 90-х років минулого 

століття проведено розпаювання землі й передача її у власність відбулася без 

створення системи законодавчого регулювання ринку обігу землі сільсько-

господарського призначення. Пояснення цього процесу необхідністю ефективного 

використання ресурсу – безпідставні, оскільки економічна ефективність у розра-

хунку на гектар у господарствах населення вища. За результатами 2015 р. на них 

припадає 43,8 % валового випуску продукції сільського господарства та 22 % угідь. 

Як усім відомо, обговоренню підлягав проект закону про обіг земель 

сільськогосподарського призначення, а віз і нині там, закон не прийнято. Головна 
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причина – наявність тих чи інших обмежень, які не влаштовують частину пов’язаних 

з агробізнесом кіл. Проте проблема потребує вирішення. 

За відсутності ринку землі, щоб обійти обмеження на продаж землі, 

накладені мораторієм, було запропоновано створити його завуальований замінник – 

ринок прав оренди [6]. 

І скільки б не дискутували, все ж таки продаж земель в Україні відбувається. 

Як усім відомо, фахівці Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру завершують підготовку до проведення першого електрон-

ного аукціону з продажу земельних ділянок. Він передбачає, що в режимі реального 

часу безперервно й відкрито для необмеженого кола осіб будуть здійснюватися збір, 

візуалізація та зберігання інформації про об’єкти аукціонів, проводитися авторизація 

учасників аукціонів, а також надання, зіставлення і прийняття цінових пропозицій 

учасників аукціонів. Для відпрацювання цього механізму були проведені тестові 

торги з віртуальною земельною ділянкою, які підтвердили функціонування системи. 

За перше півріччя 2016 р. на земельних торгах продано 687 прав оренди на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 

13859 га. Для порівняння, за аналогічний період 2015 р. – 185 прав оренди на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 

4659 га. 

З квітня 2016 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», яким було 

вилучено низку положень, що дозволяли безаукціонну передачу земельних ділянок 

у користування. Держгеокадастр підтримував відповідний законопроект  та 

констатує його потужний антикорупційний ефект. 

І якщо знову повернутися до аналізу продажу земельних ділянок, то 

зазначимо, що в Україні відбулися торги, за результатами яких укладено договори 

оренди земельних ділянок державної та комунальної власності для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

Так, у вересні на торги було виставлено 302 земельні ділянки: державної 

власності – 218, комунальної – 84. Їх загальна площа – 7963,66 га. І право оренди 

викуплено на 16 ділянок загальною площею майже 1610 га. Сумарний договірний 

розмір річної плати за оренду земельних ділянок перевищив стартовий на 

2930307 грн, або більше ніж на 41 % [1]. 

Якщо говорити про жовтень, то зазначимо, що продаж на аукціоні був менш 

активний, про що свідчать такі цифри. Було виставлено на торги 259 ділянок – на 43 

ділянки менше, ніж у вересні. І право оренди викуплено на 168 ділянок загальною 

площею майже 3007,6367 га. Тут сумарний договірний розмір плати за оренду 

порівняно зі стартовим зріс майже на 57 % [2]. 

Листопад відзначився найбільшою активністю, на торги виставлено 498 

ділянок: з них 398 ділянок державної власності та 100 комунальної загальною 

площею 9188,1211 га. І право оренди викуплено на 279 ділянок. Сумарний 

договірний розмір плати за оренду порівняно зі стартовим зріс майже на 57 % (як у 

жовтні) [3]. 
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За активністю щодо торгів грудень не поступився і було запропоновано 668 

ділянок. У грудні продано право оренди на 253 земельні ділянки. Сумарний 

договірний розмір плати за оренду порівняно зі стартовим зріс майже на 46 % [4]. 

І останнім місяцем, який ми проаналізували, був січень. На січневих торгах 

було запропоновано 136 ділянок – це на 166 ділянок менше, ніж у вересні, на 123 – 

порівняно з жовтнем, на 362 ділянки менше, ніж у листопаді, і на 532 ділянки менше 

проти грудня. Загалом у січні було викуплено в оренду 2227,9441 га ділянок 

державної власності та комунальної власності, дуже різних за площею та цільовим 

призначенням [5]. 

Висновки. Продаж земельних ділянок є актуальним питанням сьогодення, 

адже без нього не буде обігу земель сільськогосподарського призначення, не 

наповнюватиметься казна держави, місцевих рад. Без ринку землі не може бути 

ринкової економіки в державі і без нього не можна вважати логічно завершеним 

перетворення земельних відносин на зразок європейських країн. 
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Шпік Н. Продаж земель: аналіз і перспективи 

Проведено аналіз щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. Наведено принципи врегулювання ринку. 

Ключові слова: ринок земель, обіг земель, торги, плата, право оренди, 

земельна ділянка. 

 

Shpik N. Land sale: analysis and prospects 

Sale of agricultural land plots is analyzed in the article.  Some principles of market 

regulation are suggested. 
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Шпик Н. Продажа земель: анализ и перспективы 

Проведён анализ продажи земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. Приведены принципы регулирования рынка. 
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земельный участок. 

Стаття надійшла 29.03.2017 



40 

 

УДК 332.334 

ПОЛІПШЕННЯ ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

С. Радомський, к. е. н., Ю. Дума, здобувач 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. У статті 200 Земельного кодексу України [4] та 

статті 1 Закону України “Про оцінку землі” вказується, що “економічна оцінка 

земель – це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і 

лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за 

показниками, що характеризують продуктивність землі, ефективність її 

використання та дохідність з одиниці площі” [6]. 

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

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

використання землі в несільськогосподарських цілях. Найвищі ціни на землю в 

Північній і Західній Європі, у регіонах з найвищою густотою населення. Наприклад, 

ціна 1 га орної землі в Німеччині і Голландії становить близько 15 тис. євро, 

натомість у Франції – 3,2 тис. євро [8, с. 31]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цінними й перспективними, на 

наш погляд, є зауваження Д. Бабміндри про те, що “методологія та теорія 

нормативної і експертної грошової оцінки, які застосовуються, не відповідають 

ринковим моделям вартості землі. Вартість земельної ділянки має формуватись 

лише за ринковими факторами. Грошова оцінка земельної ділянки не повинна 

поділятись на нормативну й експертну, а має бути єдина. Для земель сільсько-

господарського призначення основним фактором є бонітетна оцінка якості ґрунтів. 

Для земель несільськогосподарського призначення таким фактором повинно бути їх 

місце розташування [1, с. 6]. 

Постановка завдання. Наше завдання – провести аналіз та дати харак-

теристику оцінки придатності земель для сільськогосподарського виробництва в 

ринкових умовах з метою її покращання. 

Виклад основного матеріалу. Вартість землі передусім залежить від її 

сільськогосподарської придатності. Враховуючи недосконалість існуючих методик 

її оцінки, ми пропонуємо підхід польських учених, адаптований до вітчизняних 

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

Gleboznawstwa (Pulawy). 

Для оцінки придатності земель рекомендується враховувати чотири 

складові:     

                                   Wb = Wb1+ Wb2/2+ Wb3/2+ Wb4,                                    (1) 

 

де  Wb1 – якість землі;  

Wb2 – рельєф – топографія території; 

Wb3 – водний режим; 

Wb4 – агроклімат.  
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Для оцінки вартості землі можуть бути застосовані методи ринкових цін. 

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

метод. 

У методі IUNG якість ґрунту оцінюється у двох поняттях: топографія, 

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

середовища існують більш або менш тісні зв’язки.  

Вважаємо за доцільне погодитися з В. М. Кілочком, що стосовно земель, які 

використовуються у сільськогосподарському виробництві, зміни, що відбулися за 

останнє десятиріччя, торкнулися тільки економічних і частково суб’єктивних 

чинників. Що стосується продуктивної здатності землі, то при деякому зниженні її 

загального рівня не спостерігається істотних змін у співвідношенні якості земель на 

різних ділянках [5, с. 27].  

Ми погоджуємося з думкою вчених, які вважають, що для оцінки при-

датності земель для сільськогосподарського виробництва, передусім продукції 

рослинництва, треба брати до уваги не тільки класи бонітування земель, а й інші 

характеристики території, зокрема топографію місцевості, водні умови і агроклімат. 

Цілком погоджуючись із тим, що під час бонітування ґрунтів  певною мірою 

враховані ці параметри разом із якістю земель, зауважимо таке: 

1. Природні неґрунтові чинники (клімат, топографія, водні умови території) 

в таблиці класів орних земель враховані недостатньо. Відсутність чітко вста-

новлених критеріїв оцінки якості цих чинників (їх впливу на продуктивність ґрунту) 

спричинила, що в процесі бонітування вони розглянуті дуже обмежено. 

2. Бонітування ґрунтів було проведено з урахуванням їх продуктивності, 

досягнутої в умовах екстенсивного розвитку сільського господарства за низького 

рівня виробництва. Таблиця ґрунтових класів опрацьована давно із застосуванням 

застарілих методик і технік. З переходом до інтенсивного господарювання 

з’ясувалось, що окремі ґрунтові одиниці виявились оціненими неправильно, не 

враховуючи умов виробництва 80-х, 90-х, а тим більше пізніших років. 

Якість ґрунтів пропонується оцінювати у двох площинах: за класами 

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

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

відповідні коефіцієнти.  

Загальний показник якості сільськогосподарських угідь визначають за 

формулою 

                                                    WoWboWek  ,                                     (2) 

де Wbo – середній показник бонітування угідь, визначений за формулою 

                                                         0WbAWbo  ,                       (3)  

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

b – коефіцієнт перерахунку відповідного типу ґрунту в умовні гектари; 

W0 – середня оцінка землі, розрахована аналогічно до середнього класу 

бонітування. 

Топографія місцевості має як опосередкований, так і безпосередній вплив як 

на формування організаційно-виробничої і галузевої структури господарства, уклад 
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інших умов господарювання і локалізації та ефективність діяльності госпо-

дарюючого суб’єкта.  

Зазначимо, що це особливо впливає на витрати на транспорт, обсяг 

механізованих робіт і витрати на них та, безперечно, урожайність, стосується водних 

умов, мікроклімату, водної і вітрової ерозії. 

У методиці IUNG пропонується рельєф ґрунту оцінювати за 10-бальною 

шкалою (табл. 1). 

Таблиця 1 

Оцінка різних типів рельєфу території для сільськогосподарського виробництва 

Тип 

конфігу-

рації 

 

Горизонтальна форма рельєфу 

Оцінка, 

балів 

І Територія дуже придатна, плоскорівнинна, 

схил до 2º 10,0 – 8,1 

ІІ Територія придатна, слабохвиляста, 

переважаючий схил від 2º до 4º 8,0 – 6,1 

ІІІ Територія середньопридатна, горбиста, зі 

схилом від 4º до 7º 6,0 – 4,1 

ІV Територія малопридатна, високохвиляста зі 

схилом від 7º до 10º 4,0 – 2,1 

V Територія дуже непридатна, гірська, схил 

понад 10º 2,0 – 0,1 

 

Середню оцінку рельєфу території здійснюють за формулою 

 

                                                         
100

 


PiWi
Wrel ,                                         (4) 

де  Wrеl  – показник рельєфу території; 

Wі – частка в загальній поверхні відповідного і-го типу рельєфу; 

Рі – кількість балів відповідного і-го типу рельєфу. 

Із збільшенням крутості схилів посилюються поверхневий стік, лінійна і 

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

накопичуватися у різних формах [3, с. 27]. 

Від механічного складу залежать структура, пористість, вологоємкість та 

інші фізичні властивості ґрунтів. Він визначає водний, повітряний і тепловий 

режими, впливає на міграцію хімічних елементів. Механічний склад ґрунтів є одним 

із головних показників їх родючості і визначає низку агрохімічних характеристик, а 

також ефективність удобрення [2, с. 28]. 

Оцінку водного середовища здійснюємо за десятибальною шкалою. 

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

запропонована польськими вченими (табл. 2). Як зазначають автори, такий поділ 

балів не пов'язаний із залежністю продуктивності землі від стану її вологості, а 
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зумовлений ризиком виробництва на таких землях. Відповідно, наприклад, ризик 

недоодержання нормального рівня врожайності на землях ІІІ категорії  є в чотири 

рази меншим, ніж на землях зі сталим надлишком води. Натомість на полях із 

постійною нестачею води такий ризик у десять разів вищий  порівняно з ділянками 

з оптимальною вологістю. 

Таблиця 2 

Бонітування вологості сільськогосподарських земель 

Категорія 

вологості 
Характеристика 

Оцінка, 

балів 

І Території з переважанням земель з частим і тривалим 

надлишком води 

2,5 

ІІ Території з переважанням земель з періодичним 

надлишком води 

6,0 

ІІІ Землі з тривалим у міру оптимальним зволоженням 10,0 

ІV Землі з переважною періодичною нестачею води 4,0 

V Землі з переважно постійною нестачею води 1,0 

 

Оскільки дуже важливо врахувати вплив надто сухих земель (із сильною 

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

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

категорій земель з відповідною вологістю і кількості балів, наданих цим категоріям. 

Він визначається за формулою 

                                                    
100

1 1








n

i

PiUi

bW ,                                      (5) 

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

досліджуваному ареалі; 

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

n – кількість категорій вологості досліджуваної території. 

Другий показник Wδb2 розраховується за питомою вагою угідь, що 

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

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

     U
UU

bW 1,0010
10

100

100

10)100(
2 







,                      (6)

 

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

Узагальнення обох зазначених показників проводять на основі середньої 

арифметичної: 

                                                
2

21 bWbW
bW





  .                                                     (7) 
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Ці умови оцінюють за 15-бальною шкалою. При цьому прийнято низку умов. 

Зокрема, урожайність визначається в зернових культурах: 

урожайність 28  29  30  31  32  33  34  35 

бали               1     3    5    7    9  11  13  15  [1, с. 14]. 

Показник агрокліматичних умов в конкретному господарстві визнача-

тиметься за формулою 

                                               Wbа = А+ра,                                                      (8) 

де Wbа – показник бонітування агроклімату; 

А – кількість балів падіння урожайності в цілих числах; 

р – кількість балів за приріст 1 ц/га; 

а – надлишок урожайності понад ціле число А. 

Прийняти урожайність як основу для визначення бала агроклімату ми 

вважаємо недоцільним принаймні з двох причин: по-перше, середня урожайність 

зернових культур сильно детермінована структурою площ посіву зернових, 

особливо насиченням кукурудзою на зерно; по-друге, середня урожайність зернових 

саме завдяки зміні структури посівів як реакції на зміну кон’юнктури ринку сильно 

коливається за роками. Тому, на нашу думку, варто для розрахунків брати 

урожайність пшениці. З огляду на те, що її варіація в областях України за останні 

роки є в межах 12,1 – 19,6 ц/га, вважаємо за доцільне кожен бал агроклімату 

прирівнювати до 1 ц/га пшениці. Як вихідну умову, з урахуванням перспективності 

галузі, приймаємо, що урожайність в 30 ц/га прирівнюємо до 5 балів агроклімату. 

Тоді шкала оцінки агроклімату матиме такий вигляд (табл. 3). 

Таблиця 3 

Шкала бальної оцінки агроклімату 

Урожайність 

пшениці, ц/га 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Оцінка, 

балів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

При цьому на землях з урожайністю нижче 26 ц/га приймається оцінка в 1 

бал, а понад 40 ц/га – оцінка 15 балів, оскільки такі відхилення більшою мірою є 

свідченням рівня господарювання конкретного господарюючого суб’єкта. 

Відповідно формула оцінки агроклімату матиме  такий вигляд: 

                                                              Wbа=А+а,                                                             (9) 

де   А – кількість балів у цілих числах; 

а – надлишок (додаток) до певного цілого числа урожайності. 

Оцінка наведених чотирьох показників як складових елементів сільсько-

господарської придатності земель дозволяє встановити синтетичний показник. При 

цьому цілком можна погодитись, що передусім треба скоригувати два показники 

(топографії місцевості Wdt і водних умов Wbv), оскільки вони враховані в 

бонітуванні сільськогосподарських угідь. Тому вплив цих показників рекомендують 

зменшити наполовину. Тоді показники придатності земель для сільськогоспо-

дарського виробництва визначатимуться за методом IUNR: 
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        Wba
WbvWdt

WbaWb 
22

.                      (10) 

Запропонована оцінка придатності земель до сільськогосподарського 

виробництва, на нашу думку, може мати декілька значень: 

1) вказує на можливості досягнення певного рівня господарювання 

конкретного суб’єкта; 

2) може бути підставою для визначення цільового використання земель 

(зонування земель), зокрема сільськогосподарського та несільськогосподарського 

(будівництво, рекреація, заняття підприємницькою діяльністю); 

3) визначення вартості землі. 

Висновки. Запропонована методика може використовуватись як на рівні 

адміністративно-територіального поділу територіальних одиниць, так і для 

господарюючих суб’єктів і окремих земельних ділянок. 

Використання земель у сільськогосподарському виробництві потребує 

оцінки їх придатності. З цією метою пропонується підхід, що забезпечує й оцінку 

привабливості для покупців земель для сільськогосподарського використання з 

урахуванням сукупності параметрів, що характеризують якість ґрунту, агроклімат, 

рельєф та водний режим. 
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Радомський С., Дума Ю. Поліпшення оцінки придатності земель для 

сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах 
У статті проведено аналіз, дано характеристику оцінки придатності земель 

для сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах з метою її покращання.  

Використання земель у сільськогосподарському виробництві потребує 

оцінки їх придатності. Пропонується підхід, що забезпечує і оцінку привабливості 
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для покупців земель для сільськогосподарського використання з урахуванням 

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

водний режим. 

Ключові слова: вартість землі, оцінка землі, економічна оцінка землі, норма-

тивна грошова оцінка, експертна грошова оцінка, топографія території, бонітування 

ґрунтів, рельєф території, оцінка придатності земель. 

 

Radomskyy S., Duma Y. Improved assessment of the suitability of land for 

agricultural productionin market conditions 

Сharacterizes and improves the assessment of land suitability for agricultural 

production in market conditions is analyzed.  

Land using in agricultural production requires an assessment of their suitability. To 

this end, an approach that provides an assessment of the attractiveness of land buyers for 

agricultural use, taking into account a set of parameters characterizing the quality of the 

soil, agroclimate, relief and water regime is proposed. 
Key words: cost of land, estimation of land, economic land valuation, normative 

monetary estimation, expert monetary estimation, topography of the territory, agitation of 

soils, relief of the territory, assessment of land suitability. 

 

Радомский С., Дума Ю. Улучшение оценки пригодности земель для 

сельскохозяйственного производства в рыночных условиях 

В статье проведен анализ, дана характеристика оценки пригодности земель 

для сельскохозяйственного производства в рыночных условиях с целью ее 

улучшения.  

Использование земель в сельскохозяйственном производстве требует оценки 

их пригодности. Предлагается подход, обеспечивающий и оценку привле-

кательности для покупателей земель для сельскохозяйственного использования с 

учетом совокупности параметров, характеризующих качество почвы, агроклимат, 

рельеф и водный режим. 

Ключевые слова: стоимость земли, оценка земли, экономическая оценка 

земли, нормативная денежная оценка, экспертная денежная оценка, топография 

местности, бонитировка почв, рельеф территории, оценка пригодности земель. 
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Постановка проблеми. Основним призначенням нормативної грошової 

оцінки земель є обґрунтування розмірів платежів за землю, забезпечивши при цьому 
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соціальну справедливість, з одного боку, а з іншого  вилучивши додатковий дохід, 

який формується залежно від виду використання земель та інших рентоутворю-

вальних факторів. Уся історія розвитку та вдосконалення методичних підходів до 

проведення нормативної грошової оцінки земель характеризується спробами 

теоретично обґрунтувати розмір земельної ренти, яка створюється в різних галузях 

економіки (різні категорії земель, види та способи їх використання). 

У процесі зародження грошової оцінки  домінуючим був підхід, відповідно 

до якого для кожної категорії земель було запропоновано свої, специфічні підходи 

до розрахунку показників нормативної грошової оцінки з урахуванням того факту, 

входить чи не входить відповідна земельна ділянка в межі населеного пункту. Однак 

завжди залишалися окремі види функціонального використання земель, для яких 

існували винятки із загального алгоритму оцінки.  На сьогодні склалася ситуація, 

коли землі сільськогосподарського призначення та водного фонду мають специфічні 

підходи до визначення показників нормативної грошової оцінки. Тому, на наш 

погляд, є потреба проаналізувати ситуацію, яка склалася в методичному та 

нормативному забезпеченні оцінки земель цих категорій у межах населених пунктів, 

визначити основні недоліки, проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками питанням 

нормативної грошової оцінки  присвячено значну кількість наукових робіт, які 

охоплюють як теоретичні, так і прикладні проблеми. Широко відомі наукові праці 

А. Г. Мартина [1], Ю. Ф. Дехтяренка, Ю. М. Манцевича, О. Я. Палехи [2], 

В. М. Кілочка та інших вчених. Водночас методичні засади нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення є малодослідженими.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз  методичного та нормативного 

забезпечення оцінки земель сільськогосподарського призначення та водного фонду 

в межах населених пунктів та визначення її основних недоліків і напрямів 

удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до «Порядку нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів», затвердженого наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 р.  № 489 [6], нормативна 

грошова оцінка всіх категорій земель та земельних ділянок населених пунктів  

визначається за єдиною формулою, за винятком земель сільськогосподарського 

призначення та земельних ділянок водного фонду, що використовуються для 

риборозведення. 

Пунктом 11 вищезгаданого «Порядку…» визначено, що нормативна грошова 

оцінка земель сільськогосподарського призначення, що розташовані в межах 

населених пунктів, здійснюється відповідно до «Порядку нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення», затвердженого наказом 

Державного комітету України із земельних ресурсів, Міністерства аграрної політики 

України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального гос-

подарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 р. 

№ 18/15/21/11 [9]. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про затвердження 

Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення» 16 листопада 2016 р. № 831 [4]. Пункт 3 цієї постанови зобов’язував 
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Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у шестимісячний строк 

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою. На 

підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 

592/341/428 від 30.12.2016 р. наказ № 18/15/21/11 від 27.01.2006 р. [10] втратив 

чинність, але відповідні зміни в «Порядок нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів»  внесені не були.  

Пунктом 12 «Порядку нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів» [6] нормативна грошова оцінка земельних ділянок водного фонду, що 

розташовані в межах населених пунктів, які використовуються для риборозведення, 

здійснюється згідно з «Порядком нормативної грошової оцінки земель несільсько-

господарського призначення (крім земель населених пунктів)», затвердженим 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 

2013 р. № 508 [7]. 

Додаток 1 до «Порядку нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів» (пункт 5 розділу ІІ) передбачає, що коефіцієнт, який характеризує 

функціональне використання земельної ділянки (Кф), відповідно до «Класифікації 

видів цільового призначення земель», затвердженої наказом Державного комітету 

України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548 [5], для земельних ділянок 

для рибогосподарських потреб (підрозділ 10.07) становить 1,2, що є найбільшим для 

земель водного фонду. 

Зрозуміло, що риборозведення є важливою складовою продовольчого 

забезпечення, але варто звернути увагу, що більшість водних об’єктів, особливо в 

межах населених пунктів, виконують важливу рекреаційну функцію для місцевого 

населення. Враховуючи це, спробуємо з’ясувати, як будуть відрізнятися показники 

нормативної грошової оцінки для земельних ділянок водного фонду і тих, які надані 

для рибогосподарських потреб, наскільки такий підхід є виправданим. 

Абстрагуючись від конкретної земельної ділянки, спробуємо визначити 

мінімальне та максимальне значення грошової оцінки в розрахунку на одиницю 

площі і порівняти це значення із земельними ділянками водного фонду іншого 

цільового призначення в межах населених пунктів.  

Нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки 

водного фонду за межами населених пунктів  (Цн)  відповідно до [3; 7]  визначається 

за формулою  

Цн = Рд × Ск × Км × Кв × Кмц × Кі, 

де Рд  рентний дохід для земель  водного фонду на 1 м2 площі  0,0211 грн/рік; 

 Ск  строк капіталізації, 33 роки; 

 Кв  коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки; 

 Кі  коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, що за 

інформацією Держгеокадастру [8] за 2014–2016 рр. становить  

1,910 = 1,249·1,443·1,06. 

Коефіцієнт Кв, який враховує вид використання земельної ділянки, 

визначається за формулою 

Кв = Кв1 × Кв4, 
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де Кв1 –коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки (мінімальне 

значення 0,5, а максимальне – 2,5, додаток 7 до «Порядку нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів)» [7]. 

Для цілей нашого дослідження будемо розраховувати показники нормативної 

грошової оцінки одного квадратного метра земель групи земельних угідь «Води», 

тому значення коефіцієнта приймаємо рівним одиниці; 

Кв4  коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів та 

визначається для земель із цими об’єктами: природні водотоки (річки та струмки), 

штучні водотоки (канали), озера, ставки, водосховища та інші водні об’єкти,              

Кв4 = Квд1 × Квд2 × Квд3, 

де Квд1  коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта (мінімальне 

значення 0,7, а максимальне  1,5); 

 Квд2  коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта (мінімальне 

значення 0,5, а максимальне  1,5); 

Квд3  коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта 

(мінімальне значення 1,0, а максимальне  1,5).  

Виходячи з наведених формул, мінімальна нормативна грошова оцінка 

земель водного фонду під водою за методикою [3; 7] станом на 1 січня 2017 р. 

становитиме: 

Цн = 0,0211 грн/рік·33 роки·0,7·0,5·1,0·1,910 = 0,4654. 

Максимальне значення цієї оцінки буде становити: 

Цн = 0,0211 грн/рік·33 роки·1,5·1,5·1,5·1,910 = 4,4885.  

Розрахунки показують, що значення грошової оцінки земель водного фонду, 

наданих для рибогосподарських потреб, незалежно від місця розташування, 

значення водного об’єкта, його якісного стану та екологічного значення, можуть 

перебувати в діапазоні від 0,4654 до 4,4885 грн за 1м2. 

Для прикладу, за даними Держгеокадастру, мінімальна базова вартість 

одного квадратного метра земель населеного пункту у Львівській області  

5,64 грн/м2 (село Кульби, Поморянська селищна рада Золочівського району, в якому 

проживає троє осіб). Для більшості сільських населених пунктів цього регіону базова 

вартість перебуває в діапазоні від двадцяти до шістдесяти гривень за квадратний 

метр, а це в десятки разів більше від значення, отриманого вище, за «Порядком 

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім 

земель населених пунктів)» [7]. 

Висновки та перспективи подальших наукових пошуків. Узагальнюючи 

проведене дослідження, можна зробити певні висновки, акцентуючи  увагу на тому, 

що визначений законодавством порядок нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, наданих для риборозведення,  має низку недоліків. 

Перший із них пов'язаний з тим, що, надаючи землі для рибогосподарських 

потреб, необхідно замовляти технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки навіть за умови, що нормативна грошова оцінка населеного 

пункту проведена. 
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Другий пов'язаний із тим, що водні об’єкти в межах населених пунктів 

виконують важливі рекреаційні та екологічні й соціальні функції для жителів 

населених пунктів, а тому надавати ці об’єкти лише для цілей рибогосподарських 

потреб недоцільно. 

Третій недолік полягає в тому, що розмір показників оцінки може 

відрізнятися в декілька разів, залежно від значення та якісного стану водних об’єктів, 

які приймаються за даними Державного агентства водних ресурсів України, та 

екологічного значення – за даними Міністерства екології та природних ресурсів 

України. Такі дані офіційно не оприлюднені і не мають відповідного юридичного 

статусу, що може призвести до суб’єктивних підходів до оцінки.  

Виходячи з цього пропонуємо проводити оцінку земельних ділянок водного 

фонду, наданих для рибогосподарських потреб, за загальним порядком грошової 

оцінки земель населених пунктів, зменшивши коефіцієнти, які характеризують 

функціональне використання земельної ділянки (Кф), для цього виду використання 

з метою стимулювання риборозведення. Це дасть змогу врахувати вплив місця 

розташування на рентний дохід, який створюється під час використання водного 

об’єкта. Необхідно внести зміни в «Порядок нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів», затверджений наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 25.11.2016 р. № 489 [6], передбачивши проведення 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Методики нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 16 листопада 

2016 р. № 831 [4].  
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ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ  

ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ  

НА ТЕРИТОРІЇ СНЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Г. Нестеренко, к. е. н., М. Сеник 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Згідно із Земельним кодексом України державний 

земельний кадастр введено для забезпечення раціонального використання та 

організації земельних ресурсів. Реформування земельних відносин в Україні 

базується на всесторонніх даних про землю, які містить державний земельний 

кадастр. Земля виконує багато різних функцій і є в сучасних умовах одним із 

важливих ресурсів і факторів функціонування економіки територій. Земельний 

кадастр як наука вивчає загальні відомості, принципи і закономірності формування й 

функціонування земельних ділянок як об'єктів земельно-правових відносин, просто-

рового базису, головного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та 

природного ресурсу.  

Дослідити стан ведення державного земельного кадастру та застосування 

його даних для потреб управління, раціональної організації і використання земель є 

дуже актуальним у зв'язку з купівлею-продажем, даруванням, передачею у спадщину, 

обміном землі разом із нерухомістю, проведенням аукціонів, конкурсів земель. 

Об'єктивні дані державного земельного кадастру є базою функціонування 

землевпорядних органів та інших державних структур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спираючись на правову базу, 

чинне земельне законодавство України, у встановлені строки проводиться інвен-

таризація земель, виділено землі запасу і резервного фонду, встановлено межі 

сільських, селищних рад, сільських населених пунктів, ведуться роботи з обліку 

якості земель населених пунктів з метою оподаткування громадян, підприємств, 

організацій тощо. 

Необхідність ведення державного земельного кадастру зумовлюється 

потребами суспільного виробництва. Стан його ведення в Україні досліджує багато 

вітчизняних учених, зокрема М. Г. Лихогруд, О. Я. Микула, М. Г. Ступень, 

А. М. Третяк та ін. Однак безліч питань щодо ведення державного земельного 



53 

 

кадастру в умовах економічної та земельної реформ виникає постійно, зокрема 

стосовно застосування даних державного земельного кадастру під час використання 

земель на сучасному етапі розвитку ринкових відносин. 

Постановка завдання. Завдання дослідження ‒ з’ясувати зміст та значення 

застосування даних державного земельного кадастру для раціональної організації 

використання земель Снятинського району Івано-Франківської області. 

Виклад основного матеріалу. Державний земельний кадастр є єдиною 

державною геоінформаційною системою відомостей про землі, розташовані в межах 

кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також 

даних про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл земель між 

власниками і користувачами [1]. 

Державний земельний кадастр – це найважливіший інструмент державного 

управління земельним фондом. Він забезпечує прийняття науково обґрунтованих 

рішень у галузі організації раціонального використання та охорони земель. Його роль 

як інструмента державного управління зросла в умовах проведення земельної 

реформи, запровадження плати за землю, залучення земельних ресурсів до системи 

ринкових відносин [2]. 

Основними призначеннями державного земельного кадастру повинно бути 

визнання факту виникнення або припинення існування земельної ділянки як об'єкта 

права власності та права користування і забезпечення інформацією органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, 

установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, 

раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю 

і цінності земель у складі природних ресурсів та ресурсного потенціалу агро-

промислового комплексу, контролю за використанням і охороною земель, еконо-

мічного та екологічного обґрунтування проектів землеустрою. 

Державний земельний кадастр є основою для інших відомчих і галузевих 

кадастрів та інформаційних систем. 

Основними принципами ведення державного земельного кадастру є: 

 забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки в межах 

України; 

 запровадження єдиної системи просторових координат та ідентифікації 

земельних ділянок; 

 запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та 

забезпечення її достовірності [3, с. 145].  

Державний земельний кадастр містить такі складові частини: кадастрове 

зонування; кадастрові зйомки; бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель; 

грошову оцінку земельних ділянок; державну реєстрацію земельних ділянок; облік 

кількості та якості земель [4].  

Кадастрові зйомки передбачають: 

 кадастрову зйомку земельної ділянки; 

 погодження меж земельної ділянки зі суміжними власниками землі та 

землекористувачами; 
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 відновлення або встановлення меж земельної ділянки на місцевості; 

 встановлення меж зон обтяжень і обмежень щодо використання 

земельної ділянки; 

 виготовлення кадастрового плану.  

Оцінка землі в Україні розрізняється як: порівняльна оцінка якості ґрунтів за 

їх основними природними властивостями, бонітування ґрунтів; економічна оцінка; 

грошова оцінка [5]. 

Бонітування ґрунтів − це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними 

природними властивостями, які мають сталий характер і суттєво впливають на 

урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-

кліматичних умовах. Воно проводиться за 100-бальною шкалою для відповідних 

сільськогосподарських культур. Вищим балом оцінюються ґрунти, які мають 

найбільшу природну продуктивність. 

Економічна оцінка земель − це оцінка землі як природного ресурсу і засобу 

виробництва в сільському і лісовому господарстві та просторового базису у 

суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність 

земель, ефективність їх використання за дохідністю з одиниці площі. Її проводять 

для порівняльного аналізу їх ефективного використання. Дані економічної оцінки 

земель є основою грошової оцінки земельних ділянок різного цільового призначення. 

Економічна оцінка земель визначається за методикою, затвердженою спеціально 

уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 

Державний облік кількості земель містить відомості про їх природний і 

господарський стан. Він характеризує кожне землеволодіння і землекористування за 

складом угідь та їх підвидами відповідно до прийнятої класифікації [2]. 

Розподіл земель на території Снятинського району Івано-Франківської 

області станом на 1.01.2017 р. подано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Розподіл земель на території Снятинського району Івано-Франківської області 

Назва земель Загальна площа 

га % 

С.-г. землі 48128,89 79,94 

Ліси та інші лісовкриті площі 5617,20 9,33 

Забудовані землі 4167,71 6,92 

Відкриті заболочені землі 60,06 0,10 

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом - - 

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним 

рослинним покривом 

871,07 1,45 

Води 1359,18 2,26 

Всього 60204,10 100,0 

 

Як бачимо (див. табл. 1), площа Снятинського району становить 60204,10 га. 

У структурі земель найбільшу площу займають сільськогосподарські землі – 

48128,89 га (79,94 % від загальної площі). 
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Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя 

за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також 

за ступенем забруднення ґрунтів. 

Державний реєстр земель є правовою стороною земельного кадастру (процес, 

необхідний для виникнення, зміни, переходу, обмеження і припинення прав 

власності або інших прав). Він забезпечує дотримання принципів недоторканності 

земельного фонду країни й охорону прав власників та землекористувачів на надані 

їм в установленому порядку землі. 

Створення в Україні цивілізованого, простого і зрозумілого державного 

земельного кадастру є необхідною умовою розвитку ринкової економіки і засобом 

досягнення мети вдосконалення земельних відносин.  

У разі купівлі-продажу земельна ділянка або право її оренди з установленими 

межами і правовим режимом використання виступає об’єктом продажу. Об’єктом 

купівлі-продажу є: 

 земельні ділянки або право їх оренди, на яких знаходяться об’єкти 

незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, що підлягають приватизації 

згідно із законодавством України; 

 земельні ділянки, які вільні від забудови та розміщені в межах населених 

пунктів, а також земельні ділянки сільськогосподарського призначення поза їх 

межами. 

Продавцями земельних ділянок або права їх оренди є місцеві ради, державні 

адміністрації, які здійснюють продаж через місцеві державні органи земельних 

ресурсів. Продаж земельних ділянок, які є в комунальній власності, здійснюється за 

рішенням сільських, селищних, міських рад. 

У табл. 2 подано інформацію про продаж органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення державної та комунальної власності у Снятинському районі Івано-

Франківської області станом на січень 2017 року. 

Таблиця 2  

Інформація про продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення 

державної та комунальної власності 

№ Показник Характеристика 

показників 

Одиниця 

виміру 

У межах 

населених 

пунктів 

За межами 

населених 

пунктів 

1 Продано органами 

виконавчої влади або 

органами місцевого 

самоврядування 

земельних ділянок 

державної та 

комунальної власності 

несільськогосподарського 

призначення 

кількість од. 25 0 

площа га 2,4884 0 

вартість тис. грн 1241,11 0 
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Згідно з Податковим кодексом України використання землі в Україні є 

платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної 

плати. 

Земельний податок − це обов’язковий платіж, який сплачується до бюджету 

власниками землі та землекористувачами (крім орендарів, які сплачують орендну 

плату) у терміни, встановлені законодавством [5].  

Основна форма плати за землю, яка поширена в Україні, − це встановлення 

об’єктом оподаткування ставок залежно від родючості ґрунтів та місця розташування 

ділянки. Ці показники інтегровано враховує розмір земельної ділянки. 

Базою для оподаткування є грошова оцінка земель. Основою запровадження 

земельного податку для всіх землекористувачів України є нормативна оцінка землі. 

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земель-

ного кадастру. Останній містить дані реєстрації прав власності, права користування 

землею і договорів на оренду землі, обліку кількості та якості земель, бонітування 

ґрунтів, зонування території населених пунктів, економічної і грошової оцінки 

земель. 

Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або кому-

нальній власності, централізується на спеціальних бюджетних рахунках, розпо-

діляється і не може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється 

законом. 

Висновки. На території Снятинського району Івано-Франківської області, як 

і в цілій Україні, державний земельний кадастр покликаний забезпечувати 

необхідною інформацією органи державної влади та органи місцевого самовря-

дування, зацікавлені підприємства, установи і організації, а також громадян з метою 

регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, 

визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, 

контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного 

обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою. 

Як система відомостей і документів державний земельний кадастр є 

сукупністю земельно-кадастрової документації, матеріалів та інформації про право-

вий режим земельного фонду, його розподіл серед власників землі, землекорис-

тувачів, про кількісні характеристики і народногосподарську цінність земель. 

Застосування даних державного земельного кадастру забезпечує раціональну 

організацію і використання земель на території Снятинського району Івано-

Франківської області, як і на території України загалом. 
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Нестеренко Г., Сеник М. Застосування даних державного земельного 

кадастру для раціональної організації використання земель на території 

Снятинського району Івано-Франківської області 

Як система відомостей і документів державний земельний кадастр є 

сукупністю земельно-кадастрової документації, матеріалів та інформації про пра-

вовий режим земельного фонду, його розподіл серед власників землі, земле-

користувачів, про кількісні характеристики і народногосподарську цінність земель. 

На території Снятинського району Івано-Франківської області, як загалом в 

Україні, державний земельний кадастр покликаний забезпечувати необхідною 

інформацією органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зацікав-

лені підприємства, установи і організації, а також громадян з метою регулювання 

земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення 

розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за 

використанням і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування 

бізнес-планів та проектів землеустрою. 

Ключові слова: державний земельний кадастр, дані державного земельного 

кадастру, організація використання земель. 

 

Nesterenko H., Senyk M. Application to state land cadastre data for rational 

organization of land use in the territory of Sniatyn district in Ivano-Frankivsk region 

State land cadaster, as a system of information and documents, is a complex of 

land-cadaster documentation, materials and information about legal status of land fund, its 

distribution between landlords and land-users, about quantitative characteristics and 

national economic importance of lands.  

In the territory of Sniatyn district in Ivano-Frankivsk region, and generally in 

Ukraine, the state land cadastre should supply necessary information for state authorities 

and local authorities, interested enterprises, establishments and organizations, as well as 

citizens to regulate land relations, rational use and protection of lands, determination of 

land payment and land value in the structure of natural resources, control for use and 

protection of lands, economic and ecological argumentation of business-plans and projects 

of land management. 

Key words: state land cadastre, data of state land cadastre, organization of land 

use. 
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Нестеренко Г., Сеник М. Применение данных государственного 

земельного кадастра для рациональной организации использования земель на 

территории Снятинского района Ивано-Франковской области 

Как система сведений и документов государственный земельный кадастр 

представляет собой совокупность земельно-кадастровой документации, материалов 

и информации о правовом режиме земельного фонда, его распределении среди 

собственников земли, землепользователей, о количественных характеристиках и 

хозяйственной ценности земель. 

На территории Снятинского района Ивано-Франковской области, как и по 

всей Украине, государственный земельный кадастр призван обеспечивать необ-

ходимой информацией органы государственной власти и органы местного само-

управления, заинтересованные предприятия, учреждения и организации, а также 

граждан с целью регулирования земельных отношений, рационального исполь-

зования и охраны земель, определения величины платы за землю и ценности земель 

в составе природных ресурсов, контроля за использованием и охраной земель, 

экономического и экологического обоснования бизнес-планов и проектов земле-

устройства. 

Ключевые слова: государственный земельный кадастр, данные государ-

ственного земельного кадастра, организация использования земель. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЛЬВІВЩИНИ 

 

О. Гриник, аспірант 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Земля є національним багатством і головним 

засобом в аграрному виробництві. Ефективне її використання впливає на вироб-

ництво сільськогосподарської продукції та розвиток національної економіки. 

На сьогодні земельні правовідносини використання земель землевласниками 

та землекористувачами є недостатньо врегульованими. Відбувається нераціональне 

використання ґрунтів, що призводить до деградації ґрунтового покриву, втрати його 

продуктивності. Тому підтримання та поліпшення родючості ґрунту, запобігання 

ерозійним процесам, засоленню, заболоченню, забрудненню різними токсичними 

речовинами є актуальне. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження ґрунтів 

і ґрунтового покриву Львівської області присвячені наукові монографії і статті 

С. П. Позняка, П. В. Климовича, Б. І. Козловського, М. Г. Кіта, В. Г. Гаськевича, 

Р. М. Панаса, З. М. Томашівського, О. Й. Качмар, М. І. Пшевлоцького, З. П. Паньківа, 

І. Я. Папіша, А. А. Кирильчука, Б. П. Свидницького, Г. С. Іванюк, Т. С. Ямелинця, 

О. В. Гаськевич, О. Г. Телегуза, М. Р. Салюк, Н. М. Павлюк, О. М. Підкови, 

П. В. Романіва, Ю. І. Наконечного, О. В. Телегуз та ін. Проблеми землекористування, 
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моніторингу земель області розглянуто у працях А. Я. Сохнича, М. Г. Ступеня та ін. 

[8]. Водночас низка положень, що стосуються ефективного використання земель у 

сільському господарстві Львівщини, потребують подальших наукових досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного стану використання 

сільськогосподарських земель Львівської області, визначення основних недоліків та 

пропозицій щодо його покращання.  

Виклад основного матеріалу. Різноманітність природних умов Львівської 

області зумовлена її географічним положенням, геологічною будовою, рельєфом, 

кліматом, гідрологією, рослинним покривом.  

Багатством природних ресурсів Львівщини є  ґрунти (чорноземи типові і 

опідзолені, темно-сірі опідзолені, сірі лісові, дерново-карбонатні, лучно-чорно-

земні).  

Однією з найважливіших властивостей та характеристик ґрунту є його 

родючість – здатність задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, 

повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності 

є основним показником якості ґрунту [7]. 

Родючість ґрунту визначається кліматичними умовами, агрофізичними 

властивостями ґрунтів, їхнім гранулометричним, мінералогічним і хімічним 

складом, запасом елементів живлення та вмістом їхніх рухомих форм, гумусу, 

інтенсивністю мікробіологічних процесів, реакцією середовища та іншими фізико-

хімічними властивостями [2]. 

Родючість ґрунтів пов’язана як із природними чинниками, так і з виробничою 

діяльністю людини. 

На території Львівської області, по суті, не залишилось ґрунтів, які б не 

зазнали антропогенного впливу. Науково необґрунтовані дії, тривале і нерозумне 

використання ґрунтів у аграрному виробництві призвели до змін властивостей ґрун-

тів, погіршення їхнього екологічного стану і розвитку деградаційних процесів [8]. 

Погіршення еколого-агрохімічного стану ґрунтів унаслідок порушення 

науково обґрунтованої технології застосування добрив, незадовільна їх якість, 

наявність різних токсичних домішок, збільшення площ кислих ґрунтів (із обсте-

жених 610 тис. га – 35,2 % є кислими) є однією з основних проблем галузі 

рослинництва.  

Від’ємний баланс поживних елементів зумовлений недостатнім і необґрун-

тованим застосуванням органічних і мінеральних добрив, а також недотриманням 

сівозміни. У середньому за останні три роки від’ємний баланс гумусу в області склав 

720 кг/га, а щорічний середній винос урожаєм елементів живлення на 1 га посівів 

перевищував їх надходження у ґрунт на 140 кг діючої речовини [3]. 

За даними ґрунтових обстежень 1957–1961 рр., на Львівщині налічувалося 

94 тис. га еродованих орних ґрунтів [5], а  на 01.01.2012 р. – 220,2 тис. га, тобто на 

234,3 % більше. Площа еродованих ґрунтів сільськогосподарських угідь зросла зі 

121 тис. га до 270,21 тис. га, що становить 223,3 % [9]. 

Станом на 01.03.2016 р. в області нараховувалося 229,2 тис. га еродованих 

земель (28,8% від площі ріллі), з них 174,5 тис. га піддані водній ерозії [3]. 
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Основна причина ерозійних процесів криється в порушенні протиерозійної 

організації території, розпаюванні земель на невеличкі ділянки, недотриманні 

науково обґрунтованих сівозмін та технологій обробітку ґрунту. 

Таким чином, посилений антропогенний пресинг на ґрунтовий покрив Львів-

ської області, нехтування законами землеробства, недотримання ґрунтоохоронних 

заходів, відсутність превентивного підходу до збереження ґрунтів та їх родючості 

призводять до активізації деградаційних процесів, знижують екологічну стійкість 

ландшафтів і зменшують родючість. 

У статтях 91 і 96 Земельного кодексу України [1] та статті 35 Закону України 

«Про охорону земель» [7] вказано, що власники землі і землекористувачі мають 

підвищувати родючість ґрунтів та своєчасно інформувати відповідні органи про стан 

деградації та забруднення земельних ділянок, забезпечувати захист земель від ерозії, 

виснаження, засолення, забруднення, засмічення, заростання бур’янами, солон-

цювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, вживати заходів щодо запо-

бігання екологічно небезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації його 

наслідків. Проте більшість землевласників та землекористувачів не дотримуються 

пунктів цих законодавчих актів, а державні органи не в змозі ефективно здійснювати 

контроль за станом ґрунтів та їх родючості самостійно (без належної підтримки з 

боку землевласників). Необхідність цього є однією з вимог статті 15 (частини 1, 2) 

Закону України «Про оренду землі» [6] щодо збереження стану об’єкта оренди як 

невід’ємної складової будь-якого договору про оренду земель. 

Для збереження і покращання стану ґрунтового покриву області потрібно 

вжити низку заходів зі створення раціонального землекористування. 

Насамперед варто запровадити моніторинг родючості ґрунтів на землях, що 

орендуються, фіксувати стан ґрунту на початку терміну оренди і в кінці. Вирахувана 

різниця цих показників покаже, яку шкоду було завдано ґрунту. На основі цього має 

вирішуватись питання про компенсацію завданих втрат землекористувачем: 

відновлення початкової родючості ґрунту (наприклад, за допомогою внесення 

органічних та мінеральних добрив), оплату штрафу тощо. 

Однією з ознак деградації ґрунту є зменшення в ньому гумусу. Для від-

творення його вмісту у ґрунті необхідно збільшити надходження до ґрунту орга-

нічних речовин, поліпшити умови гуміфікації рослинних решток і гною, зменшити  

втрати гумусу внаслідок його мінералізації та ерозії ґрунтів. 

Необхідно провести комплекс заходів захисту ґрунтів від ерозійних процесів. 

Ці заходи не повинні проводитись одноразово, а мати системний характер. 

Виведення ріллі з інтенсивного обробітку необхідно проводити на основі 

проектів для кожного господарства. Землі на схилах 3-5° належить використовувати 

під високоінтенсивні луки, землі на схилах 5-7° – під пасовища з поліпшеним 

травостоєм, а на схилах понад 7° – під суцільне заліснення.  

Потрібно запровадити нагляд за оптимізацією співвідношення земельних 

угідь, як основи їхньої охорони й відновлення.  

Для поліпшення родючості ґрунтів необхідно докорінно змінити структуру 

посівних площ у сівозмінах, розширити посіви багаторічних бобових, трав, 

використовувати пожнивні й поукісні посіви на зелене добриво, а солому колосових 
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культур – як органіку, переходити на біологічні методи підвищення родючості 

ґрунтів разом з використанням мінеральних і органічних добрив [4]. 

Також для підвищення родючості ґрунту необхідно застосовувати сидерацію, 

що ґрунтується на використанні зеленими рослинами необмежених ресурсів 

сонячної енергії для виробництва органічних речовин, які використовують на 

добрива приорюванням в ґрунт у полі сівозміни за енерго- і ресурсоощадних 

технологій вирощування. 

Унаслідок приорювання 35-40 т/га зеленої маси до ґрунту потрапляє 150-

200 кг азоту, що прирівнюють до 30-40 т гною. Коефіцієнт використання азоту 

зелених добрив першого року дії удвічі більший, ніж гною [10]. 

Для стабілізації гумусового стану ґрунтів вкрай потрібне проведення в 

необхідних обсягах вапнування кислих ґрунтів, що забезпечить закріплення гумусу 

на поверхні мінеральної частини ґрунту. 

Висновки. Зміни форм господарювання і власності на землю негативно 

позначилися на родючості ґрунтів Львівської області.  

Реалізація комплексних заходів з підвищення родючості ґрунтів та 

виконання органами державної влади, власниками землі та землекористувачами 

рекомендацій науково-дослідних установ стосовно раціонального використання 

земель дасть змогу створити ефективний механізм регулювання земельних відносин 

та державного управління земельними ресурсами. 
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Гриник О. Сучасний стан родючості ґрунтів Львівщини 

Проаналізовано агроекологічний стан і проблеми використання ґрунтів 

Львівської області. Встановлено, що ведення землеробства призвело до поширення 

деградаційних процесів і зниження родючості ґрунтів. Запропоновано заходи 

раціонального використання і охорони ґрунтів. 

Ключові слова: родючість, Львівська область, ґрунт, деградація, охорона 

ґрунтів. 

Hrynyk O. Current conditions of soil fertility in Lviv region 

The article analyzes agro-ecological conditions and problems of soil use in Lviv 

region. It is confirmed that arable farming has caused extension of degradation processes 

and fall of soil fertility. The research proposes measures concerning rational use and 

protection of soils.   

Key words: fertility, Lviv region, soil, degradation, soil protection. 

Гриник О. Современное состояние плодородия почв Львовщины 

Проанализированы агроэкологическое состояние и проблемы использования 

почв Львовской области. Установлено, что ведение земледелия привело к распро-

странению деградационных процессов и снижению плодородия почв. Предложены 

мероприятия по рациональному использованию и охране почв. 

Ключевые слова: плодородие, Львовская область, почва, деградация, 

охрана почв.  
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНОЇ 

ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Т. Сусак, аспірант 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Економічні перетворення в державі, реформування 

земельних відносин та вдосконалення податкового законодавства потребують 

покращання системи, яка забезпечує функціонування податкових платежів, що є 

соціально та економічно виправдані. У зв'язку з цим зростає роль грошової оцінки 

земель, яка, відповідно до Податкового кодексу, є основою нарахування податкових 

платежів. 

Розглядаючи земельне законодавство, варто наголосити, що останніми 

роками внесено зміни до нормативно-правового забезпечення та Методики грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Однак 

зміни, які стосувалися земель несільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів, внесено ще у 2013 році. І тому з урахуванням сьогоднішньої 

ситуації, а також із наповненням бази Державного земельного кадастру є потреба у 
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вдосконаленні цієї методики. Доцільно буде проаналізувати історію виникнення, 

становлення та теперішній стан проведення нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками проблемі 

оцінки земель присвячено велику кількість наукових робіт, в яких висвітлено 

важливі науково-методичні підходи. Широко відомі наукові праці Ю. Ф. Дехтяренка, 

Ю. М. Манцевича, О. Я. Палехи [3], М. Г. Ступеня, В. М. Кілочка, А. Г. Мартина [1] 

та ін. Водночас методичні засади нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення є малодослідженими.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз основних тенденцій 

нормативно-методичного забезпечення оцінки земель несільськогосподарського 

призначення та визначення перспектив її подальшого вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Економічні перетворення в державі 

зумовлюють зміни у законодавстві. Це стосується й нормативно-правових актів 

щодо оцінки земель несільськогосподарського призначення. 

Початком зародження нормативної грошової оцінки земель несільсько-

господарського призначення можна вважати 1995 рік. У Постанові Кабінету 

Міністрів України «Про внесення доповнень до Методики грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів» [5] вказується: «Якщо 

земельна ділянка несільськогосподарського призначення знаходиться за межами 

населеного пункту, ціна одного квадратного метра її дорівнює десятикратному 

розміру грошової оцінки ріллі».  

Наступна зміна у проведенні грошової оцінки земель несільсько-

господарського призначення була здійснена 1997 року. Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про Методику нормативної грошової оцінки земель несіль-

ськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)» [7] перед-

бачалося, що під час проведення оцінки використовувалися різні підходи й різні 

коефіцієнти для кожного виду земель. Так, для прикладу, в основу визначення 

нормативної грошової оцінки земель промисловості, транспорту, зв'язку, енер-

гетики, оборони та іншого призначення покладено рентний дохід від цільового 

використання земельних ділянок та здійсненого поліпшення їх облаштування.  

Відповідно до цієї Методики нормативна грошова оцінка земель 

промисловості, транспорту та зв'язку, енергетики визначається за формулою  

Цн = Рпнп х Тк х Кф х Км, 

де Цн – нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної 

ділянки, грн;  

Рпнп – рентний дохід, який створюється за рахунок облаштування земельної 

ділянки, грн/м2;  

Тк – термін капіталізації рентного доходу, який встановлюється на рівні 33 

років;  

Кф – коефіцієнт, який враховує функціональне використання земельної 

ділянки;  

Км – коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки.  
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Коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки (Км), 

обчислюється за формулою  

Км = Кр х Кл, 

де Кр – коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування 

земельної ділянки (віддаленість від центру адміністративного району та 

найближчого населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення, входження 

до приміської зони великих міст тощо);  

Кл – коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування 

земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, 

історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими 

умовами.  

Наказом «Про Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів )» [8] деталізуються окремі моменти, 

які не описані у Методиці. Так у Порядку вказується, що для визначення рентного 

доходу, що створюється за рахунок облаштування земельної ділянки (Рпнп), 

використовується формула 

Рпнп = (ТП - З - З х Кнр) х Взп : Воф, 

де ТП – нормативний обсяг товарної продукції підприємства, яке є власником 

або користувачем оцінюваної земельної ділянки, грн/м2; 

З – виробничі затрати, грн/м2; 

Кнр – коефіцієнт норми рентабельності; 

Взп – балансова вартість будівель і споруд, розташованих у межах земельної 

ділянки, та інженерно-транспортної інфраструктури, яка розташована за межами 

земельної ділянки і перебуває на балансі підприємства; 

Воф – балансова вартість основних фондів підприємства.  

При цьому нормативний обсяг валової продукції (ТП) розраховується як 

добуток виробничих затрат (З) та коефіцієнта нормативної рентабельності 1,15, а 

значення виробничих затрат приймається за даними фінансового звіту підприємства 

за той рік, який передував рокові оцінки.  

Виходячи з такого підходу нормативна грошова оцінка земельних ділянок 

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення залежала від результатів господарської діяльності, а не від рентного 

доходу, який створюється земельною ділянкою.  

Це стало основною, але не єдиною причиною прийняття нового «Порядку 

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім 

земель населених пунктів)» [4]. Цей Порядок базувався на Методиці 1997 року і ним 

був змінений нормативний середньорічний економічний ефект від використання 

земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення (див. табл.) Ця зміна враховувала коефіцієнти індексації грошової 

оцінки, яка проводилась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Про 

проведення індексації грошової оцінки земель» [10].  
У 2011 році була прийнята «Методика нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського  призначення (крім   земель     населених    пунктів)»   [2],  в   якій 
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Таблиця 

Значення нормативного середньорічного економічного ефекту різних категорій 

земель за методиками 1997 та 2006 років 

Категорія земель 

Значення нормативного 

середньорічного 

економічного ефекту, 

грн/м2 

Коефіцієнт 

співвідношення 

2006 р. до 1997 р. 

1997 р. 2006 р. 

Землі природоохоронного 

призначення 
0,0626 0,094 1,501597 

Землі оздоровчого призначення 0,0403 0,060 1,488834 

Землі рекреаційного 

призначення 
0,0336 0,050 1,488095 

Землі історико-культурного 

призначення 
0,0653 0,095 1,454824 

 

грошова оцінка земельної ділянки будь-якого призначення визначається за однією 

формулою: 

Цн = Пд х Рд х Ск х Км х Кв х Кмц х Кі, 

де Пд – площа земельної ділянки, м2; 

Рд – рентний дохід для відповідної категорії земель, грн/рік; 

Ск – строк капіталізації років; 

Км – коефіцієнт, який враховує місце розташування земель; 

Кв – коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки і 

встановлюється залежно від складу угідь земельної ділянки відповідно до даних 

Державного земельного кадастру; 

Кмц – коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 

призначення; 

Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель. 

Такий підхід забезпечив методичну єдність проведення грошової оцінки 

земель різних категорій. 

На основі цієї Методики був прийнятий «Порядок нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених 

пунктів)» [9], в якому деталізується процес визначення нормативної грошової оцінки 

і подаються коефіцієнти для її розрахунку. 

Водночас варто наголосити, що чинна сьогодні Методика та відповідний 

Порядок потребують удосконалення. Є потреба привести у відповідність спів-

відношення значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок залежно від 

виду цільового використання земель і незалежно від того, у межах чи за межами 

населених пунктів розташована земельна ділянка. 

З іншого боку, є потреба диференціювати значення нормативної грошової 

оцінки з урахуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання 
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земельної ділянки (Кф), відповідно до Класифікації видів цільового призначення 

земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів, 

із врахуванням значень, які використовуються в процесі проведення нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів [6]. 

Для забезпечення внесення даних про нормативну грошову оцінку земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів до Державного 

земельного кадастру необхідно сформувати вимоги до оформлення електронного 

документа, що містить відомості про результати робіт з оцінки земель в 

електронному вигляді. 

Висновки та перспективи подальших наукових пошуків. Проведений 

аналіз змін нормативно-методичних підходів до методики нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення засвідчив, що в Україні 

постійно вдосконалюються підходи до оцінки земель. Однак варто наголосити, що 

на сьогодні залишається низка проблем, зумовлених, зокрема, відсутністю єдиних 

підходів до визначення показників грошової оцінки земель населених пунктів та за 

їх межами, а також проблем, пов’язаних із необхідністю наповнення бази даних 

Державного земельного кадастру, розширення перспектив автоматизації проведення 

робіт з оцінки на основі геоінформаційних систем. Це потребує розробки низки 

пропозицій щодо вдосконалення методичних підходів нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, які 

охоплюють такі основні напрями: 

1. Привести у відповідність співвідношення значення нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок залежно від виду цільового використання земель і 

незалежно від того, у межах чи за межами населених пунктів розташована земельна 

ділянка. 

2. Диференціювати значення нормативної грошової оцінки з урахуванням 

коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки 

(Кф), відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, з урахуванням 

значень, які використовують у процесі проведення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів [6]. 

3. Забезпечити внесення даних про нормативну грошову оцінку земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів до Державного 

земельного кадастру та сформувати вимоги до оформлення електронного документа, 

що містить відомості про результати робіт з  оцінки земель в електронному вигляді. 
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Сусак Т. Становлення та перспективи розвитку нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення 

Проаналізовано зміни нормативно-методичних підходів до методики 

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення.  Роз-

роблено пропозиції щодо необхідності вдосконалення методичних підходів до 

проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського при-

значення за межами населених пунктів та вдосконалення державного земельного 

кадастру.  

Ключові слова: нормативна грошова оцінка, землі несільськогосподар-

ського призначення. 

 

Susak T. Establishment and prospects of development of normative money 

value of non-agricultural lands 

The changes of normative-methodical approaches to the methodology of normative 
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improvement of methodical approaches to normative monetary valuation of non-
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agricultural land outside the settlements and improvement of the state land cadastre have 

been developed. 

Key words: normative monetary valuation, non-agricultural land. 

 

Сусак Т. Становление и перспективы развития нормативной денежной 

оценки земель несельскохозяйственного назначения 

Проанализированы изменения нормативно-методических подходов к мето-

дике нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения. 

Разработаны предложения о необходимости совершенствования методических 

подходов нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного 

назначения за пределами населенных пунктов и совершенствования государ-

ственного земельного кадастра. 

Ключевые слова: нормативная денежная оценка, земли несельскохозяй-

ственного назначения. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ 
 

 

УДК 911.53:332.024 

ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Н. Стойко, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Для України, як аграрної держави, пріоритетним 

завданням є покращання соціально-економічних умов та підвищення екологічної 

безпеки сільських територій [10]. Вагоме значення у цій стратегії належить 

екологічній політиці України, яка спрямована на впровадження екологічно 

збалансованої системи природокористування. Серед її завдань є зменшення площі 

орних земель через вилучення з їх складу крутосхилів та консервацію деградованих, 

малопродуктивних й техногенно забруднених ділянок; формування національної 

екологічної мережі; запровадження системи природоохоронних заходів збереження 

біо- та ландшафтного різноманіття; розширення площі природно-заповідного фонду; 

збільшення площі залісненої території тощо [8]. Тому в процесі планування 

сільських територій необхідно враховувати ландшафтну диференціацію цих 

територій та екологічний стан природних ресурсів.  

У 2005 р. Україна ратифікувала Європейську ландшафтну конвенцію і цим 

засвідчила підтримку цілі цієї конвенції – «сприяння охороні, регулюванню та 

плануванню ландшафтів, а також організації європейської співпраці з питань 

ландшафту» [9]. Це актуалізує необхідність дослідження концепції ландшафтного 

планування (Landscape Planning), як важливої складової збалансованого розвитку 

сільських територій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчаючи історію розвитку 

ландшафтних ідей у людській діяльності, слід відзначити, що їх використовували ще 

з часів Старого світу при плануванні міського та сільського будівництва, освоєнні та 

облаштуванні ландшафтів для сільськогосподарських цілей [12]. З розвитком 

цивілізації все більше відбувалась трансформація природних ландшафтів, тому 

об’єктом дослідження багатьох науковців ставали питання збереження й віднов-

лення цінних функцій природи. Серед таких хочеться виокремити С. Подолинського, 

В. Докучаєва, В. Вернадського. Кожен із цих учених у своїх працях стверджував про 

необхідність врахування законів природи в процесі здійснення господарської 

діяльності [1; 4; 6]. 

Розглядаючи питання оптимізації геосистем, Д. Гродзинський відзначав 

важливість визначення ландшафтно-екологічних пріоритетів розвитку регіону, 

першочергово враховуючи антропоекологічні (забезпечення та відтворення умов 

середовища, за яких немає загрози для здоров’я та самопочуття людини) та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%9E$
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природоохоронні (збереження «живої природи», стійкість антропізованих геосистем 

до процесів деградації) функції. Це передбачає орієнтувати планувальні заходи на 

забезпечення здорового середовища існування людини та унеможливлення 

екологічних ризиків і конфліктних ситуацій між господарською функцією 

геосистеми та її природними особливостями [3]. Ці підходи підтримує львівська 

школа землевпорядкування. У працях М. Дроздяка та П. Казьміра досліджувались 

можливості застосування ландшафтного підходу до організації території агро-

ландшафтів. Зокрема, розвивалась ідея диференційованого використання земель в 

агроландшафтах на основі елементарних ландшафтно-екологічних територіальних 

одиниць та впровадження динамічних сівозмін [5]. 

Автори Л. Руденко та Є. Маруняк, аналізуючи європейський досвід  

ландшафтного планування, зокрема Німеччини, вважають, що в Україні ландшафтне 

планування сприятиме розробці та вдосконаленню механізмів стосовно вирішення 

проблем землекористування [11]. 

Незважаючи на зацікавленість українських науковців ідеєю впровадження 

ландшафтного підходу в господарську діяльність, в Україні на сучасному етапі 

планування територій та управління їх розвитком ландшафтна складова залишається 

непріоритетною.  

Постановка завдання. Мета статті – обґрунтувати доцільність ланд-

шафтного планування для збалансованого розвитку сільських територій, 

враховуючи досвід Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. Під сільськими територіями розглядаються 

території, населення і житло, які знаходяться за межами міст. Ці території 

складаються з різних угідь (рілля, сінокоси, пасовища, ліси, чагарники, болота, 

водойми, господарські будівлі, дороги, меліоративні канали тощо) і виконують 

виробничу, соціальну та екологічну функції [13].  

Рішення щодо перспективного використання земель, враховуючи стратегію 

розвитку регіону та вимоги екологічної безпеки, приймають у процесі просторового 

планування територій. У результаті надмірної експлуатації природних ресурсів та 

неузгодженості планувальних заходів із законами природи відбувається деградація 

ландшафтів, що неминуче призводить до зменшення природного потенціалу 

територій та збільшення витрат на його відновлення [2]. З наростанням екологічних 

проблем актуальності набуває екологічне планування, яке полягає у прийнятті 

рішень щодо використання земель з урахуванням природних умов та соціальних, 

економічних і політичних чинників для забезпечення збалансованого розвитку 

територій [15]. На нашу думку, важливе значення при цьому має ландшафтне 

планування, яке передбачає діяльність щодо поліпшення, відновлення або 

створення ландшафтів. Основне завдання ландшафтного планування – створення 

умов для збереження природи через регулювання ландшафту. Під регулюванням 

ландшафту розуміють діяльність, спрямовану на забезпечення постійного утримання 

ландшафту для узгодження змін, спричинених соціальними, економічними й 

екологічними процесами, та керування ними [9]. 

Особливістю ландшафтного планування є те, що при такому плануванні 

максимально враховуються ландшафтна диференціація території, її унікальність та 
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основні функції. Такий підхід дає змогу гармонізувати взаємозв’язок «суспільство-

природа» через оцінку потенціалу території та визначення пріоритетних напрямів 

господарської діяльності, впорядковуючи територію ландшафтів з урахуванням 

екологічних обмежень. Етапи ландшафтного планування передбачають ландшафтну 

оцінку, ландшафтний прогноз, планування заходів (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Етапи ландшафтного планування (складено автором на основі [3;12]). 

 

Лідером у впровадженні та розвитку ландшафтного планування є Німеччина, 

де ландшафтне планування виступає засобом забезпечення екологічної безпеки та 

інструментом природоохоронного і ландшафтного менеджменту. Нині в Німеччині 

ландшафтне планування розвивається в напрямі від жорсткого планування до 

загальнодоступної та легкооновлюваної інформаційної бази і основи для 

природоохоронної діяльності. Завдання ландшафтного планування розширились від 

контролю використання просторів та управління розвитком природи і ландшафтів 

до надання екологічної інформації (рис. 2). Реалізується таке планування через: 

місцеві ландшафтні плани на рівні муніципалітету (Landschaftsplan); плани 

ландшафтної структури на рівні району (Landschaftsrahmenpläne) та на рівні області 

(Regierungsbezirk, Landkreis, Planungsregion); ландшафтні програми 

(Landschaftsprogramm) на рівні регіону чи всієї країни; план структури відкритого 

простору (Grünordnungsplan) [14]. 

Беручи до уваги досвід Німеччини, інформаційна функція ландшафтного 

планування полягає в наданні повної, достовірної, актуальної та оперативної 

інформації про ландшафт як географічний комплекс, в якому взаємодіють природні 

та антропогенні компоненти та комплекси нижчого таксономічного рангу. Ця 

інформація є актуальною для природоохоронних органів влади, органів місцевого 

самоврядування, землевласників, землекористувачів та громадськості. Насамперед 
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економічних умов розвитку території 
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ландшафтне планування є основою для визначення найбільш доцільного 

використання коштів природоохоронних фондів (розвиток мережі охоронних 

ділянок Natura 2000; відновлення порушених земель тощо). Таку інформацію 

можуть використовувати фермери для організації екологічно безпечного земле-

користування та спрямування інвестицій у природоохоронну діяльність (захист 

земель від ерозії, захист водних джерел, застосування органічних добрив тощо). 

Також ландшафтне планування є інформаційною базою для надання екологічних 

консультацій, сертифікації сільського господарства та екологічної (природо-

охоронної) пропаганди.  

 

 
 

Рис. 2. Завдання ландшафтного планування в Німеччині (складено автором на 

основі [12; 14]). 

 

В Україні підходи ландшафтного планування частково реалізуються через 

схему землеустрою щодо використання та охорони земель, в основу розробки якої 

покладено еколого-ландшафтний підхід. У схемі землеустрою визначаються заходи 

стосовно підвищення продуктивності та охорони земель, стабілізації агро-

ландшафтів, оптимізації угідь, консервації деградованих земель і напрямів їх 

подальшого використання; розробляються пропозиції стосовно створення 

найсприятливіших організаційно-територіальних умов для ведення сільсько-

господарського виробництва з урахуванням придатності ґрунтів для вирощування 

основних сільськогосподарських культур; визначаються охоронні зони 
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режимоутворювальних об’єктів з відповідними обмеженнями у використанні та 

розпорядженні землею [7]. 

Висновки. 1. Ландшафтне планування є одним із засобів збалансованого та 

комплексного управління природокористуванням і може бути інтегроване в інші 

види планування для вирішення екологічних проблем навколишнього середовища. 

2. У сучасних умовах основна функція ландшафтного планування – надання 

інформації про ландшафти для здійснення природоохоронної діяльності органами 

влади, місцевим самоврядуванням, землевласниками та землекористувачами. 

3. Збалансований розвиток сільських територій вимагає врахування 

економічного, соціального та екологічного середовища, тому, на нашу думку, 

потрібно дослідити важливість ландшафтного планування для вирішення питань 

економічного зростання та соціального благополуччя, передусім сільського 

населення.  
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Стойко Н. Ландшафтне планування як основа збалансованого розвитку 

сільських територій 

У статті акцентується увага на доцільності ландшафтного планування для 

збалансованого розвитку сільських територій, враховуючи досвід Німеччини в цій 

сфері.  

Ключові слова: ландшафт, планування, сільська територія, збалансований 

розвиток, екологічна інформація, землекористування. 

 
Stoiko N. Landscape planning – the basis of sustainable rural development 

The article focuses on the feasibility of landscape planning for sustainable rural 

development, including the German experience in this field. 

Key words: landscape, planning, rural area, sustainable development, 

environmental information, land use. 

 

Стойко Н. Ландшафтное планирование как основа устойчивого 

развития сельских территорий 

В статье акцентируется внимание на целесообразности ландшафтного 

планирования для сбалансированного развития сельских территорий, учитывая опыт 

Германии в этой сфере. 

Ключевые слова: ландшафт, планирование, сельская территория, 

сбалансированное развитие, экологическая информация, землепользование. 

Стаття надійшла 17.05.2017 

 

 

УДК 631.12 

СУЧАСНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ  

 

П. Колодій, к. е. н.  

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах, коли практична діяльність у 

сфері землеустрою скерована на розробку документації щодо набуття прав на 

земельні ділянки різного цільового призначення, поняття «землеустрій» 

незаслужено втрачає свою вагу. Необхідно показати, що  землеустрій значно 
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ширший і перспективніший, аніж ми на сьогодні схильні його уявляти, і саме за 

землеустроєм у його великомасштабному розумінні є майбутнє землевпорядного 

виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням землеустрою 

присвячені наукові праці  вітчизняних вчених М. С. Богіри, Д. С. Добряка, 

Г. А. Мартина, А. М. Третяка [1; 2; 4]. У наукових публікаціях розглядалися проб-

леми вирішення  актуальних завдань у процесі здійснення землеустрою територій, а 

також базові підвалини землеустрою.  

Постановка завдання. Наше завдання – розкрити суть сучасного 

землеустрою та окреслити перспективи його розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Створення ефективного землеустрою – одне 

з головних завдань у сфері наукових досліджень з напряму «Геодезія та 

землеустрій». 

Відповідно до Закону України «Про землеустрій» [3] поняття землеустрою 

розкривається як сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, 

спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію 

території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що 

здійснюється під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних 

сил. 

Проте сприймати землеустрій лише як окремі заходи на досягнення, 

наприклад, раціональної організації території буде помилкою. Адже землеустрій – 

це цілісна система, в якій усі елементи тісно взаємопов’язані між собою, а отже, 

окремими заходами досягти ефективного результату фактично неможливо. 

На нашу думку, сьогодні землеустрій охоплює декілька структурних 

елементів (див. рис.), що мають гармонійно співпрацювати, зокрема : 

 землевласники і землекористувачі; 

 законодавче забезпечення регулювання земельних відносин; 

 земельні ресурси (усіх цільових категорій); 

 технічне і технологічне забезпечення; 

 інформаційне забезпечення. 

Коротко розкриємо взаємозв’язок між структурними елементами.  

1. Землевласники і землекористувачі безпосередньо пов’язані із законо-

давчим забезпеченням регулювання земельних відносин, бо зобов’язані перебувати у 

правому полі держави, а також вони мають право на користування земельними 

ресурсами різного  цільового призначення (будівлі, сільськогосподарські угіддя, 

лісові угіддя, водні угіддя). Крім того, усі свої права вони можуть набути і за 

допомогою застосування сучасних технологій у сфері геодезії, які згодом будуть 

опубліковані за допомогою інформаційного забезпечення, а саме на публічній 

кадастровій карті. 

2. Використання земельних ресурсів потребує чітко обґрунтованого правого 

поля, яке передбачає законодавче забезпечення регулювання земельних відносин. 

Ведення обліку та моніторингу використання земельних ресурсів вимагає їх зйомки 

та   обробки    інформації    сучасними    засобами    технічного    і    технологічного 
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Рис. Структура сучасної системи землеустрою. 

 

забезпечення, зокрема геодезичними приладами, пристроями та програмними 

комплексами. І наостанок, весь облік земельних ресурсів є головною складовою 

інформаційного забезпечення. 

3. Законодавче забезпечення регулювання земельних відносин є головною 

складовою в усіх елементах структури, у тому числі технічного і технологічного 

забезпечення, де передбачено інструкції для проведення геодезичних робіт. 

4. Без такого структурного елемента, як технічне і технологічне 

забезпечення, буде неможливо ув’язати всі інші елементи, оскільки це засіб онов-

лення інформації у всіх структурних елементах системи землеустрою. 

5. Структурний елемент інформаційне забезпечення дає змогу візуалізувати 

у різних форматах  (текстовий, цифровий чи картографічний) дані, які надходять з 

усіх інших структурних елементів системи землеустрою. 

Уявити собі ефективне функціонування системи землеустрою без будь-якого 

з виокремлених елементів у структурі буде важко або й взагалі неможливо. 

Якщо розглянути кожен із виокремлених елементів, то можливо виділити два 

з них, що підпадають під значний вплив науково-технічного прогресу, а саме 

технічне і технологічне забезпечення та інформаційне забезпечення  під час 

здійснення землеустрою. 

Значне місце в структурі цих двох елементів займають сучасні геоінфор-

маційні системи і технології, які мають частку в інформаційному забезпеченні, а 

також фактично функціонують завдяки високим технологіям із використанням 

сучасного технічного забезпечення (супутники, дрони, цифрові камери, комп’ютери 

й сучасне програмне забезпечення тощо). 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

Землевласники і 

землекористувачі 

Законодавче забезпечення 

регулювання земельних відносин 

Технічне і технологічне 

забезпечення 

 

Земельні ресурси (усіх 

цільових категорій)  

Інформаційне 

забезпечення 
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В умовах інтенсивного нагромадження інформації про використання земель 

є нагальна потреба, що пов’язана з плануванням та прогнозуванням використання 

земель у ринкових умовах, здійснення зонування земель за доцільним їх 

використанням. Зокрема, йдеться не лише про визначення меж земель за цільовим 

призначенням, а також про формування ландшафтних комплексів різного цільового 

призначення та спостереження за його використанням і функціонуванням. 

Водночас планування використання земель неможливе без актуальних 

картографічних матеріалів. Наявні матеріали, як правило, розробляли у 80-тих роках 

минулого століття, на їх основі інвентаризували всі зміни та поновлення, які 

використовуються в сьогоденні. Однак різка зміна способів ведення господарської 

діяльності та швидкий ріст економіки призвели до значних змін у використанні 

територій. Значно розширилась забудова за межами населених пунктів, змінилось 

використання земель проти того, що було на етапі створення планів земле-

користування. З’явились землевласники та землекористувачі, які ведуть госпо-

дарську діяльність на невеликих площах (фермерські господарства, одноосібники, 

що обробляють самостійно земельні частки (паї), а також великі агрохолдинги з 

розгалуженою інфраструктурою [5].  

Створення нових планів землекористування (розмежування) класичними 

методами потребує величезних затрат праці та матеріальних вкладень. Застосовуючи 

класичний метод з використанням аерофотознімання з подальшим дешифруванням 

з виїздом на місцевість, ще до завершення робіт отримані плани вже можуть бути 

застарілими.  

З метою забезпечення сталого розвитку ставляться нові вимоги до 

оперативності, вірогідності й повноти інформації, потрібної для прийняття 

відповідних рішень. Одним із різновидів інформації, якість якої відповідає сучасним 

вимогам, є інформація, що відбирається методами дистанційного зондування Землі, 

завдяки якому можна як встановити сучасне використання земель сільсько-

господарського призначення (типи угідь та цільове використання земель), так і 

побачити кількісні та якісні зміни у процесі використання земель лісогосподарського 

призначення (вирубки чи заліснення територій – природне чи внаслідок посадки 

саджанців, інші зміни), а також є можливість оперативно відображати зміни у 

використанні земель будь-яких ландшафтних комплексів. 

Для прикладу, одним із ресурсів, що може значно полегшити роботу в 

заданому напрямі, є картографічна служба США, яка дозволяє безкоштовно 

отримувати спектрозональні знімки зі супутників Landsat, які оновлюються 

щомісячно [6; 7]. 

На основі отриманих мультиспектральних даних (видимого і невидимого 

діапазонів) та застосування спеціалізованого програмного забезпечення ми можемо 

проводити класифікацію територій (угідь) за допомогою знімків. Такий метод дає 

змогу миттєво аналізувати використання певних територій без значних затрат на 

дешифрування знімків та завжди мати актуальні (найсвіжіші) дані про території. 

Висновки. Землеустрій є динамічною системою, перед якою постійно 

виникають завдання у двох площинах – економічній і екологічній. Однак, незалежно 
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від поставлених акцентів у вирішенні нагальних завдань, для держави найважли-

вішим пріоритетом залишається організація раціонального природокористування. 

Запропонований перспективний напрям розвитку землеустрою  є рушійною 

силою в прогнозуванні й реалізації природоохоронної політики, що  сприятиме 

створенню безпечних умов життєдіяльності людини та запобіганню екологічним 

кризам.  
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Колодій П. Сучасний землеустрій та напрями його вдосконалення  

У статті розкрито структурний підхід до функціонування системи 

землеустрою в Україні. Розкрито зміст зв’язків між елементами структури та їх 

взаємозалежність. Також у статті показано, що  землеустрій значно ширший і 

перспективніший, аніж ми на сьогодні схильні його уявляти, і саме за землеустроєм 

у його великомасштабному розумінні є майбутнє землевпорядного виробництва. 

Ключові слова: землеустрій, геоінформаційні системи і технології. 

 

Kolodiy P. Modern land organization and directions of its improvement  

The article deals with the structural approach to the functioning of the land 

organization system in Ukraine. The contents of links between elements of a structure and 

their interdependence are revealed. Also, the article shows that the land system is much 

wider and more promising than we are now inclined to imagine it and, broadly defined, 

land organization can support future of land surveying production.  

Key words: land organization, geoinformation systems and technologies. 

 

Колодий П. Современное землеустройство и пути его совершен-

ствования 

В статье раскрыт структурный подход к функционированию системы 

землеустройства в Украине. Раскрыты содержание связей между элементами 

структуры и их взаимозависимость. Также в статье показано, что землеустройство 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=858-15
http://landsat.usgs.gov/LDCM_Landsat8.php
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/l/landsat-8-ldcm
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значительно шире и перспективнее, чем мы сегодня склонны его представлять, и 

именно за землеустройством в его крупномасштабном понимании будущее 

землеустроительного производства. 

Ключевые слова: землеустройство, геоинформационные системы и 

технологии. 
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

О. Черечон, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Перед людством постійно постають нові проблеми, 

безперервно змінюються світові й місцеві антропогенні та природні умови, тому 

питання оптимізації співвідношення земель досить актуальні сьогодні і, мабуть, 

будуть такими в осяжному майбутньому. Масштабна руйнація земельних ресурсів, 

особливо внаслідок ерозії, та постійно зростаюча кількість населення у світі 

загострюють питання забезпечення людства продуктами харчування і зумовлюють 

пошук нових підходів до оптимізації землекористування [2]. 

Як у правовій, так і в економічній, землевпорядній, сільськогосподарській та 

інших науках звертається увага на недостатнє економічне та екологічне 

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням [3]; надзвичайно високий 

економічно та екологічно не обґрунтований рівень господарського (передусім 

сільськогосподарського) освоєння території, у тому числі надмірне розширення 

площ ріллі на схилових землях [8]; інтенсивний розвиток деградаційних процесів та 

наявність значних площ деградованих земель [6]; недостатність земель природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення; подрібнення земле-

користування внаслідок проведеного паювання земель колишніх колективних 

сільськогосподарських підприємств [8] та поширення явищ черезсмужжя і 

дрібноконтурності [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць з оптимізації 

співвідношення земель показав, що цю проблему намагалося вирішити багато 

дослідників і пошуки не припиняються. Але комплексно окреслена проблема 

досліджена недостатньо. 

Вперше проблемою оптимізації структури земель серед вітчизняних учених 

почав займатися В. В. Докучаєв. Він висловив думку про необхідність певного 

співвідношення в землеробських регіонах між ріллею, луками, болотами, 

водоймами, лісом. Таке співвідношення повинно мати певні норми для кожних 

місцевих ґрунтово-кліматичних умов та характеру вирощуваної сільсько-

господарської продукції. Учений наголошував на тому, що порушення цих норм 

провокує деградацію ґрунтів. Основними причинами цього явища він вважав 

винищення лісів і западин, природного покриву луків та степів. 
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В Україні питання оптимізації структур земель почали вирішувати спочатку 

зі встановлення нормативів оптимальної кількості лісів та лісистості територій. 

Учений А. А. Молчанов запропонував такі норми лісистості: для Степу – 5-10 %, 

Лісостепу – 13-20 %, Полісся – 20-40 %. Дещо вищі норми обґрунтував 

С. А. Генсирук: для Степу – 5-10 %, Лісостепу – 16-20 %, Полісся – 40 % [7]. 

Необхідно також розуміти, що питання оптимізації лісових насаджень потрібно 

розглядати не тільки як агроландшафтну проблему, а й з погляду їх рекреаційного 

значення, важливості для очищення й відновлення повітря, отримання лісової 

продукції. Схожий підхід повинен стосуватися всіх без винятку екосистем.  

Учені Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. А. Н. Соколовського 

запропонували вирішення проблеми оптимізації складу і структури земельного 

фонду через поняття ентропії. При цьому агроландшафт розглядається як 

самоорганізована система, що залежить від хаосу і порядку. Вважається, що рілля є 

дестабілізуючим, а сінокоси, пасовища, ліси – стабілізуючими факторами 

агроландшафту [7]. Результати досліджень дозволили сформулювати висновок про 

необхідність зменшення площі розораних українських земель на 10 млн га. 

Аналогічні пропозиції висловлювали й інші дослідники, зокрема вчені Інституту 

землеробства НААНУ запропонували зменшити ріллю на 6-7 млн га, академік 

НААНУ В. Ф. Сайко – на 10 млн га, а академік НААНУ В. М. Трегобчук – на 8-

10 млн га. 

На основі узагальнення досліджень з оптимізації, що проводились в Україні, 

Ю. А. Махортов розробив рекомендації щодо оптимізації структури земельних угідь 

для всіх природних зон України (див. табл.).  

Таблиця 

Проект оптимального співвідношення земельних угідь 

 в агроландшафтах України, % [2] 

Природні зони і підзони Рілля* 

Природні 

кормові 

угіддя* 

Ліси, 

всього** 

У т. ч. 

полезахисні 

лісосмуги*** 

Полісся 40-50 45-50 36-37 0,5-1,0 

Лісостеп 45-55 40-45 17-18 2,0-2,5 

Північний і Центральний 

Степ 

55-60 36-40 10-11 2,5-3,0 

Південний Степ 60-65 30-36 8-9 6,0-7,0 

* до площі сільгоспугідь; ** до всієї земельної території; *** до площі ріллі. 

 

Недоліком цих рекомендацій є те, що вони не охоплюють усіх категорій 

земель і стосуються оптимізації лише користування сільськогосподарськими 

землями. Зважаючи на те, що кожен регіон та місцевість мають власні природні 

умови й особливості, надані рекомендації повинні коригуватись згідно з 

особливостями кожної території. 

Постановка завдання. Метою цієї публікації є пошук шляхів оптимізації 

структури землекористувань в умовах реформування земельних відносин. 
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Виклад основного матеріалу. Пошуки оптимального поєднання 

використання і охорони земельних ресурсів – суть ефективного землекористування. 

Стратегія оптимізації територіальної структури землекористування базується на: 

врахуванні земельно-ресурсної бази, динаміки розселення, регіональних особ-

ливостей розвитку продуктивних сил; здійсненні заходів щодо екологічного 

планування територій, зокрема консервації малопродуктивних, деградованих та 

техногенно забруднених угідь; обмеженні відведення продуктивних угідь для 

несільськогосподарських цілей; застосуванні економічних важелів впливу на 

суб'єкти землекористування щодо забезпечення сталості оптимальної структури 

ландшафтів; запровадженні обмежень права власності та права користування 

землею, які зумовлюються екологічними особливостями ландшафтів та специфікою 

землекористування. 

Так склалося, що в Україні майже всі землі розглядаються крізь призму 

сільського господарства, тому в питанні оптимізації структури земель здебільшого 

йдеться про агроландшафтну оптимізацію. Досягнення екологічної рівноваги в 

природних ландшафтах потребує створення на території певної пропорції між 

землею, що використовується у господарстві та обмежено використовується, а також 

заповідною землею на всіх рівнях – державному, регіональному і місцевому. 

Оптимальне використання земельних ресурсів можливе за умови реалізації 

ефективної регіональної політики на основі балансу загальнодержавних та 

регіональних інтересів [5]. Непродуманий підхід до організації землекористування 

призвів у всіх регіонах України до формування неповноцінної системи користування 

земельними ресурсами, яка характеризується неефективністю, екологічними 

загрозами та соціальною непривабливістю. Основним завданням оптимізації 

землекористування на рівні регіону є створення ефективної системи ринкового типу, 

яка дасть змогу досягти не лише високих економічних показників, а й екологічної 

безпеки регіону. Цей процес повинен спиратися на природно-економічні, кліматичні, 

історичні та географічні особливості регіону. Будуючи модель землекористування 

для конкретного регіону, необхідно також враховувати такі чинники: недостатність 

сільськогосподарських угідь; екологічний фактор території, який підлягає 

збереженню і відновленню; незадовільний стан земельних ресурсів, викликаний 

різними причинами, основна з яких – ерозія. 

Оптимізація землекористування повинна спиратись на низку принципів, які 

є основою для його раціоналізації, зокрема: 

- економічна ефективність повинна бути максимальною, природні втрати – 

мінімальними; 

- необхідність розроблення системи економічних стимулів та покарань для 

землекористувачів за дотримання або ж порушення принципів раціонального 

землекористування; 

- необхідність враховувати всі можливі природні фактори разом із 

виробничою діяльністю людини; 

- створення умов для раціонального природокористування, у тому числі 

застосування прогресивних методів землекористування та охорони земель; 
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- встановлення норм антропогенного навантаження на земельні ресурси та 

контроль за їх дотриманням; 

- екологічний моніторинг земельних ресурсів, що залучені в господарське 

використання; 

- підвищення ефективності використання природних ресурсів і умов 

одночасно з нормуванням негативного впливу на довкілля. 

На сьогодні у спеціальній літературі виділяють такі заходи, здійснення яких 

покликане оптимізувати структуру землекористування: 

 виведення з обробітку деградованих і малопродуктивних земель та їх 

консервація [6];  

 залуження та залісення ділянок, що використовуються як рілля на 

схилових землях [1];  

 консолідація земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

тощо [4].  

Висновки. На нашу думку, безпосереднім заходом, спрямованим на 

оптимізацію структури землекористування, є затвердження та впровадження 

нормативів оптимального співвідношення земельних угідь, передбачених частиною 

другою ст. 165 Земельного кодексу України та частиною першою ст. 30 Закону 

України № 962-IV. З урахуванням того, що характер використання земель переважно 

стає причиною перетворень природних компонентів довкілля, у тому числі 

несприятливих [6], забезпечувати оптимізацію структури землекористування можна 

і потрібно за допомогою правового регулювання видів використання земельних 

ресурсів. 

Правове забезпечення оптимізації структури землекористування може і 

повинно здійснюватися в рамках земельно-правового нормування, планування 

територій, створення екологічної мережі, проведення землевпорядних робіт, а також 

має бути закріплений дієвий правовий механізм стимулювання здійснення 

оптимізації структури землекористування землевласниками і землекористувачами 

самостійно. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства назріла 

потреба у глибокому вивченні питань взаємодії людини і природи, виявленні 



84 

 

наслідків цієї взаємодії та розробці природоохоронних заходів. Проблема охорони 

природи та раціонального природокористування зумовлена інтенсивним розвитком 

техніки, швидким зростанням кількості населення та негативними наслідками 

господарської діяльності людини, які призвели до порушення екологічної рівноваги 

не лише в нашій державі, а й у багатьої регіонах світу. Однією з таких проблем є 

раціональне використання земель у сільському господарстві [1; 5], зокрема 

впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств, які 

розташовані поблизу річок і водоймищ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтенсивна сільськогосподарська 

діяльність зумовила різкі зміни природних ландшафтів, передусім створення 

великих орних масивів, що супроводжувалось знищенням лісової рослинності. Це 

призвело до значного обмеження лісистого ландшафту, виникнення агроландшафтів, 

що у свою чергу супроводжується розвитком ерозійних роцесів та появою вихорів 

пилу, посухами, виникненням деструктивних явищ на землях сільсько-

господарського використання (деградація, пересушення, заболочення, забруднення 

ґрунтів і вод тощо). Інтенсивні ерозійні процеси сприяють виносу мінеральних 

добрив та пестицидів у водойми, що призводить до їх замулення, погіршує 

санітарно-гігієнічні властивості питної води. Інтенсифікація сільськогосподарської 

діяльності різко обмежила можливість гніздування птахів, життя та розмноження 

інших груп фауни в агроландшафтах. І це далеко не всі негативні впливи 

сільськогосподарського виробництва на природне середовище [7–11; 13–18]. 

Для усунення всіх цих негативних впливів насамперед необхідно 

враховувати те, що всі явища в природі взаємопов’язані та взаємозумовлені і в 

процесі використання природних ресурсів необхідно враховувати їх стан. 

Постановка завдання. Зійснення земельної реформи забезпечується 

постійною реалізацією комплексу правових, економічних, технічних і орга-

нізаційних заходів. Створюються основи для розвитку всіх форм господарювання на 

землі [6; 12; 20]. 

У кожному господарстві повинна проводитись організація території і 

використання земель з урахуванням екологічних вимог – щодо ґрунтів, рельєфу, 

забрудненості територій, з обмеженнями, зумовленими ландшафтними особли-

востями, заходами з освоєння і поліпшення сільськогосподарських угідь. Проект 

організації території враховує специфічні особливості новостворених підприємств у 

використанні земель різних форм власності, якими користується новоствоене 

господарство, а також імовірні зміни у землекористуванні, у зв’язку з подальшим 

його розвитком  і подрібненням у перехідний період [2; 3]. 

Значною перевагою приватної власності на землю є те, що вона: 

- по-перше, одночасно виступає як об’єкт права і об’єкт господарювання; 

- по-друге, підвищує мотивацію до більш продуктивної праці на власній землі; 

- по-третє, робить людину повноправним членом суспільства, незалежною від 

будь-якої експлуатації. 

Поява приватної власності на землю зумовила зміни землевпорядних робіт, 

вдосконалила саме поняття «землеустрій». Так, у статті 99 Земельного кодексу 

України «Про призначення землеустрою» зазначається: «Землеустрій включає 
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систему заходів, спрямованих на здійснення положень земельного законодавства, 

рішень щодо організації використання та охорони земель, створення сприятливого 

екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів». 

Дуже суттєвою відзнакою цього визначення землеустрою є те, що 

звертається увага на його природний аспект. Це створює об’єктивні умови для 

ландшафтного підходу до землевпорядкування, охорони земель. Важливим 

моментом є те, що землеустрій здійснюється державними землевпорядними 

органами за рахунок державного і місцевих бюджетів. Для здійснення земельної 

реформи створений Держгеокадастр України з відповідними органами у складі 

обласних і районних державних адміністрацій. 

Сучасні тенденції реформування земельних відносин зумовлюють необ-

хідність формування системи нових землеволодінь за розмірами, узгодженими з 

можливостями виконання основних технологічних операцій у рослинництві і 

тваринництві працездатним населенням окремого населеного пункту або його 

частини. Як правило, межі територій повинні узгоджуватися з межами природних 

елементів ландшафтів (лісосмугами, каналами для зрошування і осушування, 

шляхами з твердим покриттям тощо). 

Під час формування системи землекористувань і землеволодінь не 

рекомендовано розділяти між декількома господарствами первинні водозбірні 

площі, де вимагається створення закінченого протиерозійного комплексу. 

Виклад основного матеріалу. Залежно від водозбірної площі басейну річки 

поділяються на: 

- великі, які розташовані в кількох географічних зонах і мають площу водозбору 

понад 50 тисяч квадратних кілометрів; 

- середні, що мають площу водозбору від 2 до 50 тисяч квадратних кілометрів; 

- малі –  з площею водозбору до 2 тисяч квадратних кілометрів. 

З метою охорони водності малих річок забороняється (ст. 80 Водного кодексу 

України): 

- змінювати рельєф басейну річки; 

- руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водостоки; 

- спрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або 

перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків; 

- зменшувати природний рослинний покрив і залісненість басейну річки; 

- розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації; 

- проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та 

урочищах у верхів’ях річок; 

- надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім 

гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також садівництво та 

городництво; 

- здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на 

водність річки і якість води в ній. 

Водо- та землекористувачі, землі яких лежать у басейні річок, забезпечують 

здійснення комплексних заходів щодо збереження їх водності і охорони від 

забруднення та засмічення. 
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До комплексу заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від 

забруднення належать (ст. 81 Водного кодексу України): 

- створення прибережних захисних смуг; 

- створення спеціалізованих служб із догляду за річками, прибережними 

захисними смугами, гідротехнічними спорудами та підтримання їх у належному 

стані; 

- вповадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною 

організацією території водозбору; 

- здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних 

протиерозійних заходів, а також створення для організованого відведення 

поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) 

під час будівництва та експлуатації шляхів і залізниць та інших інженерних 

комунікацій; 

- впровадження водозберігаючих технологій, а також здійсненя передбачених 

Водним кодексом водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і 

організаціях, розташованих у басейні річки; 

- створення гідрологічних пам’яток природи. 

Прибережні захисні смуги встановлюють обабіч та навколо водоймищ 

уздовж урізу води заширшки: 

- для малих річок, струмків і потоків, а також ставків площею менше ніж 3 га – 25 

метрів; 

- для середніх річок, водосховищ – 50 метрів. 

Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підпри-

ємств, які розташовані поблизу річок, водоймищ, повинно здійснюватись відповідно 

до вимог чинного законодавства України [1– 5; 19 – 21]. 

З метою оцінки екологічного стану басейну річки та розробки заходів щодо 

раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів скла-

дається її паспорт у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України (ст. 82 

Водного кодексу України). 

Для збереження гідрологічного, гідробіологічного та санітарно-гігієнічного 

стану річок забороняється споруджувати в їх басейнах водосховища і ставки 

загальним обсягом більше стоку даної річки в розрахунковий маловодний рік, що 

спостерігається один раз у двадцять років. 

Висновки. Сучасні тенденції реформування земельних відносин зумов-

люють необхідність формування системи нових землеволодінь за розмірами, 

узгодженими з можливостями виконання основних технологічних операцій у 

рослинництві і тваринництві працездатним населенням окремого населеного пункту 

або його частини. Як правило, межі теиторій повинні узгоджуватись із межами 

природних елементів ландшафтів (лісосмугами, каналами для зрошування і 

осушування, шляхами з твердим покриттям тощо). 

Під час формування системи землекористувань та землеволодінь не 

рекомендовано розділяти між декількома господарствами первинні водозбірні 

площі, де вимагається створення закінченого протиерозійного комплексу. 
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Шкурченко Ю., Котик З. Впорядкування територій новостворених 

сільськогосподарських підприємств, які розташовані поблизу річок і водоймищ 

Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підпри-

ємств, які розташовані поблизу річок і водоймищ, повинно здійснюватись відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

З метою оцінки екологічного стану басейну річки та розробки заходів щодо 

раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

складається її паспорт у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України (ст. 

82 Водного кодексу України). 

Для збереження гідрологічного, гідробіологічного та санітарно-гігієнічного 

стану річок забороняється споруджувати в їх басейнах водосховища і ставки 

загальним обсягом більше стоку даної річки в розрахунковий маловодний рік, що 

спостерігається один раз у двадцять років. 

Ключові слова: річки, водоймища, земельна реформа, раціональне 

природокористування, охорона природи. 

 

Shkurchenko Y., Kotyk Z. Equipment with modern amenities of territories of 

the accrued agricultural enterprises are lokated near-by rivers and reservoirs 

Equipment with modern amenities of territories of the accrued agricultural 

enterprises which are located near-by rivers and reservoirs must be carried out according 

to the requirements of active law of Ukraine. 

In order to evaluate ecological state of the river basin and development of measures 

for rational use and protection of waters and reproduction of water resources its passport is 

composed in the order, determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

In order to maintain hydrological and sanitary condition of rivers it is prohibited to 

build in their basin water reservoirs and ponds totaling more then the flow of the river in 

shallow estimated year, observed once in 20 years. 

Key words: rivers, water reservoirs, land reform, rational nature management, 

nature protection. 

 

Шкурченко Ю., Котик З. Благоустройство территорий вновь созданных 

сельскохозяйственных предприятий, которые расположены вблизи рек и 

водоемов 

Благоустройство территорий вновь созданных сельскохозяйственных пред-

приятий, которые расположены вблизи рек и водоемов, должно осуществляться в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. 
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С целью оценки экологического состояния бассейна рек и разработки 

мероприятий по рациональному использованию, охране вод и восстановлению 

водных ресурсов составляется их паспорт в порядке, который определяется 

Кабинетом Министров Украины. 

Для сохранения гидрогеологического, гидробиологического и санитарно-

гигиенического состояния рек запрещается сооружать в их бассейнах водо-

хранилища и пруды объемом больше стока данной реки в расчетный маловодный 

год, который наблюдается один раз в двадцать лет. 

Ключевые слова: реки, водоемы, земельная реформа, рациональное 

использование природы, охрана природы. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МІСТОБУДІВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

М. Смолярчук, к. е. н., О. Костишин, к. е. н.  

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Економіка країни переходить на ринкові відносини, 

що вимагає змін у механізмі управління земельними ресурсами. 

Тому на сьогодні особливо тривожною є проблема планування використання 

земель населених пунктів. Сучасне формування системних підходів у державному 

управлінні земельними ресурсами країни тісно пов’язане з формуванням нової 

регуляторної містобудівної політики щодо розвитку територій і її окремих елементів, 

що визначають вибір стратегічних і тактичних цілей територіального розвитку; 

створенням організаційно-правових умов для досягнення цих цілей, у тому числі 

розробкою нормативних основ, тобто документів територіального планування; 

контролем за діяльністю, що здійснюється в системі містобудування, тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові твердження щодо питань 

розробки містобудівної документації, у тому числі й генеральних планів як форми 

планування використання земель, правової регламентації зонування земель у межах 

населених пунктів, усе частіше привертають увагу представників науки, серед яких 

Д. О. Геращенко, М. М. Дьомін, П. Ф. Кулинич, Г. К. Лоїк  та багато інших 

представників як наукових кіл, так і керівних органів. Проте питанням просторового 

й містобудівного планування приділено мало уваги. 

Постановка завдання. Актуальність теми зумовлена провідною роллю, яку 

мають відігравати принципи сталого розвитку в просторовому плануванні. Основи 

просторового планування у вітчизняній науці розроблені недостатньо. Колишні, 

характерні для адміністративно-командної системи управління природо-

користуванням теорії і методики не завжди застосовуються в умовах ринкової 

економіки. Пряме запозичення зарубіжного досвіду планування багато в чому є 

неприйнятним унаслідок недосконалості ринкових систем і механізмів управління в 

Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Сучасна система планування розвитку 

територій в Україні недостатньо сформована і збалансована й не забезпечує 

ствердного результату в досягненні високої економічної ефективності та екологічної 

безпеки у землекористуванні. 

Основа сталого розвитку територій – в оптимальному використанні та 

організації життєвого простору. Інструментом, який сприяє оптимальній організації 

території, є просторове планування. Просторове планування, до якого, зокрема, 

належать схеми територіального планування різних територій і генеральні плани 

населених пунктів, являє собою формалізоване уявлення фахівців-проектувальників 

про оптимальність просторової організації території [1; 2]. 

Проектні рішення щодо просторового планування території охоплюють 

практично всі аспекти життєдіяльності населених пунктів: території нового 

житлового будівництва та реконструкції, розміщення суспільно-ділових і 

промислових зон, виділення територій для медичних і навчальних закладів, розвиток 

рекреаційних і спортивних об’єктів, формування природного каркаса населеного 

пункту, що складається з парків, скверів, лісопарків, проектування вулично-

дорожньої мережі та громадського транспорту, модернізації інженерної інфра-

структури тощо.  

Якщо розглядати завдання просторового планування на загальнодержавному 

рівні, то головний напрям полягає у виявленні позитивних та знівелюванні 

негативних особливостей регіону. На сьогодні для кожної адміністративно-тери-

торіальної одиниці та населеного пункту закон встановлює обов’язкову наявність 

планувальних документів, у тому числі й генеральних планів населених пунктів. 

Проте насправді абсолютна більшість адміністративних територіальних одиниць та 

населених пунктів не має актуалізованої містобудівної документації [3–5]. 

Єдність просторового та містобудівного планування заснована на 

постійному взаємному узгодженні, обліку, відображенні і моніторингу одних і тих 

самих показників у всіх документах. Більшість цих показників пов'язана з 

просторовими об'єктами. Це планування розвитку інфраструктури, промисловості, 

будівництва житла, заходи з охорони навколишнього середовища або об'єктів 

культурної спадщини. 

І, перш ніж приступати до конкретних пропозицій щодо розвитку сучасного 

містобудування, необхідно торкнутися проблематики розробки містобудівної 

документації в цілому: 

- проведення тендерів за критерієм «Хто дешевше і швидше» веде до 

неминучого погіршення якості містобудівної документації та неминучої деградації 

містобудівної діяльності. Терміни розробки документації неприйнятні і загрожують 

неналежною якістю проектних рішень;  

- цифрові показники аналогічних вихідних даних, отримані з різних джерел, 

як правило, значно відрізняються один від одного. Основна складність полягає в 

тому, що ні підтвердити, ні спростувати їх неможливо. Актуальних даних про площі 

територій різного функціонального призначення та землекористувачів не існує – 

вони застаріли і «не узгоджуються» між собою. Звести їх в один проект вкрай 

складно; 
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- відсутність актуальної підоснови в ГІС-системі сповільнює розробку 

містобудівних проектів. Іноді вартість актуальної підоснови перевищує вартість 

муніципального контракту, тому актуалізація відбувається «вручну», методом 

промальовування, а джерелами інформації є бесіди з місцевими головними 

архітекторами та представниками адміністрацій. Неточності в площах, невід-

повідність балансів території вихідним даним притаманні практично кожному 

проекту, тоді як графічні матеріали генпланів за точністю прив'язок ділянок і площ 

повинні бути аналогічними черговим кадастровим картам; 

- містобудівна діяльність в економічно вигідних регіонах гранично 

суб'єктивна. Цей факт негативно позначається на процесі розвитку соціальної 

інфраструктури та модернізації інженерної і транспортної інфраструктур відповідно 

до нормативних вимог. Як правило, проектувальники застосовують ті нормативи, які 

вигідні замовнику (оскільки багато нормативів не відповідає один одному за 

заданими параметрами проектування), або зводять їх до мінімуму, що є не достатнім 

для комфортного проживання та діяльності громадян. Територія населеного пункту 

перетворюється в роздрібнені території з розпроданих клаптиків землі, забудова 

яких залежить від волі нових власників і не тільки не вписується в загальну 

планувальну структуру території, а й часом руйнує її історичну цілісність і 

композиційну основу; 

- відсутність методичних документів, що визначають обов'язковий склад, 

зміст і критерії якості проектної документації територіального планування, 

призводить до невизначеності результатів роботи. У зв'язку з тим, що більшість 

нормативних документів та інструкцій має рекомендаційний характер, кожна 

організація – розробник проектної містобудівної документації – змушена ство-

рювати власні стандарти і нормативні вимоги до графічних і текстових матеріалів 

тощо. 

Розробкою нових планувальних документів не переймались протягом 

останніх років із кількох причин: без генерального плану чи схеми планування 

території значно простіше проводити незаконні операції із землею; для розробки 

планувальної документації не вистачає коштів у місцевому бюджеті; зміна місцевого 

керівництва на виборах часто призводить до обструкції в ухваленні навіть 

розробленої при попередньому керівництві планувальної документації. 

Тому в ситуації, яка склалась на сьогодні, і є багато відмінностей і упущень, 

а саме в розробці містобудівної документації в попередньому законі «Про 

планування і забудову територій» і чинному на сьогодні Законі України «Про 

регулювання містобудівної діяльності».  

Головна відмінність планувальної містобудівної документації від усіх інших 

видів проектної документації полягає в її комплексності та системності. Якщо 

галузеві схеми, за винятком схем соціально-економічного розвитку міст і регіонів, 

базуються на досить вузькому матеріалі і, як правило, не враховують усієї сукупності 

чинників розвитку території (міста), то документація територіального (місто-

будівного) планування базується на системному підході і розробляється на основі 

всебічного вивчення природних, соціальних, економічних, екологічних, історико-

культурних та багатьох інших чинників. Що стосується схем соціально-
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економічного розвитку регіонів і міст, то вони, будучи, з одного боку, 

комплексними, з іншого – не враховують маси найважливіших для розвитку 

чинників, і насамперед екологічних та територіальних. 

Варто зазначити, що, хоча проблема планування розвитку стосується всіх 

типів населених пунктів, у тому числі сіл і селищ, однак саме в містах вона є 

найгострішою. Ця обставина зумовлена тим, що густота населення в містах 

незрівнянно більша. Саме тому містобудівний процес має відбуватися у суворій 

відповідності з приписами містобудівної документації. 

З 2012 р. набуває чинності Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». Основними завданнями цього закону є охоплення України в цілому 

містобудівною документацією: схемами планування районів та областей і 

генеральними планами населених пунктів. Багато проблем населених пунктів на 

сьогодні концентрується навколо генерального плану населеного пункту, який 

виступає основним стратегічним містобудівним документом територіального 

планування, що визначає довгострокові перспективи розвитку населеного пункту. 

Генеральний план має стати основою соціального та економічного розвитку 

населеного пункту.  

Вимоги законодавства, які регулюють містобудівну діяльність, є над-

звичайно жорсткими. По суті, населені пункти, які не мають розроблених 

генеральних планів, залишаються без можливостей інвестиційного розвитку. 

В Україні розроблення планувальної, містобудівної документації, у тому 

числі й генеральних планів населених пунктів, має стати невід’ємною частиною 

формування стратегій регіонального та місцевого розвитку, без яких складно взагалі 

уявити якийсь перспективний розвиток територій. 

Висновки. Який би не був складний процес розробки проектів просторового 

планування, він в країні йде, головне – це реалізація проектних пропозицій, втілення 

фахових рекомендацій просторового планування в життя. А ось із цим поки що, як і 

в минулі часи, у нашій країні великі проблеми. Таким чином, під час розробки 

проектів з просторового планування повинна розроблятися система заходів щодо 

комплексного, екологічно безпечного розвитку середовища проживання людини на 

рівні міста, району, країни в цілому, що враховує як справжні потреби, так і досить 

тривалу перспективу. Досліджуючи це питання, необхідно звернути увагу на 

постійний конфлікт інтересів, що виникає особливо на рівні міста. 

В Україні розроблення планувальної, містобудівної документації має стати 

невід’ємною частиною стратегії регіонального та місцевого розвитку, без яких 

взагалі неможливий перспективний розвиток територій [3; 5; 6]. 
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Смолярчук М., Костишин О. Деякі проблеми містобудівного планування 

Розглядаються основні проблеми просторового та містобудівного 

планування земель населених пунктів, зокрема проблематика розробки місто-

будівної документації на різних рівнях господарювання. Важливим засобом 

управління містобудівними процесами на конкретних територіях є втілення 

державної та місцевої політики у містобудівній документації. Під час розроблення 

проектів повинна розроблятися система заходів щодо комплексного, екологічно 

безпечного розвитку середовища проживання людини на рівні міста, району, країни 

в цілому, що враховує як справжні потреби, так і досить тривалу перспективу. 

Планувальна містобудівна документація є невід’ємною частиною розробки стратегій 

регіонального та місцевого розвитку. 

Ключові слова: просторове планування, містобудівне планування, 

містобудівна документація, генеральний план. 

 

Smolyarchyk M., Kostyshyn O. Some problems urban planning 

The basic problems of spatial planning of urban land settlements, including the 

problems of urban documentation planning development at different levels of management 

have been considered. An important tool of urban management development processes in 

specific areas is the implementation of state and local policy of documentation planning. 

During theprojects’ development there should be developed a system of measures for 

comprehensive, environmentally sound development of the human environment at a city, 

region, country as a whole, taking into account the real needs as well as longer perspective. 

Development of urban planning documentation is an integral part of the development 

strategy of regional and local development. 

Key words: spatial planning, urban planning, urban documentation planning, 

general plans. 

 

Смолярчук М., Костышин А. Некоторые проблемы градостроительного 

планирования 

Рассматриваются основные проблемы пространственного и градо-

строительного планирования земель населенных пунктов, в частности проблематика 

разработки градостроительной документации на разных уровнях хозяйствования. 

Важным средством управления градостроительными процессами на конкретных 

территориях является воплощение государственной и местной политики в 
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градостроительной документации. При разработке проектов должна разраба-

тываться система мероприятий по комплексному, экологически безопасному 

развитию среды обитания человека на уровне города, района, страны в целом, 

учитывающая как современные потребности, так и достаточно длительную 

перспективу. Разработка планировочной градостроительной документации является 

неотъемлемой частью разработки стратегии регионального и местного развития. 

Ключевые слова: пространственное планирование, градостроительное 

планирование, градостроительная документация, генеральный план. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ КОРМОВИХ УГІДЬ  
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Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Україна наділена значним аграрним потенціалом, 

який може не тільки забезпечити продовольчий набір для пересічного громадянина, 

а й забезпечити високоякісними продуктами експорт. У вирішенні проблем 

продовольчого забезпечення населення України особлива роль належить галузі 

тваринництва, проте ця галузь на сьогодні занепадає. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, які пов’язані з 

використанням і впорядкуванням кормових угідь, у різних аспектах займалися такі 

вчені, як В. І. Ярмолюк, Л. М. Тібілова, В. М. Кривов, Р. В. Тихенко, І. П. Гетьманчик, 

регіональні особливості впорядкування території розглянуті в працях В. Я. Месель-

Веселяка, М. В. Щурика, Л. М. Тібілової та ін. Дослідження вчених доводять 

доцільність використання, створення та впорядкування кормових угідь [3, с. 140; 5, 

с. 9-10; 10, с. 4; 13, с. 21-22; 14, с. 45]. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем використання 

та впорядкування кормових угідь в Україні як важливого чинника забезпечення 

раціонального використання земель. 

Виклад основного матеріалу. Маючи сприятливі умови для розвитку 

тваринництва, наша держава не має достатніх обсягів виробництва та споживання 

м’яса, молока та іншої продукції тваринництва в  розрахунку на одну особу. На 

сьогодні обсяги виробництва м’яса в забійній масі в розрахунку на одну особу у 

більшості західноєвропейських країн перевищують аналогічні норми в Україні у 2-4 

рази. Хоча площа кормових угідь в Україні має тенденцію до зростання. Площа 

кормових угідь України станом на 1991 р. складала приблизно 7 млн га, на 2000 р. – 

7,79 млн га, а на 2016 р. – 7,84 млн га. Як бачимо, за цей період площа кормових угідь 

збільшилась на 840 тис. га.  

Проте це лише один із аспектів окресленої проблеми. Не можна ігнорувати 

той факт, що занепад тваринництва як галузі АПК спричинює значний дефіцит 
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органіки для відновлення родючості ґрунту. Ґрунтознавці наголошують, що гумус – 

це складне утворення, синтезувати яке штучно неможливо і без належної кількості 

органіки та системи використання земель з бездефіцитним балансом його 

неможливо відновити. Стан родючості земель в Україні останніми десятиліттями 

суттєво погіршився і набув загрозливого характеру. Щорічне винесення поживних 

речовин із 1 га ґрунту перевищує надходження на 110-120 кг [2; 8; 11]. 

Основою сільського господарства країни є забезпечення передусім 

внутрішнього ринку, лише після цього можна виходити на зовнішній ринок. Проте в 

нашій державі щодо розвитку вітчизняного молочного і м’ясного тваринництва 

таких гарантій немає. Для порівняння: у Німеччині 11 млн корів на 80 млн населення, 

а в нас на 40 млн населення – лише 40 тис. [7, с. 7-8]. Також у Німеччині, порівняно 

з Україною, за меншої площі сільгоспугідь у 2,5 раза поголів’я худоби значно 

більше: великої рогатої худоби – майже в три рази, свиней – у 3,4 раза. Однією з 

причин, яка негативно впливає на ефективність розвитку тваринництва, є надмірна 

насиченість поголів’я в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. У Німеччині 

на 1 га угідь припадає одна умовна голова худоби, що відповідає раціональній нормі 

з погляду забезпечення поповнення на цьому гектарі винесених з урожаєм поживних 

речовин за рахунок органічних добрив. В Україні цей показник у понад три рази 

нижчий, що засвідчує недостатню забезпеченість органічними добривами [12, с. 55]. 

Тваринництво забезпечує рослинництво органічними добривами, проте із скоро-

ченням поголів’я за останні роки обсяги внесення органічних добрив значно 

знизилися. Без внесення в ґрунт органічних добрив неможливе відновлення штучної 

родючості ґрунту. Ці добрива позитивно впливають на ріст і розвиток 

сільськогосподарських культур, не тільки забезпечують їх органічними речовинами, 

а й покращують структуру ґрунту, водно-повітряний режим.  

Занепад в Україні тваринницької галузі сільськогосподарського виробництва 

ставить під сумнів доцільність розробки проектів впорядкування території 

культурних пасовищ та сінокосів, проте необхідність використання, створення та 

впорядкування кормових угідь має цілу низку аргументів. 

По-перше, численні дослідження вчених доводять доцільність використання, 

створення та впорядкування кормових угідь, оскільки значне підвищення 

ефективності виробництва молока можна забезпечити за утримання тварин з 

використанням кормових угідь [3, с. 140; 5, с. 9-10; 10, с. 4; 13, с. 21-22; 14, с. 45].  

Згідно з даними Асоціації виробників молока, у світі прогнозується значний 

дефіцит молока. Експерти цієї організації наголошують на тому, що інвестиційна 

привабливість молочного скотарства є значною, оскільки ця галузь має досить 

високу віддачу з 1 га землі [9, с.8-10]. У зв’язку з цим потрібно не забувати про 

забезпечення високої якості молочної продукції, яка залежить безпосередньо від 

якості кормів. При пасовищному утриманні тварини споживають корм «живим», 

тобто отримують набагато більше біологічно цінних речовин, ніж із зів’ялими 

кормами. Також велике значення має перебування їх на свіжому повітрі, під впливом 

сонячних променів і в постійному русі, що позитивно впливає на їх фізичний 

розвиток та якість молока. Також пасовищне кормовиробництво має економічну 

складову – немає затрат на збирання  кормів [10, с. 3-4]. Пасовищний корм 



96 

 

найдешевший і забезпечує високу продуктивність тварин та найнижчу собівартість 

тваринницької продукції в усіх зонах країни.  

Значення пасовищ і пасовищного утримання худоби ще підвищується, якщо 

врахувати, що частка кормів у собівартості продукції тваринництва досить значна 

(для молока – понад 40 %, для м’яса великої рогатої худоби  понад 60 %). Тому 

собівартість молока, одержаного в пасовищний період, майже у два рази нижча, ніж 

у стійловий. Зумовлено це в основному значними транспортними витратами на 

перевезення зеленої маси. Крім того, під час стійлового утримання худоби 

собівартість кормів і продукції тваринництва підвищується за рахунок затрат на 

переробку і зберігання кормів, а також неминучих при цьому втрат. 

Про це також йдеться в дослідженнях вчених, де вказано, що середньорічна 

собівартість центнера молока, виробленого з використанням культурних пасовищ, 

на 20-25 % нижча, ніж за традиційного способу стійлового утримання тварин з 

використанням кормів зеленого конвеєра. Окупність прибутком витрат на створення 

пасовищ становитиме 1,4 року. Дослідження доводять, що в Україні потрібно 

створити пасовища на площі 1450 тис. га, у тому числі для сільськогосподарських 

підприємств – на площі 700 тис. га [5, с. 10]. 

По-друге, за рахунок залуження земель можна вирішити проблему вико-

ристання не тільки еродованих земель, а й малопродуктивних, на яких сільсько-

господарське виробництво є збитковим. Правильне використання травостою в ранні 

фази розвитку рослин сприяє підвищенню енергії кущіння і створенню міцної 

дернини, що важливо в умовах інтенсивного використання для збереження 

верхнього шару ґрунту. 

Світовий досвід показує, що підвищення ефективності аграрного вироб-

ництва можливе за умов інтенсивного використання ґрунтів, що характеризуються 

високим рівнем родючості, і зниження вкладень у малопродуктивні землі. Значну 

частину сильноеродованих і деградованих земель, які підлягають поліпшенню, необ-

хідно трансформувати у природні кормові угіддя. Згідно з наказом Мінагрополітики 

України та Президії УААН від 3.04.2000 р. № 26/33 «Про першочергові заходи щодо 

удосконалення землекористування», близько 9 млн га орних земель підлягає 

консервації та вилученню з інтенсивного обробітку. Це дасть змогу знизити рівень 

розораності території до екологічно оптимального, сконцентрувати сільсько-

господарське виробництво на кращих землях [1, с. 48]. 

По-третє, через певні природно-кліматичні умови склалося, що на території 

України є багато регіонів, де землі практично не придатні для вирощування 

сільськогосподарських культур, наприклад передгірські та гірські райони Карпат, 

незначні площі на Поліссі. Проте ці землі можна з успіхом використовувати як 

природні пасовища, що робить їх сприятливими  для розвитку м’ясного скотарства 

тощо. 

По-четверте, кормові угіддя виконують природоохоронну функцію.  Вони 

відіграють значну роль у збереженні екологічної рівноваги в агроландшафтах, мають 

природоохоронні та екологостабілізуючі властивості, оскільки захищають ґрунти від 

ерозії, водні джерела від замулення та забруднення, зберігають біорізноманіття.  
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У зв’язку з виникненням проблем, пов’язаних з енергетичними і продо-

вольчими ресурсами, а також глобальними кліматичними змінами, роль луко-

пасовищних угідь у виробництві екологічно безпечних кормів зростає. Виробництво 

кормів на природних кормових угіддях з великим біорізноманіттям, особливо в 

гірських районах, за своєю суттю є органічним виробництвом. Численні дослідження 

показали, що травостої з участю в них видів різних ботанічних груп, часто з участю 

рослин, які характеризуються лікарськими і стимулюючими якостями, забезпечують 

вищу якість корму і тваринницької продукції [4, с. 95].  

Неможливо ув’язати такі поняття, як оптимальне співвідношення сільсько-

господарських угідь, зниження рівня розораності, проведення трансформації 

сільськогосподарських угідь, залуження еродованих та малопродуктивних земель та 

зменшення площ кормових угідь. Так, Порядком розроблення проектів землеустрою, 

що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь, встановлено, що такий проект повинен розроблятися з урахуванням 

оптимального співвідношення сільськогосподарських угідь [6]. 

Висновки. На сьогодні в Україні простежується негативна тенденція до 

скорочення поголів’я худоби та виробництва продукції тваринництва. Тваринництво 

забезпечує рослинництво органічними добривами, проте із скороченням поголів’я за 

останні роки обсяги внесення органічних добрив значно знизилися, що негативно 

впливає на відновлення штучної родючості ґрунту. Значна кількість досліджень 

доводить доцільність збільшення площ та впорядкування території кормових угідь, 

оскільки: за утримання тварин з використанням кормових угідь можна забезпечити 

значне підвищення ефективності виробництва молока; пасовищне утримання 

забезпечує високу якість молочної продукції та найнижчу собівартість 

тваринницької продукції; залуження земель може вирішити проблему використання  

еродованих земель та малопродуктивних земель і знизити рівень розораності 

території до екологічно оптимального; кормові угіддя виконують природоохоронну 

функцію у збереженні екологічної рівноваги в агроландшафтах, мають природо-

охоронні та екологостабілізуючі властивості. 

Бібліографічний список 
1. Земельні ресурси України та їх використання // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 8. – 

С. 47-48. 

2. Корчинська О. А. Соціально-економічні наслідки деградації ґрунтів України / 

О. А. Корчинська // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 127–130. 

3. Кривов В. М. Основи землевпорядкування : навч. посіб. / В. М. Кривов, Р. В. Тихенко, 

І. П. Гетьманчик ; за ред. В. М. Кривова. – 2-ге вид., доповн. – К. : Урожай, 2009. – 324 с. 

4. Кургак В. Г. Раціональне використання природних кормових угідь України / В. Г. Кургак 

// Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – 2013. – Вип. 3-4. – С. 93-

102. 

5. Месель-Веселяк В. Я.  Організаційно-економічні напрями підвищення ефективності 

аграрного виробництва / В. Я. Месель-Веселяк  // Вісник СНАУ. – 2008. – Вип. 12/2. – С. 3–

10. – (Серія «Економіка і менеджмент»). 

6. Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь : Постанова Кабінету Міністрів України від 



98 

 

02.11.2011 р. № 1134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1134-2011-%D0%BF. 

7. "Про землю? Ой, маю що сказати" : [інтерв'ю з Героєм України, головою спостережної 

ради ТОВ «Маяк» / розмову вів В. Ясиновський] // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 6. – 

С. 6–10.  

8. Саблук П. Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні 

в постіндустріальний період / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 19–37. 

9. Степанюк О. Молочне скотарство – українська «нафта» / О. Степанюк // Агробізнес 

сьогодні. – 2012. – № 6 (229). – С. 3–10. 

10. Тібілова Л. М. Впорядкування території зрошуваних культурних пасовищ : навч. посіб. / 

Л. М. Тібілова. – Львів : Львів. с.-г. ін-т, 1992. – 93 с. 

11. "Функції ґрунту в біосфері і суспільстві ніхто й ніщо не замінять" : [інтерв'ю з провідним 

ґрунтознавцем Державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою», к. с.-г. н. Віталієм Андрієнком  / розмову вів В. Ясиновський] // 

Землевпорядний вісник. – 2016. – № 11. – С. 18–22. 

12. Щурик М. В. До питань формування та динаміки земельних фондів фермерських 

господарств у АПК Карпатського макрорегіону / М. В. Щурик // Проблеми землеустрою. – 

2016. – № 2. – С. 51–56. 

13. Ярмолюк В. І. Землевпорядне проектування: упорядкування території кормових угідь : 

навч. посіб. / В. І. Ярмолюк. – Львів : ЛДАУ, 2006. – 131 с. 

14. Ярмолюк М. Т. Культурні пасовища в системі кормовиробництва / М. Т. Ярмолюк, 

М. П. Зінчук, В. М. Польовий. – Рівне : Волинські обереги, 2003. – 292 с. 

 

Дудич Г., Дудич Л. Використання та впорядкування кормових угідь в 

Україні 

Розглянуто питання використання кормових угідь в Україні. Встановлено 

важливість удосконалення використання кормових угідь для раціонального 

використання земельних ресурсів та розвитку тваринницької галузі як одного зі 

стратегічних напрямів забезпечення продовольчої безпеки держави. Доведено 

доцільність створення та впорядкування кормових угідь для встановлення 

оптимального рівня розораності та співвідношення угідь. 

Ключові слова: кормові угіддя, раціональне використання земель, 

пасовищне утримання, тваринництво. 

 

Dudych G., Dudych L. Use and regulation of forage lands in Ukraine 

The article studies the issue of forage lands use in Ukraine. The authors argue 

importance to improve use of forage lands for rational utilization of land resources and 

development of animal breeding as one of strategic directions to supply food safety. The 

research proves reasonability to create and regulate forage lands for establishment of an 

optimal level of plowed lands and their correlation.  

Key words: forage lands, rational land use, pasture keeping, animal breeding. 

 

Дудыч Г., Дудыч Л. Использование и устройство кормовых угодий в 

Украине 

Рассмотрены вопросы использования кормовых угодий в Украине. 

Установлена важность усовершенствования использования кормовых угодий для 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1134-2011-%D0%BF
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рационального использования земельных ресурсов и развития животноводческой 

отрасли как одного из стратегических направлений обеспечения продовольственной 

безопасности государства. Доказана целесообразность создания и упорядочения 

кормовых угодий для установления оптимального уровня распаханности и 

соотношения угодий. 

Ключевые слова: кормовые угодья, рациональное использование земель, 

пастбищное содержание, животноводство. 
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УДК 332.3(23.046) 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОНИН 

 

І. Текинюк, аспірант 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Погіршення загального стану використання 

високогірних земель та полонинських комплексів Українських Карпат набуло 

надзвичайної актуальності, особливо останніми роками. Державне регулювання та 

законодавча база, яка б регулювала відносини щодо використання високогірних 

земель Карпатського регіону, є недостатньо сформованими. Законодавча база 

розроблена загалом до всіх регіонів України, без урахування конкретних 

особливостей території. Господарське використання високогірних земель та 

полонинських комплексів Українських Карпат є у вкрай важкому стані. Без 

впровадження сучасних технологій, методів та способів використання вказаних 

територій вони почнуть занепадати.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питання державного 

регулювання та перспектив розвитку полонин займались, зокрема, І. М. Рожко, 

В. М. Агій, Н. Й. Балаж, О. С. Тищенко, В. О. Оліфірович та інші вчені. Однак це 

питання потребує глибшого дослідження та пошуків заходів з покращання 

існуючого стану. 

Постановка завдання. Основним завданням дослідження є вивчення та 

вдосконалення існуючої законодавчої бази, а також розгляд напрямів перспек-

тивного розвитку господарського використання полонин. 

Виклад основного матеріалу. За рельєфом територія Івано-Франківської 

області є дуже різноманітною. Близько 50 % території області займають гори. 

Провідними галузями сільського господарства, особливо в передгірних та гірських 

районах, виступає тваринництво. На розвиток тваринницької галузі мали вплив 

природні, господарсько-економічні, історичні та інші чинники. Вона базується на 

кормовому потенціалі природних кормових угідь, переважна більшість із яких – 

полонини [1].  

Першим із дослідників, які займалися дослідженням високогірних 

природних лук і пасовищ на території сучасної Івано-Франківської області, був Еде 
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Еган – керівник відділу тваринництва Міністерства землеробства Угорського 

королівства, на той час Австро-Угорської імперії. Проведеним дослідженням було 

дано розгорнуту оцінку полонин за демографічними, соціальними, географічними, 

кліматичними показниками. Також проаналізовано економічні можливості розвитку 

полонинських господарств регіону [4, c. 1]. 

Цілісне обстеження природних кормових угідь Карпатського регіону 

проводили в 1972–1977 рр. обласні філіали інституту «Укрземпроект». За 

результатами такого обстеження було створено класифікацію природних кормових 

угідь, враховуючи закономірності висотної зональності рельєфу, клімату, ґрунтів та 

рослинності. Згідно з класифікацією гірські луки поділяються на два класи: 

полонини та луки гірсько-лісового поясу. 

Полонини – це субальпійські трав’янисті луки, що розташовані на висоті від 

800–1000 до 1800 м над рівнем моря. Лучна рослинність на полонинах, незважаючи 

на коротший вегетаційний період, розвивається добре, що дає змогу мати майже два 

укоси трав і випасати велику кількість тварин. 

Переважна більшість сучасних природних високогірних пасовищ (полонин) 

на території Івано-Франківської області сформувалась на бурих гірсько-лісових та 

дерново-буроземних глибоких і середньоглибоких ґрунтах. Відповідно до п. 1 ст. 150 

Земельного кодексу України, їх зараховано до особливо цінних земель [3], що, у 

свою чергу, підтверджує природну, економічну та соціальну значущість цих 

територій, використання яких здійснюється відповідно до їх цільового призначення.  

Високогірні пасовища розташовані за межами населених пунктів. Таким 

чином вони підпадають під розпорядження районних адміністрацій. Громадяни, 

фермерські господарства, які зацікавлені в оренді пасовищ для випасання худоби, 

укладають договір оренди.  

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України, «органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, 

повинні щорічно, до 1 лютого, подавати контролюючому органу за місце-

знаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори 

оренди землі на поточний рік» [5]. Тобто договір оренди на земельну ділянку 

укладається терміном на 1 рік. Звідси виникає проблема: орендарі, які укладають 

договір про оренду земельних ділянок терміном на 1 рік, фактично використовують 

її 4-5 місяців.  

Іншими словами, зацікавлені в оренді земельних ділянок особи сплачують 

орендну плату за неї за поточний рік, а не за період використання (випас худоби 

проводиться з травня по жовтень). А весь інший період земельні ділянки пустують у 

зв’язку з природно-кліматичними умовами, адже утворення травостою на полонинах 

починається зі середини квітня. Завершується сезон випасання худоби у жовтні, коли 

випадає велика кількість опадів, подекуди у вигляді снігів. 

На нашу думку, для вирівнювання такого дисбалансу між періодом 

використання та періодом оренди високогірних земельних ділянок, варто 

вдосконалити методику використання земельних ділянок на високогір’ї Карпат-

ського регіону, а це території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та 

Чернівецької областей. Для цих територій потрібно укладати договори про оренду 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1171-15/paran15#n15
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високогірних пасовищ (полонин) на час господарювання, тобто термін «1 рік» 

необхідно зменшити до кількох місяців. 

Особливу увагу варто звернути на орендну плату за землю. Так, ще до 

початку 2017 року громадяни, які брали в оренду високогірні пасовища, платили 

державі податок у розмірі 3 % від грошової вартості земельної ділянки, що було 

нерентабельним для більшості громадян, адже в оренду вони беруть не 1–2 га, а 10–

20 га, а місцями цифра сягає й 30 га. Згідно із Законом України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 

2016 р., ставка податку для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не 

більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки [6]. 

Відповідно до п. 5.4 ст. 288 Податкового кодексу України, розмір орендної 

плати встановлюється в договорі оренди, але річна сума платежу для пасовищ у 

населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру 

земельного податку [5]. Таким чином, Верховна Рада України на державному рівні 

підтримала сільськогосподарських виробників гірської місцевості, які будуть 

сплачувати орендну плату, максимальна вартість якої може становити 1 % від 

нормативної грошової оцінки сільгоспугідь, що, у свою чергу, підвищить економічну 

ефективність і стабільність галузі тваринництва в цілому, дасть поштовх для 

розвитку та впровадження передових технологій у виробництві. 

Що стосується соціального захисту громадян, які проживають у гірській 

місцевості, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні» від 15 лютого 1995 р., відповідно до якого всі мешканці 

населених пунктів, які відносяться до даної категорії, отримують 20 % до своїх 

заробітних плат, пенсій, стипендій [5]. 

Позиція держави щодо використання полонин повинна бути однозначною 

для збереження тваринницької галузі регіону. 

За приклад майнових відносин, стосовно полонин, можна взяти Швейцарію, 

в якій видно, наскільки важливими вони є з економічного погляду. У Швейцарії всі 

полонини були приватною власністю, але з часом, враховуючи технічний прогрес та 

досягнення науки, основні тенденції виробництва, для їх найефективнішого вико-

ристання, вони стали спільними. У Швейцарії спосіб господарського використання 

полонин ще у ХІІІ столітті регулювався народним звичаєвим правом, яке в ХІV 

столітті було закріплене у Законі [2]. 

На нашу думку, питання власності та використання полонин – це прерогатива 

держави. Врегульований на законодавчому рівні спосіб використання гірських 

територій стане основою для господарської діяльності агроформувань 

тваринницької галузі. 

Для підвищення ефективності господарського використання полонин 

потрібно провести такі основні заходи: 

- комплексна оцінка полонин; 

- створення реєстру полонин (їх кількісний та якісний стан, розмір площ, стан 

ґрунтового покриву); 
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- комплекс робіт із поліпшення якісного стану полонин (регулювання 

водного режиму, культуртехнічні роботи). 

Для кращої організації виробничого процесу необхідно: 

- проводити будівництво сучасних доріг, які ведуть на полонину; 

- розвивати існуючу та створювати нову інфраструктуру, споруджувати 

тваринницькі приміщення легкого типу, на які потрібно мінімум капіталовкладень;  

- споруджувати цехи (заводи) для переробки сировини в готовий для 

споживання продукт. 

Саме такі заходи з поліпшення природних пасовищ повинні впро-

ваджуватися на території Карпатського регіону. 

Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, необхідно зазначити, що 

запровадження сучасних технологій у виробництві, покращання та розширення 

соціальної інфраструктури, кількісний та якісний облік полонин, державна 

підтримка тваринництва в цілому покращать інвестиційну привабливість галузі, 

дадуть змогу ефективніше проводити господарську діяльність в окресленому 

сегменті економіки агропромислового комплексу. 
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Текинюк І. Державне регулювання та перспективи розвитку 

господарського використання полонин 

У статті досліджується сучасний стан державного регулювання вико-

ристання високогірних земель Карпатського регіону та шляхи його покращання, а 

також існуюча законодавча база. Запропоновано заходи щодо перспективного 

розвитку полонин. 

Ключові слова: полонини, сучасний стан, державне регулювання, 

законодавча база, перспективи розвитку. 
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Tekyniuk I. The State regulation and perspective development of economic 

use mountain grassland 

The modern state of  State regulation of use mountain land Carpathian region and 

the ways improvement it, and the existing legislative base is investigated in the article. The 

proposed measures of perspective development  the mountain grassland is carried out. 

Key words: mountain grassland, modern state, State regulation,  legislative base, 

perspective development. 

 

Текинюк И. Государственное регулирование и перспективы развития 

хозяйственного использования высокогорных пастбищ 

В статье исследуется современное состояние государственного регули-

рования использования высокогорных земель Карпатского региона и пути его 

улучшения, а также существующая законодательная база. Предложены 

мероприятия, по перспективному развитию высокогорных пастбищ. 

Ключевые слова: высокогорные пастбища, современное состояние, 

государственное регулирование, законодательная база, перспективное развитие. 
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УДК 332.3 

ВИБІР БАЗОВОЇ ВАЛЮТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ 
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С. Сохнич, к. е. н.  

Філія «МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» 

К. Чередник, здобувач 

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області 

 

Постановка проблеми. Ефективне управління земельними ресурсами 

безперечно передбачає технологічне та законодавче забезпечення їх вартості і 

отримання додаткового прибутку. На сьогодні вартість земельних ресурсів є вкрай 

низькою, передусім через світову фінансову кризу та об’єктивне падіння попиту на 

сировину, яка є основою валютних надходжень в українську економіку. Країні 

валютні запаси потрібні для виплати щорічних відсотків від різноманітних 

запозичень, які стали головним завданням чинного уряду.  

Безперервний ланцюг кредитних запозичень без чітких планів їх ефективного 

використання значно виснажив економіку країни і призвів до політичної залежності 

нашої економіки від побажань наших кредиторів, і насамперед від МВФ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сучасних авторів [1–

6] обґрунтовують окремі аспекти щодо вибору базової валюти, в якій будуть 

проводитись розрахунки земельних активів, але виникає необхідність обґрунтування 

методологічних напрямів та методичних підходів вирішення окресленої проблеми. 

Постановка завдання.  Основною метою статті є обґрунтування теоретико-

методологічних засад щодо вибору базової валюти, в якій будуть проводитись 

розрахунки земельних активів у ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Загроза припинення кредитування примушує 

Кабінет Міністрів України діяти в умовах екстремального переддефолтного стану. 

Ситуація в керівних колах країни патова:  

а) відмовитись від кредитних вливань неможливо, бо може початися 

соціальний хаос після затримки з пенсійними виплатами, адже пенсіонери є вкрай 

бідними людьми і не мають, як правило, значних фінансових заощаджень;  

б) продовжувати далі політику накопичення як внутрішнього, так і 

зовнішнього державного боргу – це дуже швидко призведе до повної зупинки 

виробництва і неминучого соціального вибуху.  
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Країна розпочала реформи у всіх секторах управління економікою, очевидно, 

що потрібно пришвидшити їх виконання, бо інших варіантів вирішення цієї 

проблеми немає.  

Варто зазначити, що в економічній історії ситуацій, подібних українській, 

було безліч і в переважній більшості це закінчувалось громадянськими завору-

шеннями та автономізацією територій.  

У Верховній Раді України та експертному середовищі активно розглядають 

актуальне питання, як запобігти розвитку небажаних тенденцій у національній 

економіці, але чіткої вивіреної «дорожньої карти» поки що не відпрацьовано і навіть 

основний її алгоритм не оприлюднений. Борг України перед МВФ та іншими 

міжнародними організаціями зріс до критичних позначок (див. рис.). 

 
  2004  2005  2006   2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01.08.2016 

 

Рис. Борг України перед МВФ та іншими міжнародними фінансовими 

організаціями в період з 01.01.2004 р. до 01.08.2016 р., млрд дол. США. 

 

Скоріш за все відповідальність за різке нарощування боргів ніхто з керівників 

держави на себе не візьме, а просто уряд піде у відставку. Після того як КМУ 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



106 

 

обновиться новими обличчями, питання боргових зобов’язань країни все одно 

доведеться в який-небудь спосіб вирішувати. 

З початку року стало відомо, що Федеральна резервна система США піднімає 

відсоткові ставки. Це означає, що рецесія продовжиться у світовій економіці і ціни 

на сировину будуть падати, а це для української економіки, яка має сировинний 

експорт, матиме невтішні наслідки. І це при тому, що борг держави перевищує 90 % 

ВВП.  

Перспектив на покращання економічного клімату для закордонних 

інвесторів у країні практично немає. А без закордонних технологій та інвестиційних 

коштів виробництво не відновити.  

Зрозуміло, що простих рішень, з погляду радикальної перебудови економіки, 

на сьогодні не існує.  

В економіці проглядається не тільки відплив капіталів, а й відплив 

кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою, а також висококваліфікованих 

робітників.  

Польща пропонує дуже привабливі умови праці з приблизно втроє більшою 

заробітною платою, ніж в Україні. Навіть перетворення країни на високорозвинену 

аграрну не допоможе розрахуватися з наявними борговими зобов’язаннями і 

одночасно профінансувати розвиток економіки. Дефіцит коштів у бюджеті країни 

змушує НБУ йти на дуже сумнівні, з погляду економічних наслідків, операції з 

облігаціями внутрішньої державної позики. Вилучити необхідні кошти з кишень 

бідного населення буде практично неможливо через те, що понад 55 % коштів 

обертається в тіньовому секторі економіки. 

Для вирішення цього актуального питання пропонується розробка нового 

дієвого інструментарію для забезпечення зростання вартості земельних ресурсів, які 

в разі правильного їх використання можуть дати необхідні кошти до бюджету країни. 

Вся процедура проводиться в чотири етапи: 

1) приватизація всіх земельних ресурсів державної і комунальної власності і 

справедливий рівномірний розподіл їх між усіма громадянами України; 

2) консолідована передача права власності всіма громадянами державі за 

умови виплати їм щомісячно встановленої договором рентної плати, яка забезпечить 

їм мінімальний прожитковий рівень за нормами ЄС; 

3) емісія спеціальних деривативів, які б засвідчували право кожного 

громадянина на розпорядження та використання 1/34 млн частки земельних ресурсів 

країни; 

4) встановлення розрахункової вартості емітованих деривативів у крипто-

валюті «Біткойн» (Bitcoin). Ця криптовалюта заснована на цифровій платформі 

«Блокчейн» (Blоckсhain), буде, по суті, ключовим інструментом, інтегрованим у 

державну систему управління земельними ресурсами. Технологія «Блокчейн» є поки 

що маловідомою в економічних  сферах нашої країни, хоча їй уже близько 10 років. 

Цю технологію справедливо вважають революційною технологією ХХІ століття. Це, 

по суті, комп’ютерна технологія, яка створена для безпечної передачі прав власності 

на будь-які матеріальні та інтелектуальні цінності, яка характеризується 

специфічними властивостями: 
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1) дешевизна фінансових ітерацій (у 150 разів дешевше від теперішніх); 

2) надійність та доступна прозорість управлінських команд; 

3) максимальний рівень безпеки та захисту командної інформації; 

4) абсолютна незалежність операційного поля управління від різноманітних 

державних структур, у тому числі фіскальних, політичних, кримінальних та силових; 

5) широка база клієнтів (понад 6 млн осіб); 

6) максимально велика швидкість передачі прав власності на широкий спектр 

різноманітних активів (не більше 10-11 хвилин); 

7) абсолютна анонімність процесу «Peеr-to-Рeеr»; 

8) децентралізоване управління системними алгоритмами; 

9) простота доступу до конфіденційної інформації; 

10) оперативне реагування на будь-які спроби втручання. 

Як бачимо з наведеного переліку, ця комп’ютерна технологія показує свою 

простоту й доступність і, що особливо цінне, безпечність передачі даних.  

Висновки і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі. 

Проведене дослідження показало, що надзвичайно важливо правильно вибрати 

операційну валюту в умовах реформування світової і пов’язаної з нею національної 

банківських систем. З огляду на економічну перспективу у 2-3 роки стабільності як 

долара США, так і європейського євро, дуже вірогідним є різке падіння їх вартості, 

що в українських реаліях може призвести до падіння сукупної вартості земельних 

ресурсів і можливого дефолту всієї економіки. 

Проведено вибір найбільш перспективної валюти для оцінювання вартості 

земельних ресурсів із багатьох можливих. Найбільш перспективною виявилась 

криптовалюта «Біткойн», яка вже понад 9 років представлена на світовому 

фінансовому ринку. Головним критерієм такого вибору став контрольований 

внутрішнім криптографічно захищеним алгоритмом обсяг емісії розрахункових 

засобів. Це не дозволить знецінити криптовалюту, як це має місце з валютами І 

категорії. 
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Сохнич А., Сохнич С., Чередник К. Вибір базової валюти в системі 

управління земельними ресурсами 

Підкреслено необхідність формування принципово нової системи управління 

економікою країни, і зокрема земельними ресурсами, на основі технології 

«Блокчейн», яка гарантуватиме значне зниження вартості ітерацій купівлі-продажу 

та прозорість ринкового ціноутворення. Обґрунтовано вибір валюти, в якій будуть 

проводитись розрахунки земельних активів, а також необхідність оцінки земельних 

ресурсів у криптовалюті «Біткойн», що гарантуватиме в перспективі значне 

зростання їх вартості в умовах стагнації національного виробництва. Використання 

оновленої системи управління допоможе знизити ризики банкрутства та нелегальних 

маніпуляцій у процесі передачі прав власності на земельні ресурси. 

Ключові слова: вартість земельних ресурсів, криптовалюта, ринкове 

ціноутворення, управління, право власності.  

 

Sokhnych A., Sokhnych S., Cherednyk K. Choice of the basic currency in the 

system of land resources management  

It stresses the necessity of formation of fundamentally new system of management 

of national economy and, in particular, land resources on the basic of Blockchain 

technology which will guarantee the reduction of buying-and-setting iteration and 

transparency of market price-setting. The article determines the choice of currencies which 

will be used in calculation of land assets. It grounds the necessity of evaluating land 

resources in Bitcoin crypto-currency which will guarantee their sufficient increase under 

conditions of national production stagnation. The use of the renewed system of 

management will allow to reduce risks of bankruptcy and illegal manipulations in the 

process of transfer of property rights for land resources. 

Key words: value of land resources, management, crypto-currency, market price-

setting, property right. 

 

Сохнич А., Сохнич С., Чередник Е. Выбор базовой валюты в системе 

управления земельными ресурсами 

Подчеркнута необходимость формирования принципиально новой системы 

управления экономикой страны, и в частности земельными ресурсами, на основании 

технологии «Блокчейн», которая будет гарантировать значительное понижение 

стоимости итераций купли-продажи и прозрачность рыночного ценообразования. 

Обоснован выбор валюты, в которой будут проводиться расчеты земельных активов. 

Обоснована необходимость оценки земельных ресурсов в криптовалюте «Биткойн», 

что будет гарантировать в перспективе значительное увеличение их стоимости в 

условиях стагнации национального производства. Использование обновленной 

системы управления позволит снизить риски банкротства и нелегальных мани-

пуляций в процессе передачи прав собственности на земельные ресурсы. 

Ключевые слова: стоимость земельных ресурсов, криптовалюта, рыночное 

ценообразование, управление, право собственности.  
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УДК 334.758.4(1)(477)  

ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В УМОВАХ 

“ХОЛДИНИЗАЦІЇ” СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА  

 

М. Богіра, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Сільське населення та сільські поселення в Україні 

є життєстверджувальним витоком нації, землеробською, прадідівською місією 

всього українства. І цю місію в черговий раз, зі злим умислом чи через незнання, у 

нашій державі хочуть пригнобити, а то й зовсім знищити. Історія знає і пам’ятає 

подібні діяння, останнє з яких відбувалося в шістдесятих роках минулого століття, 

коли при укрупненні колгоспів з’являлися так звані “неперспективні” села. Навколо 

цих сіл була розгорнута потужна пропагандистська робота, яка зводилась до того, 

що для значного поліпшення умов проживання селян, щоб вони користувалися всіма 

благами досягнень цивілізації, жителів неперспективних сіл із нажитих місць 

переселяли в села, де були розміщені центральні садиби колгоспів. У результаті цієї 

кампанії в Україні було ліквідовано десятки тисяч “неперспективних” (бригадних) 

сіл. Однак сьогоднішня влада уроки історії до уваги не бере. Верховною Радою 

України прийнято Закон “Про добровільні об’єднання територіальних громад”, який 

сьогодні активно впроваджується в життя. У результаті проведення адмін-

територіальної реформи кількість сільських поселень в Україні може суттєво 

скоротитися. На цей процес має вплив і низка інших чинників, серед яких можна 

виділити прогресуюче зменшення кількості сільського населення. Через безробіття 

на селі сільська молодь у пошуках роботи виїжджає в міста або за кордон. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням шляхів 

збереження українського села в умовах домінування в аграрному секторі економіки 

агрохолдингів як основної агровиробничої структури на селі займаються відомі 

науковці цієї галузі, а саме: В. Будзяк, І. Бистряков, Я. Гадзало, В. Голян, О. Гуторов, 

Д. Добряк, О. Дорош, Т. Зінченко, О. Лазарєва, А. Мартин, А. Новак, 

Л. Новаковський, П. Саблук, Р. Тринько, М. Федоров, М. Хвесик, А. Шворак та інші. 

Постановка завдання. Наше завдання – розробити пропозиції щодо 

формування сучасних підходів для збереження сільських поселень. А цього можна 

досягти лише створивши відповідні економічні й соціальні умови для жителів села, 

і насамперед для власників земельних часток (паїв), яких здебільшого усунули від 

участі в аграрному виробництві, залишивши виживати на мізерні кошти від оплати 

за користування їхньою землею. 

Виклад основного матеріалу. За роки проведення земельної реформи в 

Україні маркетингова діяльність у системі сільськогосподарського землекорис-

тування все більше тяжіє лише до забезпечення прибутків суб’єктів господарювання 

на землі, не приділяючи при цьому жодної уваги збереженню якісних показників 

ґрунту. 

Навіть українською політичною елітою було поставлено під сумнів 

практичну реалізацію земельної реформи, оскільки всі показники зростаючого 
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розчарування були очевидні. Натомість склалися сприятливі умови для процвітання 

криміналу й корупції у сфері земельних відносин та управління, які руйнують життя 

людей. Це стало однією з основних причин різкого спаду виробництва, зростання 

собівартості продукції, деградації ґрунту, погіршення життя селян та інших 

негараздів [1, с. 235]. 

Саме інститут оренди землі став причиною відчуження селян від землі, 

втрачено державою контроль над процесом збереження й відтворення родючості 

ґрунту, зруйновано систему соціального захисту на селі, посилилися корупційні 

діяння в системі земельних відносин, відсутній замкнутий цикл виробництва: 

виробництво сировини – переробка – продаж готової продукції – розподіл 

результатів. Стихійність у розвитку сільськогосподарського землекористування, 

розбалансованість економічних і політичних інтересів стали причиною справжньої 

земельної лихоманки. 

Звідси очевидною видається необхідність рішучої відмови від усієї 

кустарщини і примітивізму, самоплинного розвитку аграрного сектору економіки, 

що призводить до низки негативів, які не дають задовольнити потреби людей. 

Необхідно зробити рішучий крок у бік глибшого, науково і економічно обґрунто-

ванішого вирішення всього комплексу питань раціональної організації використання 

землі як головного засобу виробництва у сільському господарстві. 

Якщо держава не нарощуватиме інвестицій у відтворення природно-

ресурсного потенціалу і не стимулюватиме це робити підприємницький сектор, то 

ресурсна база багатьох галузей національної економіки інтенсивно звужуватиметься, 

що врешті-решт призведе до значного зниження рівня господарської самоздатності 

нашої країни і переведе її в розряд країн-аутсайдерів у глобальному економічному 

просторі [2].  

Як правило, іноземні інвестори вкладають свій капітал у виробництво тих 

держав, в яких спостерігається економічна, фінансова та політична стабільність. 

Тому залучення інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх, у розвиток сільського 

господарства України залежить від ситуації в державі, а не наявності чи відсутності 

повноцінного ринку землі, як про це стверджують окремі політики. 

Особливо негативний вплив на розвиток та існування села й добробут селян 

сьогодні мають агрохолдинги, які зайняли основне місце в структурі сільсько-

господарського виробництва і діяльність яких відбувається на землях, що пере-

бувають в оренді. Основна мета агрохолдингів полягає в одержанні максимального 

прибутку. Її вони досягають в основному за рахунок вирощування, без дотримання 

елементарних сівозмін, зернових та технічних культур, які швидко виснажують 

ґрунти. Не беруть агрохолдинги жодної участі в розвитку села, практично не 

створюють робочих місць для селян, податки сплачують за місцем реєстрації, а це, 

як правило, обласні центри. 

Інституціональна інфраструктура розвитку сільських територій є стрижнем 

їх благополуччя. Сюди належать школи, дитячі садочки, магазини, ощадні банки, 

підприємства побуту і громадського харчування, ремонтні майстерні, фельд-

шерсько-акушерські пункти, об’єкти торгівлі, об’єкти спорту та відпочинку з 

туристичним потенціалом, дорожнього і вуличного господарства, житлово-
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комунального господарства, інфраструктура бізнесу тощо, які зобов’язані 

забезпечити соціально-економічний розвиток сільських територій, “відігравати роль 

полюсів зростання” [3, с. 8]. 

Окремі науковці [4] стверджують, що основними принципами, за якими 

формуються раціональні розміри сільськогосподарських агроформувань України, є: 

законність, історизм, компактність, збалансованість, комплексність, сталість, 

екологічність, керованість. На наш погляд, сьогодні на традиційний чи науково 

обґрунтований підхід до вибору форм господарювання на селі практично ніхто не 

зважає. Основна мета агровиробників – прибуток. 

Отже, в Україні під впливом багатьох чинників виникли сприятливі умови 

для формування надвеликих аграрних формувань – агрохолдингів. Формуванню 

агрохолдингів в Україні сприяли:  

- глобалізаційні процеси, які відкрили вільне перетікання коштів, робочої 

сили, спеціалістів, технологій, обладнання, продукції та сировини;  

- формування невеликої кількості багатіїв за результатами приватизації в 

промисловості та аграрній сфері, спроможних за безцінь придбати значні площі 

сільськогосподарських угідь;  

- відсутність реальних передумов у сільського населення стати повно-

цінними власниками розпайованих земельних угідь;  

- намагання номінальних власників паїв позбутися їх з метою бодай якоюсь 

мірою поліпшити своє матеріальне становище;  

- поглиблення міжнародного поділу праці;  

- безсистемність і провальність аграрних реформ;  

- загострення продовольчого забезпечення у світових масштабах [5, с. 51].  

З появою агрохолдингів в аграрному секторі України відбувається посилення 

виснажливого використання сільськогосподарських угідь, розвиток процесів 

деградації земель, скорочення обсягів меліорації та площ продуктивних земель. 

Практично ліквідована система державного контролю за використанням та 

охороною земель, відсутній ефективний механізм стимулювання природоохоронних 

заходів та інноваційної діяльності землекористувачів. Нині українські агрохолдинги 

для економіки агропромислового сектору не мають жодної цінності, вони мають 

антисоціальний характер, не забезпечують дотримання ресурсоощадних технологій 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

Сам по собі процес створення агрохолдингів не викликав би невдоволення у 

суспільстві за умови переважання позитивного економічного ефекту над 

негативним. З одного боку, у них продуктивність праці на одного зайнятого у 

сільському господарстві за період 2000–2015 рр. зросла в сім разів, залучення 

іноземних інвестицій – у 45 разів, склавши 0,9 млрд дол. США. Проте, поглянувши 

на цю проблему з іншого боку, можна простежити в агрохолдингах, наприклад, чітку 

тенденцію до скорочення поголів’я худоби. Так, за інформацією Я. М. Гадзала, 

М. В. Жука, поголів’я тварин в умовних головах за період 1990–2013 рр. скоротилось 

із 35,2 до 11,9 млн голів, внесення органічних добрив – з 187,9 до 9,6 млн т (тобто у 

19,6 раза), якщо найманих працівників у сільському господарстві у 1990 році 

працювало 4,4 млн осіб, то у 2000 році – 2,5 млн осіб, а у 2013 – вже 0,6 млн осіб [6].  



112 

 

Як пріоритетний тип розвитку аграрного сектору економіки України повинна 

бути не агрохолдинізація, а еволюційно сформовані агроформування (господарські 

товариства, приватні підприємства, виробничі кооперативи, фермерські 

господарства тощо). Для прикладу, одним із шляхів виходу із ситуації є коопера-

тивна форма організації виробництва, що дасть можливість об’єднання одноосібних 

господарств, створених на земельних частках (паях). Здійснення таких проектів 

об’єднання земельних часток (паїв) сприятиме розірванню договорів оренди з 

агрохолдингами, які не виправдали сподівань власників паїв на кращі умови 

проживання людей на селі. 

Кооперативна форма організації виробничих відносин є найбільш 

продуктивною, ефективною, конкурентоспроможною в сучасних і майбутніх умовах 

та тенденціях світового економічного розвитку. Вона виступає головною рушійною 

силою економічного прогресу. Їх формування потрібно здійснювати за принципом 

належності продукції до відповідних ринків незалежно від форм власності на землю 

і майно [7, с. 167]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі. 

Таким чином, сьогодні назріла невідкладна необхідність розробити і прийняти на 

законодавчому рівні положення про захист села і селян від знищення, запровадити 

селозберігаючі моделі в Україні. Іншими словами, має бути прийнята державна 

політика збереження існуючих агроформувань та фермерських господарств, 

створення сприятливих умов для розвитку сімейних ферм, які мають стати 

осередком зайнятості сільського населення та розвитку сільських територій. 

Земельні відносини в Україні повинні спрямовуватись на збереження українського 

села та розвиток сільських територій, гарантування прав власності на землю та 

екологізацію землекористування. 

Виправлення ситуації, яка призвела до активного зростання кількості 

агрохолдингів в Україні, сьогодні є нагальною необхідністю для збереження селян і 

села. Село і селяни можуть нормально жити й розвиватися тільки в разі стабільного 

надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, і особливо до місцевих бюджетів, а 

основним джерелом надходжень до сільських бюджетів  чи бюджетів об’єднаних 

територіальних громад є плата за землю. Для цього потрібно забезпечити підви-

щення ефективності використання земель та прибутковість галузі сільського 

господарства в цілому, а це можливо лише за умов правильної організації сільсько-

господарського виробництва, організації різних форм господарювання. При-

швидшити ці процеси можна активним впровадженням ГІС-технологій у практику 

управління земельними ресурсами та використанням ринкових інструментів 

розвитку земельних відносин. 

У класичному розумінні сучасні форми господарювання повинні сприяти 

раціональному використанню земельних ресурсів, екологізації виробництва, 

сталому розвитку та соціальній відповідальності агровиробників. 

Важливу роль у вирішенні цього питання може відіграти розвиток переробки 

сільськогосподарської сировини та експорт продукції кінцевого споживання з 

високою доданою вартістю, що сприятиме не тільки збільшенню бюджетних 
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надходжень, а й розвитку сільських територій та стабілізації зайнятості жителів 

сільської місцевості. 
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Богіра M. Шляхи збереження українського села в умовах «холдинизації» 

сільськогосподарського виробництва 

У статті розкрито деякі особливості розвитку сільськогосподарського 

виробництва в сучасних умовах. Вказано на негативний вплив агрохолдингів в 

Україні на раціональне використання земель, утримання в належному стані 

інфраструктури села, що призвело до погіршення ситуації в селах та стрімкого 

збідніння селян. Запропоновано шляхи збереження українського села в умовах 

“холдинизації” сільськогосподарського виробництва.  

Ключові слова: земельна реформа, агрохолдинги, неперспективні (бригадні) 

села, селозберігаюча модель, добровільні об’єднання територіальних громад. 

 

Bogira M. Ways to protect Ukrainian villages under conditions of agricultural 

production “holdinization” 

The article presents some peculiarities of agricultural production development 

under the current conditions. The author points that in Ukraine agrarian holdings negatively 

influence rational land use anddo not support the appropriate infrastructure of villages, 

causing deterioration of the situation in the villages and rapid poverty of peasants. The 

work proposes ways to protect Ukrainian villages under conditions of agricultural 

production “holdinization”. 

Key words: land reform, agrarian holdings, wasted (brigade) villages, village-

protective model, voluntary association of territorial communities.  
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Богира М. Пути сохранения украинского села в условиях 

«холдинизации» сельскохозяйственного производства 

В статье раскрыты некоторые особенности развития сельскохозяйственного 

производства в современных условиях. Указано на негативное влияние агро-

холдингов в Украине на рациональное использование земель, содержание в 

надлежащем состоянии инфраструктуры села, что привело к ухудшению ситуации в 

селах и стремительному ухудшению благосостояния крестьян. Предложены пути 

сохранения украинского села в условиях «холдинизации» сельскохозяйственного 

производства. 

Ключевые слова: земельная реформа, агрохолдинги, неперспективные 

(бригадные) села, селосохраняющая модель, добровольные объединения терри-

ториальных общин. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки особливого значення 

набуває інформація щодо економічної ситуації суб’єктів ринку. Важливою ця 

інформація є для виробників сільськогосподарської продукції: сільсько-

господарських підприємств, фермерських господарств та особистих селянських 

господарств. Користувачами такої інформації можуть бути як власники і менеджери 

зазначених господарств, так і їх ринкові партнери, інвестори та органи державного 

управління. 

Для власників і менеджерів господарств це дозволяє оцінити їх виробничий 

потенціал та рівень його використання, для ринкових партнерів – провести селекцію 

й вибір відповідних виробників сільськогосподарської продукції, для інвесторів – 

достатньо обґрунтовано здійснювати інвестиції. Однак найбільшу цінність такі 

дослідження мають для формування макроекономічних умов функціонування 

аграрного сектору економіки. Адже незалежно від соціально-економічної ситуації 

завжди існують господарські суб’єкти, які розвиваються, та ті, що мають загрози в 

подальшому розвитку, і які не розвиваються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що поняття 

«системний аналіз» виникло порівняно недавно, системні уявлення, системність 

були властиві процесу наукового пізнання, починаючи з різноманітних класифікацій 

людських знань і закінчуючи способами наукового підходу до управління державою. 

Поняття системи є основним поняттям у системному аналізі, навколо якого 

будуються інші поняття і яке є основним предметом досліджень [1]. Складна система 

розглядається вченими А. В. Катренком, М. Л. Вдовиним, М. М. Глушиком та 
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О. С. Малащуком, з одного боку, як єдине ціле, а з іншого – як таке, що складається 

з частин, і відповідно до цього існують два типи визначення поняття «система». 

Основні положення або принципи системного підходу, як зазначає А. В. Катренко, є 

загальними твердженнями, що узагальнюють досвід роботи системи із складними 

системами і які конкретизуються системним аналітиком під час дослідження тієї чи 

іншої конкретної системи.  

Постановка завдання. Особливу значущість із позиції формування аграрної 

політики має структурний аналіз, що дозволяє ідентифікувати системи, які 

порівняно з іншими мають ефективнішу внутрішню здатність генерувати про-

гресивний розвиток. На жаль, такий структурний аналіз, який би дозволив визначити 

ефективні виробничі чинники в межах конкретних прикладів, а також ефективні самі 

уклади, у вітчизняній аграрній економіці не здійснюється. 

Потреба в такій інформації вимагає застосування відповідних методів. Із 

цією метою може бути використано logit-аналіз із застосуванням нетрадиційного 

критерію – критерію здатності до утримання господарства на ринку. 

Виклад основного матеріалу. Системність у сучасному уявленні завжди 

була одним із методів науки: кожен учений несвідомо оперував із системами та 

моделями. Системний аналіз спрямований на розв’язання складних проблем. 

Проблема виникає тоді, коли є розходження між бажаним та дійсним, тобто це 

абстрактна категорія, що відображає розуміння людьми мотивів своєї діяльності. 

Системний аналіз – це методологія дослідження таких властивостей та відношень в 

об’єктах, які важко піддаються розумінню, за допомогою представлення цих об’єктів 

у вигляді цілеспрямованих систем та вивчення властивостей цих систем і 

взаємозв’язків у цих системах.  

Системний аналіз застосовується для розв’язання складних проблем, що 

пов’язані з діяльністю людей. Різноманітність задач, цілей дослідження, об’єктів 

дослідження природно приводить до існування різних методик системного аналізу, 

які базуються на єдиній методології. Це можна пояснити тим, що існують певні 

об’єктивні закони людської діяльності, які виявляються під час розв’язання різних 

проблем. Ці закономірності виявлені шляхом досвіду та теоретичних досліджень і 

становлять основу методології системного аналізу. Тому методики розв’язування 

системних задач, розроблені для різних конкретних випадків, подібні між собою [1]. 

Для проведення logit-аналізу необхідно провести попередній поділ 

досліджуваної сукупності на дві групи: перша – з гіршими властивостями, друга – з 

кращими властивостями. Найкращим критерієм цього може бути рівень загрози 

банкрутства. Для господарств населення, які не можуть бути банкрутами і які не 

здійснюють обліку, критеріями можна визнати зменшення площ в обробітку в 

поєднанні із скороченням зайнятості в господарстві. У такий спосіб уся сукупність 

може бути поділена на дві групи: господарства, що розвиваються, і господарства, які 

не розвиваються. Відповідно до категорії «здатність утримання на ринку» (англ. 

viability), опрацьованої Європейською комісією, чистий сільськогосподарський 

дохід (дохід нетто) повинен покривати затрати праці, пов’язані з його отриманням 

[2]. Якщо визначений таким способом чистий дохід (ЧД) є додатним, господарство 
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визнається таким, що розвивається (viable farm), в іншому разі воно трактується як 

таке, що не розвивається (non viable farm). 

Такий аналіз може мати багатоступінчастий характер, оскільки можуть бути 

вибрані й інші критерії класифікації, як, наприклад, спеціалізація господарства чи 

його локалізація [3]. 

Модель logit-аналізу є одним із видів регресійного аналізу, в якому залежна 

змінна у* є змінною прихованою [7]: 

𝑦∗ = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗
𝓀
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 + ℰ𝑗.                                         (1) 

У рівнянні (1) і – це порядковий номер одиниці сукупності – вироблення 

сільськогосподарської продукції (підприємство, господарство), Вj (j = 0,1,2,…,k) – 

невідомі структурні параметри, які визначають силу і напрям впливу незалежних 

змінних хj (j = 0,1,2,…,k) на змінну у*, Е – помилка вибірки для і-тої одиниці [4]. 

Прихована змінна у* є постійною і неспостережуваною, маючи значення від -∞ до 

+∞. Змінна у* є похідною від змінної у, яка набуває значень [8]: 

 

          1, якщо у*
t > 0; 

уі =  

          0, у протилежному випадку. 

 

У разі дослідження здатності господарств до утримання на ринку це може 

бути тлумачено як: 

1, якщо і-те підприємство (господарство) визнане таким, що 

розвивається (ЧД ≥0); 

уі =         

               0, якщо і-те господарство визнано таким, що не розвивається. 

Ймовірність, що і-те підприємство (господарство) буде визнане таким, що 

розвивається P( 𝑦𝑖 =
1

𝑥
 ) = 𝑃𝑖,  визначається на основі такої регресійної моделі, що 

має назву регресії логітової: 

𝑃 ( 𝑦𝑖 =
1

𝑥
 ) =

ℰ𝛽0+𝛽𝑖𝑥𝑖+⋯+𝛽𝓀𝑥𝓀

1+ℰ𝛽0+𝛽𝑖𝑥𝑖+⋯+𝛽𝓀𝑥𝓀
.                                       (2) 

Перетворення функції 𝑃 ( 𝑦𝑖 =
1

𝑥
 )  називають логітовою трансформацією [5]: 

ℓ𝑛 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) =  β0 + β𝑖𝑥𝑖 + ⋯ + 𝛽𝓀𝑥𝓀

,                                                    (3) 

де ℓ𝑛 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) називають logit (логітом), його значення – у межах від -∞ до + ∞. 

Висновки. Для оцінюваної моделі визначено значення показника шансів 

(𝑊ш) за формулою [6]: 
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                                                   𝑊ш= 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 .                                                           (4) 

Власне, показник шансів є відношенням ймовірності Р (1,2,…,n) появи цього 

явища для  і-тої одиниці до його появи. Цей показник може набувати значення від       

-∞ до + ∞, що дозволяє достовірно визначити шанси конкретного підприємства 

(господарства) як такого, що розвивається чи не розвивається. Чим більше значення 

показника шансів (Wш), тим більше шансів визнати господарство за таке, що 

розвивається, тобто здатне до утримання на ринку.   
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Солтис О. Системний аналіз та оцінка економічної ситуації виробників 

сільськогосподарської продукції 

У статті розглянуто питання системного аналізу та подано оцінку щодо 

економічної ситуації виробників сільськогосподарської продукції. Зроблено акцент 

на визначення показника шансів, щоб виявити господарство, що розвивається. 

Ключові слова: системний аналіз, структурний аналіз, сільськогосподарська 

продукція, показник шансів.  
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agricultural producers 

In the article the guestions of system analysis and evaluation of the economic 
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Солтыс О. Системный анализ и оценка экономической ситуации 

производителей сельскохозяйственной продукции  

Статья затрагивает вопросы системного анализа, подается оценка 

экономической ситуации производителей сельскохозяйственной продукции. Сделан 

акцент на вычисление показателя шансов для обнаружения предприятий, которые 

находятся в развитии.  
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АНАЛІЗ ДОСТОВІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

О. Ковалишин, к. е. н., З. Рижок, здобувач 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Нормативну грошову оцінку сільськогосподарських 

земель уперше було проведено в 1995 році. В основу її розрахунку покладено 

диференціальний рентний дохід від виробництва зернових культур, який 

диференційовано згідно з даними економічної оцінки земель, яку проводили ще у 

1988 році. Ми й сьогодні їх використовуємо, але інформація про врожайність 

зернових культур та рівень виробничих затрат за період 1980−1988 років не є 

адекватною в сучасних умовах. Стає очевидним, що дані про ефективність сільсько-

господарського виробництва за 1988 рік не відповідають сучасним ринковим умовам 

ведення сільського господарства і є застарілими. Це пов’язано з відсутністю 

законодавчого, методичного, організаційного та фінансового забезпечення, що не 

має практичної реалізації в нових ринкових умовах господарювання. За таких умов 

значної актуальності набуває оновлення даних економічної оцінки земель. У зв’язку 

з цим ми пропонуємо розрахувати показники економічної оцінки земель, 

враховуючи сучасні соціально-економічні умови виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх наукових дослідженнях 

Ю. Дехтяренко, Д. Добряк [2], О. Драпіковський, В. Заяць, Ю. Манцевич, В. Месель-

Веселяк [5], Ю. Палеха [7], А. Третяк, А. Мартин [4], О. Микула [8], М. Федоров та 

інші вчені визнають необхідність удосконалення методичних засад економічної 

оцінки земель сільськогосподарського призначення в сучасних економіко-

господарських умовах. 

Постановка завдання. Завданням нашого дослідження є актуалізація 

показників економічної оцінки земель відповідно до результатів роботи сільсько-

господарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. В основу нормативної грошової оцінки 

покладено дані з економічної оцінки земель, що дають змогу провести порівняльний 
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аналіз ефективності господарювання за економічною придатністю земель для 

вирощування сільськогосподарських культур. 

Економічна та нормативна оцінка земель повинна безпосередньо залежати 

від результатів сільськогосподарського виробництва. Це пов’язано насамперед із 

тим, що земля є основним засобом і водночас капіталом у сільськогосподарському 

виробництві. Але, на жаль, ці результати не враховують, а нормативи капіталі-

зованого рентного доходу згідно з методикою нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення від 16 листопада 2016 р. [6] необґрунтовано 

занизили, що взагалі не відображає ситуації аграрного виробництва. Усе це 

відбувається попри те, що нормативна грошова оцінка є економічним інструментом 

для визначення ставок земельного податку й розміру орендної плати за земельні 

ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва і є основним джерелом формування доходу 

місцевих бюджетів. 

Економічна оцінка характеризує продуктивну здатність землі як засобу 

виробництва. Відмінність її від бонітування полягає в тому, що земля оцінюється не 

як природне тіло, а як засіб виробництва, у нерозривному зв’язку з економічними 

умовами виробництва. Це означає, що однакові за природою ґрунти, які належать за 

своєю генезою, фізико-хімічними і біологічними властивостями до того самого 

бонітету, можуть отримати різні бали економічної родючості через різні умови 

господарювання (місцеположення, спеціалізацію, дорожні умови тощо) [8, с. 87]. 

Головна задача економічної оцінки земель полягає у визначенні диферен-

ціального рентного доходу на сільськогосподарських угіддях, а саме частини 

чистого доходу, яка виражає вартість додаткового приросту сільськогосподарської 

продукції на відносно кращих і середніх землях при вирощуванні сільсько-

господарських культур [2]. 

Рентний дохід, який залежить від якості та місця розташування земельної 

ділянки, повинен відображати фактичні дані про ефективність вирощування 

зернових культур. На нашу думку, у сучасних умовах господарювання ренто-

утворювальними чинниками є дані про врожайність, собівартість та ціну реалізації 

зернових і зернобобових культур загалом в Україні, у розрізі областей, адміні-

стративних районів, агровиробничих груп ґрунтів та земельних ділянок, враховуючи 

принцип оцінки «від загального до часткового», причому окремо у сільсько-

господарських підприємствах та господарствах населення. 

Для розрахунку показників економічної оцінки земель використовуємо дані 

зі статистичної форми № 50-сг річної «Основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств за 2015 рік за районами області» [9]. Інформацію 

про фактичну врожайність, ціну реалізації та затрати на вирощування зернових і 

зернобобових культур визначаємо за результатами їх виробництва (табл. 1). З огляду 

статистичних даних зрозуміло, що собівартість продукції щоразу зростає, а витрати 

на виробництво зернових та зернобобових культур випереджають їх урожайність та 

ціну реалізації. 
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Таблиця 1 

Результати виробництва зернових та зернобобових культур 

сільськогосподарськими підприємствами у Львівській області за 2015 рік 

Адміністративно-

територіальний район 
Урожайність, ц 

Витрати на 1 ц, 

грн 

Ціна реалізації 

1 ц, грн 

Бродівський 60,4 211,43 357,37 

Буський 52,8 219,01 269,92 

Городоцький 44,8 241,83 238,58 

Дрогобицький 39,1 214,80 253,62 

Жидачівський 50,4 193,40 274,11 

Жовківський 38,4 194,65 250,83 

Золочівський 50,1 224,17 244,07 

Кам’янка-Бузький 61,2 294,91 363,88 

Миколаївський 45,1 232,16 244,07 

Мостиський 43,7 207,09 246,97 

Перемишлянський 51,8 205,38 290,09 

Пустомитівський 49,6 175,20 249,70 

Радехівський 62,7 284,14 331,66 

Самбірський 28,8 99,08 173,01 

Сколівський 26,7 160,97 194,17 

Сокальський 45,7 197,75 264,20 

Старосамбірський 30,0 214,43 224,38 

Стрийський 62,9 332,79 232,85 

Турківський 28,8 131,41 177,11 

Яворівський 16,3 279,62 378,39 

Львівська область 54,6 242,62 304,12 

 

На основі статистичних даних розраховуємо показники загальної 

економічної оцінки земель у такій послідовності [10, с. 99-101]: 

1) вартість валової продукції (ВП) з 1 га посіву зернових та зернобобових 

культур розраховуємо як добуток урожайності (У) на їх середню реалізаційну ціну в 

адміністративному районі області на дату оцінки (Ц), отриману згідно з офіційними 

статистичними даними, за формулою 

ВП = У × Ц; 

2) окупність затрат (ОЗ), що є відносним вираженням рівня родючості земель 

за рівних економічних умов господарювання, вираховуємо як відношення вартості 

валової продукції (ВП) до витрат на її одержання (З), які отримуємо виходячи з 

повної собівартості вирощування зернових та зернобобових культур з 1 га, 

враховуючи їхню врожайність на дату оцінки. Звідси окупність затрат дорівнює: 

ОЗ = 
ВП

З
; 
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3) диференціальний дохід (ДД), що становить додаткову частину чистого 

доходу, створюваного продуктивнішою працею на землях кращої якості відносно 

гірших умов виробництва, обчислюємо за формулою 

ДД = ВП – 1,35 × З. 

Продуктивність землі виражає вартість валової продукції, що характеризує 

абсолютний рівень економічної родючості ґрунту за однакових затрат. Проте на 

землях різної якості під час виробництва валової продукції варто враховувати 

затрати, які пов’язані з цим виробництвом та відображають рівень родючості земель 

за рівних економічних умов господарювання. Одержані нами показники окупності 

затрат визначають рентабельність виробництва. Визначення розміру диференціаль-

ного доходу є критерієм економічної ефективності сільськогосподарського виробни-

цтва на кращих і гірших землях та є основою для вирівнювання економічних умов 

господарювання. Порівняльну оцінку якості земель наведено у табл. 2 в абсолютних 

показниках (грн/га) за результатами виробництва зернових культур сільськогоспо-

дарськими підприємствами у Львівській області за 2015 рік та відносних величинах 

(балах) за даними економічної оцінки земель 1988 року, що дає змогу виявити 

відмінності в економічній родючості ґрунту. 

Таблиця 2 

Економічна оцінка орних земель за результатами виробництва зернових та 

зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами у Львівській 

області за 2015 рік 

Адміністративно-

територіальний 

район 

Вартість валової 

продукції 
Окупність затрат 

Диференціаль-

ний дохід 

грн/га балів грн/100 грн балів грн/га балів 

1 2 3 4 5 6 7 

Бродівський 21585,15 54 169,03 67 4345,15 41 

Буський 14251,78 55 123,25 63 -1359,26 40 

Городоцький 10688,38 37 98,66 53 -3937,49 18 

Дрогобицький 9916,54 48 118,07 62 -1421,68 34 

Жидачівський 13815,14 43 141,73 54 656,21 25 

Жовківський 9631,87 45 128,86 52 -458,78 26 

Золочівський 14322,09 56 127,52 66 -839,65 43 

Кам’янка-Бузький 22269,46 52 123,39 61 -2096,01 36 

Миколаївський 11007,56 43 105,13 59 -3127,50 29 

Мостиський 10792,59 40 119,26 58 -1424,69 26 

Перемишлянський 15026,66 35 141,25 47 664,44 16 

Пустомитівський 12385,12 53 142,52 65 653,73 40 

Радехівський 20795,08 47 116,72 61 -3255,95 33 

Самбірський 4982,69 45 174,62 57 1130,46 29 

Сколівський 5184,34 30 120,62 43 -617,82 12 

Сокальський 12073,94 54 133,60 63 -126,25 39 

Старосамбірський 6731,40 35 104,64 54 -1953,02 21 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Стрийський 14646,27 39 69,97 57 -13612,60 25 

Турківський 5100,77 31 134,78 46 -8,45 14 

Яворівський 6167,76 35 135,32 49 14,72 18 

Львівська область 16604,95 47 125,35 60 -1278,57 32 

 

З показників диференціального доходу видно, що виробництво зернових та 

зернобобових культур є нерентабельним за рахунок високої собівартості та низької 

якості. За порівняння балів економічної оцінки земель з її показниками у 

Золочівському районі диференціальний дохід становить -839,65 грн/га при най-

вищому значенні бала 43. А в однакових за балами Буському та Пустомитівському 

районах розміри диференціального доходу відповідно становлять -1359,26 та 653,73 

грн/га. Недостовірність результатів виробництва також підтверджують показники 

диференціального доходу в Сколівському районі у розмірі -617,82 грн/га за най-

нижчого бала 12, що є значно більше порівняно з показниками в Золочівському 

районі. Отже, згідно з аналізом економічної оцінки земель у абсолютних та віднос-

них величинах ми не спостерігаємо відповідності між результатами виробництва та 

економічною родючістю ґрунту. 

Це суперечить загальноприйнятій думці, що виробництво зерна є страте-

гічною і найефективнішою галуззю сільського господарства та основним джерелом 

грошових надходжень для сільськогосподарських товаровиробників. Виходить, що 

результати виробництва зернових і зернобобових культур сільськогосподарськими 

підприємствами у Львівській області за 2015 рік згідно з офіційними даними 

статистики не відповідають дійсності та є заниженими з метою приховування 

доходів для ухилення від оподаткування. Адже за обсягом виробництва валової 

сільськогосподарської продукції рослинництва в розмірі 5,4 млрд грн Львівщина 

посідає 13-те місце серед областей України, а за темпами – 10-те місце. Виробництво 

зернових культур складає 26,4 % (рис. 1) та займає 2-ге місце в структурі валового 

виробництва продукції рослинництва у Львівській області за 2015 рік, що приносить 

2405935,3 тис. грн чистого доходу [1]. 

Для дослідження стану та ефективності виробництва зернових і зерно-

бобових культур проведемо аналіз динаміки посівних площ та отриманої кількості 

продукції зернових і зернобобових культур у Львівській області за 2005–2015 роки 

(рис. 2). Варто зазначити, що обсяг продукції зернових культур залежить від 

збільшення посівної площі, що підтверджує спосіб екстенсивного ведення сільсько-

го господарства. Так, щодо найвищого збору зернових у 2014 році порівняно з 2007 

роком спостерігаємо збільшення виробництва на 1134,7 тис. т зерна за рахунок 

зростання посівної площі на 59,8 тис. га (32,46 %). 

Кількість продукції характеризує урожайність зернових та зернобобових 

культур, що залежить не лише від якості ґрунту, а й від економічних чинників 

ведення сільськогосподарського виробництва. Ефективність виробництва показує 

рівень рентабельності, що враховує собівартість продукції, яка є дуже високою. З 
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метою зростання доходу в умовах нерентабельного виробництва, що видно з аналізу 

табл. 3, необхідно знизити собівартість продукції та збільшити її реалізаційні ціни 

[3]. Однак зростання ціни можливе за умови підвищення якості зернових та 

зернобобових культур і зменшення витрат на їх вирощування при продажу на 

вигідних умовах збуту. 

 

 
 

Рис. 1. Структура валового виробництва продукції рослинництва у Львівській 

області за 2015 рік. 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Динаміка виробництва зернових та зернобобових культур у Львівській 

області. 
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Таблиця 3 

Економічні результати виробництва зернових та зернобобових культур 

сільськогосподарськими підприємствами у Львівській області у 2005–2015 роках 

Рік 
Середня ціна 

реалізації, грн/ц 
Урожайність, ц 

Собівартість, 

грн/ц 

Рівень 

рентабельності, 

% 

2005 56,34 19,7 55,04 2,4 

2006 57,98 19,2 60,87 -4,7 

2007 100,32 24,2 65,33 53,6 

2008 121,61 33,7 75,9 58,1 

2009 100,68 30,3 89,13 13 

2010 125,68 26 131,89 4,5 

2011 148,66 39,3 137,33 8,3 

2012 156,31 39,9 149,81 4,3 

2013 133,21 43,6 148,84 -10,5 

2014 194,57 53,4 167,9 15,9 

2015 304,12 54,6 242,62 25,3 

 

Відповідно до даних табл. 3 представимо регресійну модель 

У = 0,1602х + 13,058, що відображає залежність між урожайністю та середньою 

ціною реалізації виробництва зернових та зернобобових культур сільськогосподар-

ськими підприємствами у Львівській області у 2005–2015 рр. (рис. 3). Значення 

коефіцієнта кореляції між результативною та факторною ознаками становить 0,89, 

що свідчить про високу щільність зв’язку. Квадрат коефіцієнта кореляції R2 = 0,79 є 

мірою визначеності і вказує на ступінь відповідності між досліджуваними 

факторами. 

 

 
 

Рис. 3. Залежність між урожайністю та середньою ціною реалізації виробництва 

зернових та зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами  

у Львівській області у 2005–2015 рр. 

 

Висновок про зворотний зв'язок між рівнем рентабельності та собівартістю 

виробництва зернових і зернобобових культур сільськогосподарськими підпри-

ємствами у Львівській області за 2005–2015 роки робимо з рис. 4. Значення 
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коефіцієнта кореляції для цих факторів становить -0,15. Зворотний зв'язок вказує на 

те, що зменшення значення собівартості виробництва на одиницю призведе до 

збільшення рівня рентабельності на 0,6013 відповідно до рівняння регресії 

поліномінальної лінії тренду У=0,002х2-0,6013х+53,658. 

 

 
 

Рис. 4. Залежність між рівнем рентабельності та собівартістю виробництва 

зернових і зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами у 

Львівській області у 2005–2015 рр. 

 

Висновки. З метою актуалізації даних економічної оцінки земель у сучасних 

умовах господарювання на землях різної якості ми розрахували диференціальний 

дохід, який залежить від урожайності, витрат та ціни реалізації зернових і 

зернобобових культур. Однак у результаті дослідження отримали від’ємні показники 

диференціального доходу. Для об’єктивності аналізу економічних результатів 

виробництва зернових та зернобобових культур сільськогосподарськими підпри-

ємствами у Львівській області ми опрацювали дані за 2005–2015 рр. Проте згідно з 

офіційною інформацією виходить, що виробництво зернових та зернобобових 

культур є нерентабельним упродовж тривалого періоду за рахунок високої собі-

вартості та низької якості продукції, що негативно впливає на її ціну та пропозиції 

реалізації на ринку. Сумнівними є результати виробництва, які достовірно не 

відображають сучасних економічних умов господарювання. Адже це суперечить 

думці про те, що природно-кліматичні умови та родючість землі сприяють 

вирощуванню всіх зернових культур і дають змогу отримувати високоякісну 

продукцію в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб та формування 

експортного потенціалу. Але на основі негативних результатів не варто нівелювати 

роль економічної оцінки земель, адже її дані використовують для прогнозування та 

планування сільськогосподарського виробництва, оцінки господарської діяльності, 

розрахунку планової урожайності, обсягу реалізації продукції та витрат на її 

вирощування на різноякісних землях. 
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Ковалишин О., Рижок З. Аналіз достовірності економічної оцінки земель 

у сучасних умовах господарювання 

Встановлено, що дані економічної оцінки земель є недостовірними. 

Розраховано їх фактичні показники на основі результатів виробництва зернових 

культур сільськогосподарськими підприємствами у Львівській області за 2015 рік. 

Показано зв'язок між факторами виробництва зернових та зернобобових культур. 

Ключові слова: економічна оцінка земель, диференціальний дохід, 

собівартість виробництва, ціна реалізації, рівень рентабельності. 
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That this economic valuation of land is not true is established. Their actual values 

are calculated on the basis of the production crops by agricultural enterprises in the Lviv 

region in 2015. The relationship between the factors of production of grain and leguminous 

crops are showing. 
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Ковалишин А., Рыжок З. Анализ достоверности экономической оценки 

земель в современных условиях ведения хозяйства 

Установлено, что данные экономической оценки земель являются 

недостоверными. Рассчитаны их фактические показатели на основе результатов 

производства зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями в 

Львовской области за 2015 год. Показана связь между факторами производства 

зерновых и зернобобовых культур. 

Ключевые слова: экономическая оценка земель, дифференциальный доход, 

себестоимость производства, цена реализации, уровень рентабельности. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН  

У ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ 

 

В. Касюхнич, аспірант 

Інститут агроекології і природокористування НААН України 

 

Постановка проблеми. На сьогодні існуюча система управління 

земельними ресурсами лісового господарства недостатньо ефективна, не відповідає 

сучасним вимогам і не сприяє розвитку екологічної системи держави. В основному 

це відбувається через відсутність своєчасної та комплексної інформації, що є 

основою управління земельними ресурсами. Сотні тисяч гектарів лісу старіють, 

гниють на корені, заростають бур’янами, що, крім втрати товарної цінності лісу, 

означає ще й підвищену загрозу пожеж, поширення хвороб. Водночас наростаючі 

темпи промислового освоєння природних багатств неминуче прискорюють процеси 

«збідніння» лісових масивів. Такого роду негативна тенденція зумовлює необ-

хідність переоцінки ролі лісових ресурсів у забезпеченні темпів економічного 

зростання країни і життєдіяльності громадян [1, c. 48]. 

Унаслідок зростання збитковості лісового господарства України проблема 

пошуку фінансових джерел покриття витрат у сфері лісокористування набуває 

сьогодні особливої актуальності. Умови розвитку сучасної ринкової економіки 

визначаються ефективністю створення рентних відносин як у ринковому ціно-

утворенні на земельні та лісові ресурси, розподілі чистого доходу, формах 

галузевого капіталу, грошового обігу, так і в закономірності розвитку національної і 

світової економіки в цілому. Одне з важливих питань рентної політики в лісо-

господарському землекористуванні – це урівноваження економічних інтересів між 

усіма суб’єктами господарювання. Сучасне складне економічне становище нашої 

держави потребує пошуку нових ефективних шляхів активізації соціально-

економічного розвитку. Тому важливого значення набуває максимальне вико-

ристання рентних відносин у лісогосподарському землекористуванні як національ-

ного надбання на благо всього суспільства. Вирішення зазначеної проблеми 

неможливе без удосконалення державного регулювання лісогосподарського 
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землекористування, що посідає важливе місце в структурі національної економіки. 

Це потребує подальшого розвитку економічної теорії ренти як важливого підґрунтя 

вдосконалення рентної політики, а саме: реформування механізму вилучення та 

розподілу ренти, підвищення ефективності використання вилучених у бюджети 

різного рівня рентних платежів з метою підвищення глобальної конкуренто-

спроможності та економічної безпеки національної економіки. Таким чином, 

дослідження проблем удосконалення рентних відносин у лісогосподарському земле-

користуванні є актуальним та має важливе теоретичне і практичне значення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На питаннях дослідження 

рентних відносин зосереджена увага багатьох науковців, що зумовило виникнення 

різних наукових шкіл з давніми традиціями. Серед представників класичної 

економічної теорії й неокласичного напряму насамперед можна виділити Ф. Кене, 

А. Маршалла, Дж. Ст. Мілля, У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміта та ін. Історична спадщина 

теорії і практики ренти сформувала фундамент сучасної методології ренти – 

земельної, гірської, цінової, лісової, економічної та інших видів, а також сприяла 

становленню й розвитку рентних відносин. Концептуальні питання рентних 

відносин розглянуто у працях таких науковців, як С. Барулін, Б. Кузик, І. Михасюк, 

Ю. Новіков, П. Саблук. 

Окремі питання платності лісогосподарського землекористування, лісової 

ренти відображені в працях таких вітчизняних і зарубіжних учених, як П. Гензель, 

О. Гуторов, Б. Данилишин, В. Зозуля, О. Мезеніна, М. Орлов, І. Синякевич, 

І. Соловій та ін. Однак рентні відносини в галузі лісокористування, проблеми 

податкових і неподаткових методів вилучення рентного доходу розроблені 

недостатньо. Рентні відносини в лісогосподарському землекористуванні потребують 

удосконалення.  

Постановка завдання. Ми ставили завдання обґрунтувати теоретико-

методичні засади та розробити практичні пропозиції щодо вдосконалення рентних 

відносин у лісогосподарському землекористуванні. 

Методологія дослідження полягає у використанні розрахунково-конструк-

тивного методу з метою вдосконалення рентних відносин у лісогосподарському 

землекористуванні; монографічного для опрацювання наукових публікацій, норма-

тивних документів, статистичних даних; абстрактно-логічного для теоретичного 

узагальнення та формулювання висновків. 

Виклад основного матеріалу. В Україні приблизно 80 % щорічних 

фінансових потоків, які формуються в результаті використання її природно-

ресурсного потенціалу, фактично не контролюються державою і не надходять до 

бюджетів, не будучи охопленими відповідними платежами. Використання наявних 

природних ресурсів має стати важливим джерелом одержання засобів для струк-

турного та системного реформування економіки. Виснаження ресурсів стає однією з 

головних причин перегляду способів їх використання. Для подальшого розвитку 

лісового господарства країни необхідні формування сучасних рентних відносин і 

зміна фінансової системи, яка буде відображати ренту в ціні виробленого продукту і 

дасть на цій основі можливість формування певних територіальних фондів для 

вирішення можливих соціальних та еколого-економічних проблем. Однією із 
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суттєвих перешкод на шляху відтворення земельних ресурсів у лісовому 

господарстві України є недосконалий механізм функціонування та державного 

регулювання рентних відносин. 

У зв'язку з цим зазначимо, що, незважаючи на різні підходи до трактування 

окремих видів ренти, сучасні дослідники визначають рентні відносини як систему 

економічних відносин між державою та суб'єктами господарювання з приводу 

отримання, розподілу та перерозподілу рентних доходів в умовах експлуатації (на 

правах власності чи господарювання) обмежених та різних за якістю ресурсів. При 

цьому механізм формування та вилучення ренти вважається важливим індикатором 

ступеня розвиненості ринкової економіки. Йдеться про те, що у високорозвинених 

країнах переважають податкові методи вилучення рентних доходів (роялті, податок 

суверена, спеціальні податки на прибуток видобувних компаній, диференційовані 

рентні платежі, земельний податок тощо). Водночас у менш розвинених країнах 

поряд із податковими широко використовуються неподаткові методи вилучення 

ренти, зокрема угоди щодо розподілу продукції. При цьому регулювання рентних 

відносин не зводиться до управління процесом вилучення ренти. Ключову роль у 

системі такого регулювання відіграє механізм розподілу та перерозподілу рентних 

доходів, спрямований на реалізацію доходоформуючої, стимулюючої, ресурсо-

зберігаючої, екологічної та інших соціально-економічних функцій [2, c. 19]. 

Деякі науковці вважають, що диференційований рентний дохід є проблемою 

під час вартісної оцінки природних ресурсів. Проблема оцінки природних ресурсів 

стоїть перед ученими й практиками вже не один десяток років. Цілком очевидно, що 

якщо природні ресурси залучені в господарський обіг, то вони повинні бути оцінені. 

Від рівня точності оцінки стану природних ресурсів залежить дохід як підприємця, 

так і держави. Це завдання держави з погляду підвищення прибутковості, а також з 

метою невиснажливого використання природних ресурсів у цілому і лісових 

зокрема. У відносинах рентних платежів лісове господарство України відрізняється 

від інших природно-ресурсних галузей, перш за все, цей природний ресурс 

поновлюваний, що дозволяє державі при якісному рівні відтворення мати довго-

строкову перспективу екологічного та сировинного забезпечення. Суспільство в 

особі представників державної влади і управління, будучи одноосібним власником 

лісів в Україні, встановлює на державному рівні мінімальний розмір лісових 

податків, який може бути збільшений місцевою владою. Практика встановлення 

розмірів лісових платежів свідчить про відсутність теоретично обґрунтованих меж 

фіскального вилучення лісової ренти. Результати дослідження системи платності за 

лісогосподарське землекористування в Україні показують, що державні органи, 

вчені, економісти досі приділяють недостатньо уваги вирішенню проблеми 

кількісної оцінки природно-ресурсної ренти (включаючи лісову) [3, c. 57]. 

У сучасних умовах пошук шляхів підвищення ефективності лісогосподар-

ського землекористування, відтворення вилучених лісових ресурсів є найважливі-

шим завданням української економіки. Реалізація принципу платності використання 

природних ресурсів передбачає встановлення справжньої ціни лісу, яка визначається 

на основі рентної складової прибутковості від експлуатації лісових масивів на певній 

ділянці. У свою чергу, розмір доходу держави визначається співвідношенням витрат 
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і результатів від лісокористування та наявністю економічно обґрунтованої системи 

податків й інших платежів за вилучення лісових ресурсів. В основі такої системи 

повинні бути науково обґрунтовані розміри плати за лісогосподарське земле-

користування. Отже, державні органи влади,  визначаючи плату за ліс, повинні 

керуватися не тільки підприємницькою вартістю лісу, а й його корисністю для 

простих громадян. Це зумовлює необхідність удосконалення регулювання подат-

ковими та неподатковими методами вилучення рентного доходу, отримуваного 

підприємцями у формі лісової ренти [4, c. 115]. 

У сучасній теорії рентних відносин поняття «рента» характеризується в 

основному стосовно проблем землекористування. Земельна рента – це економічна 

форма реалізації власності на землю у вигляді доходу, який створюється найманими 

працівниками, але привласнюється власником землі за її здачу в оренду. Спроби 

сформулювати визначення феномену «лісова рента» найчастіше містяться в 

літературі з економіки лісового господарства. Лісова рента визначається як чистий 

дохід від використання лісових насаджень (деревостану) у момент рубки головного 

користування і розраховується для різних стадій отримання й реалізації лісової 

продукції залежно від технологічного ланцюжка її руху до ринку. На нашу думку, у 

такому визначенні не розкривається вся складність об'єктивної економічної категорії 

«лісова рента», а особливо її формалізований зміст у вигляді лісового доходу [5, 

c. 109]. 

Проведене нами дослідження змісту наукових концепцій управління лісами 

на основі регулювання рентної складової доходу від лісогосподарського земле-

користування показало, що об'єктивні підстави до заперечення самої можливості 

введення в практику фіскального регулювання лісової ренти та лісового податку 

відсутні. Основними причинами застосування теорії земельної ренти в лісо-

господарському землекористуванні є домінуючий вплив на фінансовий оборот рубки 

розміру процентної ставки, залежно від якого більше варіюється й розмір земельної 

ренти, аж до від’ємного значення. Концепція безперервного й невиснажливого 

лісогосподарського землекористування виходить з визнання більшої значущості 

лісової ренти, ніж земельної. Досліджуючи цю проблему, В. Міщенко відзначав, що 

сама земельна рента, яка залежить від довільно встановленої процентної ставки, 

займає лише несуттєву частину (від 1/5 до 1/10) від щорічно одержуваного в умовах 

безперервного невиснажливого лісокористування лісового доходу, який називають 

лісовою рентою [6, c. 20]. 

Дослідження методологій і концепцій відомих учених, які найбільш 

конструктивно вирішують, на нашу думку, проблему утворення, вилучення й 

розподілу лісової ренти, систематизовано і наведено в таблиці. 

Таким чином, дослідження різних концептуальних поглядів учених на 

земельну ренту, її оцінку дало нам підстави для висновку, що лісова рента існує як 

об'єктивна економічна категорія, вона підлягає формалізації, тобто повинна бути 

визначена як економіко-правова форма управління лісовим господарством. На нашу 

думку, сутність поняття «рента в лісогосподарському землекористуванні» полягає в 

сукупному поєднанні лісової і земельної ренти, невіддільна від землі, 

характеризується нами як лісоземельна рента і розглядається як методологічна 
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основа реалізації принципу платності й формування системи лісових відносин, а в їх 

складі – фінансових і податкових відносин у лісогосподарському землекористуванні. 

Це поняття найбільш повно відображає суть і зміст рентних відносин у лісо-

господарському землекористуванні. 

Таблиця  

Моделі утворення ренти, їхні переваги й недоліки 

Автор  Визначення ренти 

Ф. Юдейх Лісова рента = валовий дохід – щороку сплачена заробітна 

плата й податки (включаючи відсотки з усіх зав'язаних у 

господарстві капіталів) 

Ю. Хавар Чистий дохід, що припадає на одиницю ресурсу, який 

використовується, наприклад кубічний метр деревини 

В. Сукачев Об'єкт управління і основного засобу виробництва в лісовому 

господарстві 

Т. Осадча Дохід, отриманий власником від використання лісових 

ресурсів 

І. Янжул Чим вищий загальний добробут народного господарства, тим 

вища лісова рента. Право власності на ліс має залишатися у 

держави, що володіє необхідними фінансовими і трудовими 

ресурсами 

О. Врублевська Частина доданої у процесі природокористування вартості, на 

яку претендує власник лісу, потоки благ (властивості) якого 

залучаються поруч з іншими факторами виробництва 

П. Пірс Поєднання земельного податку та лісової ренти як спосіб 

раціонального лісокористування 

Джерело: сформовано на основі [7]. 

 

«Лісоземельна рента» визначається як органічна єдність якісних харак-

теристик лісової і земельної рент, що підтверджує невіддільність природою даних 

загальнонаціональних благ, взаємозв'язок державної форми власності та механізмів 

невиснажливого лісогосподарського землекористування для забезпечення від-

творення лісового фонду і задоволення соціально-економічних потреб суспільства. 

Докази органічності «лісоземельної ренти» ґрунтуються на таких поло-

женнях: цінність лісу визначається цінністю земель, на яких він виростає, що істотно 

впливає на вартісну оцінку під час планування й прогнозування промислового і 

побічного лісогосподарського землекористування; якісні та кількісні параметри 

лісоземельної ренти формуються в процесі реального лісогосподарського земле-

користування і є джерелом визначення податкової бази і прибутковості. 

Лісоземельна рента виникає в процесі лісогосподарського землекорис-

тування в матеріальному вигляді. Її вартісна оцінка відбувається в процесі реалізації 

продукту лісогосподарського землекористування і залежить від попиту й пропозиції 

на ринку та низки інших факторів (ринкових цін на фактори виробництва, трудо-

місткості, ціни праці, бонітету, рівня інфляції конкретного періоду). Однак самі по 
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собі землі лісового фонду цінні як умови для створення та підтримки екосистеми. 

Економічна їх цінність проявляється в процесі експлуатації продукції лісових земель 

та отримання доходів. Частина цих доходів є загальнонаціональним надбанням і 

власник ресурсів – держава, – на нашу думку, повинен вилучити їх у формі лісового 

податку або збору за користування продукцією земель лісового призначення. 

Авторська позиція щодо нового поняття «лісоземельна рента» лягла в основу 

розвитку методології та розробки Концепції формування системи податків та інших 

обов'язкових платежів за користування лісовими і земельними ресурсами (див. рис.). 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ ПОДАТКІВ І 

ПЛАТЕЖІВ 

Методологія платності 

природокористування 

Методи 

податкового 

регулювання 

Методи 

законодавчого і 

нормативно-

правового 

регулювання 

Земельна Лісова 

Теорія рентних відносин 

Моделі вилучення 

рентних доходів 

Авторське 

визначення 

лісоземельної 

ренти 

Принципи 

платності 

Модель 

фінансових 

потоків 

Система методів 

економіко-правового 

забезпечення 

Методи 

неподаткового 

регулювання 

Методи 

державної 

підтримки 

Зміни в 

Податковому, 

Лісовому та 

Земельному 

Кодексах 

Лісовий 

податок і 

рентний платіж 

Фонд відтворення 

лісових ресурсів 

та платежі за 

переведення 

лісових ресурсів в 

інші категорії 

Інвестиційний 

розвиток галузі та 

концесійна форма 

лісогосподарського 

землекористування 

ПРИНЦИПИ ПЛАТНОСТІ: 

- відповідність платності; 

- забезпечення невиснажливого 

лісогосподарського землекористування; 

- економічна оцінка лісів 

 
Рис. Концепція формування системи податків та інших обов'язкових платежів за 

користування лісовими і земельними ресурсами. 

Джерело:сформовано автором на основі [7]. 

 

Сформована система лісогосподарського землекористування характеризу-

ється нами як витратне для держави ведення лісового господарства з невре-

гульованою системою платності, у тому числі вилучення земельної ренти. Однією з 

причин такого становища, ми вважаємо, є відсутність ринкових регуляторів, 

найважливішими з яких вважаємо податки.  

Проаналізувавши найбільш конструктивні, на нашу думку, науково-

практичні концепції вчених, які вирішують проблему утворення, вилучення й 

розподілу лісової ренти, ми прийшли до думки щодо моделі рентоутворення, а саме: 

склад витрат, які входять до розрахунку лісової ренти, повинен відображати не 

тільки витрати на фактори виробництва, а й супутні процесу вилучення лісових 
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ресурсів витрати; з огляду на складність і трудомісткість розрахунку земельної 

ренти, доречним буде застосування закону вартості грошей у часі шляхом 

використання ставки дисконтування, а також необхідність точної кадастрової оцінки 

лісового фонду; відтворення і невиснажливість лісогосподарського землекорис-

тування можливі тільки під контролем держави. Лісова рента повинна бути 

відокремлена від інших платежів. Земельний податок і лісова рента мають 

відображати економічний стан господарюючого суб'єкта з метою стимулювання 

виробничої діяльності [8, c. 30].  

На сьогодні функціонуючий в Україні механізм формування, розподілу та 

перерозподілу рентних доходів не забезпечує подолання негативних явищ і 

тенденцій у лісогосподарському землекористуванні, дозволяючи економічним 

суб'єктам безконтрольно виснажувати земельні ресурси лісогосподарського при-

значення та зменшувати базу оподаткування. Пріоритетним напрямом рефор-

мування економіки України в умовах її посткризового розвитку повинна стати 

активна діяльність української держави в напрямі реформування системи рентних 

відносин та подолання наявних інституційних бар'єрів у лісогосподарському 

землекористуванні. Одним із пріоритетних напрямів таких перетворень повинно 

стати створення прозорої системи оподаткування рентних доходів та ефективного 

механізму їх використання шляхом вилучення певної частини надприбутків у 

суб'єктів господарювання рентоутворювальних галузей. Перехід на рентну систему 

оподаткування та передача природної ренти державі не знижує ефективності й 

стимулів виробництва, є менш затратним в адмініструванні, більш соціально 

справедливим, оскільки перекладається не на кінцевого споживача, а на отримувача 

ренти. Економічний сенс сучасної рентної політики полягає не стільки в подальшому 

збільшенні податкових надходжень, скільки в розгортанні процесу інвестування 

рентних доходів на цілі модернізації технологічного розвитку та підвищення 

лісогосподарської ефективності землекористування. Йдеться про цільове вико-

ристання рентних платежів, їх інвестування у лісове господарство, а також 

запровадження податкових пільг для тих економічних суб'єктів, які запроваджують 

прогресивні та ресурсоощадні технології, фінансують реконструкцію та модер-

нізацію лісового господарства. Важливого значення набуває також актуалізація 

невикористаних потенційних можливостей системи рентних відносин, удоско-

налення економічного механізму формування, розподілу та перерозподілу ренти, у 

тому числі завдяки реформуванню податкової системи, що сприятиме збільшенню 

надходжень до бюджетів різних рівнів та їхньому подальшому спрямуванню на цілі 

підвищення ефективності землекористування в лісовому господарстві. 

Модернізація економіки, що започаткована виходячи з оцінки сучасних 

тенденцій і реальних можливостей, стане неможливою без модернізації природно-

ресурсної сфери, без запровадження науково обґрунтованої системи рентних 

відносин і приведення цієї важливої складової державної політики до вимог ринку й 

сталого розвитку економіки. На основі рентних відносин створюватимуться 

сприятливі умови для раціонального використання економічного капіталу, 

природних ресурсів, вигіднішого вкладання коштів у різні види діяльності і через 

одержання певної віддачі для підтримки необхідного рівня економічного зростання 
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[9, c. 8]. Це досягатиметься, передусім, завдяки раціональній організації 

виробництва, підвищенню ефективності перерозподілу одержаних рентних доходів, 

поліпшенню використання інноваційних можливостей і адаптації галузевих 

структур природно-ресурсної сфери до системи міжнародного поділу праці. Але 

треба мати на увазі, що модернізація природно-ресурсної сфери на основі 

вдосконалення рентних відносин вимагає, перш за все, утвердження національної 

ідеології та розробки концептуальних засад стратегії, які б дали змогу збалансувати 

соціальні, економічні та екологічні фактори, визначити й забезпечити оптимальні 

вектори подальшого зростання, сконцентрувати національні зусилля для 

економічного прориву на базі не наздоганяючої, що мала місце за умов планово-

регульованої економіки, а випереджальної, конкурентоспроможної економіки. 

Висновки. Рентні відносини в лісогосподарському землекористуванні є 

своєрідним фактором вирівнювання лісогосподарської діяльності в різних 

природних і економічних умовах. Рентна система платежів має також сприяти 

вирівнюванню економічних умов господарювання. Важливою є реалізація ролі 

рентних платежів як регулятора інвестиційних процесів. Рентні платежі є одним із 

найважливіших інструментів фінансового забезпечення охорони й відтворення 

земельно-ресурсного потенціалу в лісовому господарстві. 

Механізм платного лісогосподарського землекористування повинен 

постійно вдосконалюватись, особливо з огляду на перехідний стан економіки і 

специфіку введення платежів (зборів) за використання земель лісогосподарського 

призначення. Важливою складовою проведення ефективної рентної політики є 

формування розвиненої ринкової інфраструктури, створення повноцінних ринкових 

механізмів, передусім біржового ринку, і засобів державного регулювання цієї сфери 

діяльності. Формування системи рентного регулювання в Україні на базі платежів за 

використання земель лісогосподарського призначення, екологічного оподаткування 

та відповідних зборів сприятиме мобілізації й акумуляції фінансових ресурсів для 

здійснення ефективної природоохоронної діяльності та подальшого економічного 

зростання. 
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Касюхнич В. Удосконалення рентних відносин у лісогосподарському 

землекористуванні 

Запропоновано визначення поняття «лісоземельна рента» і обґрунтовано 

його теоретичне значення як наукового терміна, що інтегрує зміст і призначення 

самостійних дефініцій «земельна рента» і «лісова рента» й теоретично обґрунтовує 

особливості сучасних рентних відносин в лісогосподарському землекористуванні в 

контексті загальнонаціональної цінності лісів та недоторканності державної 

власності на ліс, що забезпечують реалізацію цілей невиснажливості лісогосподар-

ського землекористування. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення рентних 

відносин у лісогосподарському землекористуванні. 

Ключові слова: рентні відносини, землекористування, лісове господарство, 

система, платежі. 

 

Kasiukhnych V. Improvement rent relations in forest land use 

The definition of the "forest land rent" concept is suggested and its theoretical value 

is substantiated as a scientific term integrating the meaning and purpose of independent 

definitions of "land rent" and "forest rent", which theoretically substantiates the features of 

modern rental relations in forestry land use in the context of the national value of forests 

and the inviolability of state ownership of forests, which ensure the realization of the goals 

of non-exhaustion of forestry land use. Proposals for improvement of rent relations in 

forestry land use are developed. 

Key words: rental relations, land use, forestry, system, payments. 

 

Касюхнич В. Совершенствование рентных отношений в лесо-

хозяйственном землепользовании 

Предложено определение понятия «лесоземельная рента» и обосновано его 

теоретическое значение как научного термина, интегрирующего содержание и 

назначение самостоятельных дефиниций «земельная рента» и «лесная рента», 

которое теоретически обосновывает особенности современных рентных отношений 

в лесохозяйственном землепользовании в контексте общенациональной ценности 

лесов и неприкосновенности государственной собственности на лес, обеспечи-

вающих реализацию целей неистощаемости лесохозяйственного землепользования. 

Разработаны предложения по совершенствованию рентных отношений в лесо-

хозяйственном землепользовании. 



136 

 

Ключевые слова: рентные отношения, землепользование, лесное хозяйство, 

система, платежи. 

Стаття надійшла 19.04.2017 

 

 

УДК 911.3:316 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

Т. Калина, д. е. н., О. Константінова, здобувач, О. Корнійчук  

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

 

Постановка проблеми. Сучасна парадигма природокористування 

формулює пріоритетні задачі щодо необхідності ведення господарської діяльності із 

збереженням природних ландшафтів та за умов екологозбалансованого природо-

користування. У процесі рекреаційного природокористування реалізовується 

система взаємовідносин «суспільство ↔ природне середовище», які формуються в 

процесі вивчення, освоєння, використання і відтворення природно-ресурсного 

потенціалу для задоволення суспільних і приватних рекреаційних потреб.  

Закономірностями розвитку рекреаційного природокористування є диверси-

фікація форм і видів рекреаційної діяльності, залучення нових і розширення 

існуючих рекреаційних територій (акваторій), які здійснюють цільові або допоміжні 

рекреаційні функції. Вагомим сегментом рекреаційного природокористування є 

залучення в рекреаційний обіг системи природоохоронних територій. Колосальний 

рекреаційний і науковий потенціал природоохоронних територій сприяє можливості 

бути об’єктом інтенсивного туристичного інтересу. Таким чином, природоохоронні 

території стають унікальним об’єктом для розвитку екологічного туризму. Реалізація 

стратегічних орієнтирів розвитку екологічного туризму дасть змогу не лише змен-

шити негативний вплив на довкілля, а й за розумної організації може стати додат-

ковим джерелом фінансування природоохоронної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей 

функціонування туристично-рекреаційної діяльності, рекреаційного природо-

користування та залучення природоохоронних територій до рекреаційної діяльності 

присвячені наукові праці М. Багрова, І. Бережної, О. Бейдик, А. Дроздова, 

І. Крюкової, О. Любіцевої, В. Руденко, І. Твердохлєбова, О. Шаблій та ін. Водночас 

недостатньо уваги приділяється дослідженню використання природоохоронних 

територій для цілей екологічного туризму в регіонах України та розробленню 

стратегій їх розвитку на засадах концепції сталого розвитку, що зумовлює 

необхідність проведення таких досліджень та підкреслює їхню актуальність. 

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування 

необхідності розроблення стратегії розвитку екологічного туризму на природо-

охоронних територіях. 

Виклад основного матеріалу. У результаті глобальних змін клімату та 

інтенсивної антропогенної діяльності, що призводять до низки деструктивних явищ 
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у навколишньому природному середовищі, суттєво зростає роль природоохоронних 

територій і підвищується їх значення для збереження екологічної стабільності 

екосистем, цінних відновлюваних природних ресурсів, формування здорового стилю 

життя населення.  

Розвиток системи природоохоронних територій безпосередньо тісно пов’я-

заний з частковим або повним вилученням земель із господарського обігу і має 

надзвичайне значення не тільки для збереження біорізноманіття, ландшафтної 

унікальності природних комплексів, а й для економічного розвитку регіонів країни, 

розширення туристично-рекреаційної діяльності та проведення наукових дослі-

джень. Так, найбільш цінні і вразливі природоохоронні території перебувають під 

охороною держави. Колосальний рекреаційний і науковий потенціал природо-

охоронних територій сприяє розвитку на них туристично-рекреаційної діяльності. 

У сучасному світі з природоохоронними територіями тісно пов’язана така 

форма туризму і рекреації, як екологічний туризм (екотуризм). Крім того, у 

близькому значенні до нього часто використовують такі категорії, як м’який, 

зелений, сільський, природний туризм та інші специфічні види туризму. Усі вони 

протиставляються масовому (пляжному, жорсткому) туризму. Термін «м’який 

туризм» вперше вжив у 1980 р. німецький футуролог Роберт Юнк. Він же й 

сформулював його особливості та відмінні риси, що протиставляються індустрі-

альному («жорсткому») туризму. У 1983 р. мексиканський економіст-еколог Гектор 

Цебаллос-Ласкурейн запропонував термін «екологічний туризм». На його думку, 

екотуризм охоплює таку категорію туристів, які подорожують до відносно не 

порушених або не забруднених територій з притаманними їм специфічними 

об’єктами захоплення, вивчення, насолоди; з пейзажами, дикими рослинами і 

тваринами, що мешкають на них, а також культурними особливостями, розміщеними 

на території [5]. 

Базові принципи екологічного туризму наводять А. В. Дроздов і Л. П. Баса-

нець. Так, екологічний туризм повинен бути спрямований до природи і заснований 

на використанні переважно природних ресурсів; не приносити шкоди навколиш-

ньому середовищу або допускати мінімальний збиток, який не підриває стійкості 

середовища; бути скерованим на екологічну просвіту, на формування відносин 

партнерства з природою; піклуватися про збереження місцевого культурного 

середовища; бути економічно ефективним і таким, що забезпечує стійкий розвиток 

у тих районах, де він здійснюється [1]. Таким чином, з одного боку, екотуризм 

стимулює спілкування людини з природою, а з іншого – запобігає негативному 

впливу на природу, спонукаючи туристів до її охорони. Будучи невід’ємним 

компонентом сталого розвитку, екологічний туризм призводить до гармонізації 

екологічних, соціально-культурних та економічних дій. 

Екологічний туризм – порівняно новий вид туристичної діяльності. На 

території нашої країни, за різними оцінками, він зародився у 90-х роках минулого 

століття. Популярність цього виду туристичної діяльності швидко зростає останнім 

часом. Аргументом на користь екотуризму є й те, що він максимально позитивно 

впливає на здоров'я і самопочуття відпочивальників, сприяє збереженню цілісності 

природного середовища, надходженню до місцевих бюджетів, є важливим чинником 
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екологічного виховання та ефективним засобом попередження екологічних лих від 

антропогенного навантаження. Незважаючи на те, що взаємовідносини між ту-

ристичною діяльністю і природоохоронними територіями складні й часто супереч-

ливі, не можна заперечувати, що туризм є важливим чинником створення багатьох 

природоохоронних територій та управління ними. Таким чином, природоохоронні 

території стають унікальним об’єктом для розвитку екологічного туризму. Кон-

цепція стратегічного розвитку цього виду туризму, у свою чергу, є чи не єдиною 

можливістю для залучення додаткових джерел фінансування природоохоронної ді-

яльності і зменшення негативного впливу неорганізованих туристичних відвідувань.  

Виходячи із стратегічного аналізу розвитку туристичної галузі, можна визна-

чити точки прикладання зусиль з метою забезпечення підвищення ефективності 

екологічного туризму та його подальшого розвитку: розроблення мережі екологіч-

них стежок на території об’єктів природно-заповідного фонду; створення мережі ту-

ристично-інформаційних центрів на території об’єктів природно-заповідного фонду 

для виконання функцій екологічної освіти; сприяння розвитку співробітництва 

суб’єктів туристичного бізнесу і спеціалізованих громадських організацій в орга-

нізації екологічних турів та експедицій [2]. 

В умовах управління туристично-рекреаційним комплексом стратегічні 

зміни плануються, як правило, за декількома напрямами, це, у свою чергу, розвиток 

матеріально-технічної бази, залучення інвесторів, розробка нових продуктів та 

послуг, удосконалення та розвиток інформаційно-рекламної діяльності, вихід на нові 

ринки, підвищення кваліфікації та підготовка професійних кадрів для туристично-

рекреаційної діяльності, розроблення та впровадження маркетингу туристичного 

потенціалу, забезпечення збереження цінних заповідних територій та екосистем.  

Зазначимо, що суть стратегії розвитку екологічного туризму полягає в 

збереженні існуючих природних комплексів, вивченні процесів, що відбуваються в 

екосистемах, захисті природно-заповідного фонду у поєднанні з різними видами 

туризму (пішохідним, кінним, водним, вело-, гірським тощо), підвищенні екокуль-

тури туристів. Успішне формування стратегії розвитку значно залежить від перспек-

тивного бачення, грамотного і всебічного аналізу галузі, управлінського мистецтва 

[3]. До того ж стратегії розробляються і змінюються з урахуванням поглядів зацікав-

лених груп: владних структур, органів місцевого самоврядування, місцевого насе-

лення.  

Метою створення стратегії є формування таких спільних проектів, що 

можуть потенційно вплинути не лише на економічний розвиток територій, а й 

регіону в цілому. Під час формування раціональних процесів для реалізації 

стратегічних шляхів розвитку екологічного туризму необхідно дотримуватись 

відповідного алгоритму дій (див. рис.). 
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Рис. Алгоритм процесу раціоналізації стратегічного розвитку  

екологічного туризму. 

 

Вибір мети стратегії і шляхи її реалізації на практиці не завжди є 

раціональним процесом, що забезпечує найкращий варіант, а процесом, який 

підлягає політичним змінам та інтересам найвпливовіших груп. Цей факт необхідно 

Алгоритм процесу раціоналізації стратегічного розвитку екологічного туризму 

І етап (постановка проблеми) 

З метою ідентифікації проблем проводять форуми, круглі столи, конференції, 

семінари для розроблення сумісного бачення та ідей, а також пропозицій, які стануть 

основою подальших дій. 

ІІ етап (визначення зацікавлених сторін) 

Визначення потенційно зацікавлених сторін (населення, групи або організації, 

безпосередньо зацікавлені в реалізації конкретних дій). Залучення зацікавлених сторін 

до процесу взаємодії повинно здійснюватися згідно з принципом узгодженості 

інтересів максимальної кількості суб'єктів та вимог природоохоронної діяльності. 

ІІІ етап (формування процесу раціоналізації) 
На цьому етапі налагоджують робочу взаємодію за допомогою узгодження цілей, 

завдань і основних принципів, що покладені в основу стратегічного розвитку.  

ІV етап (планування діяльності) 

Учасники планують діяльність і розробляють конкретні проекти та програми, а також 

проводять оцінку ресурсів, які кожен учасник може внести для вирішення поставлених 

проблем. 

V етап (реалізація відповідних програм і проектів) 

На цьому етапі здійснюють реалізацію тих програм і проектів, які були розроблені в 

процесі планувальної діяльності. 

VІ етап (оцінка, моніторинг і контроль) 

Визначають результати та ефективність реалізованих програм і проектів з погляду 

розв’язання поставлених задач. 

VІІ етап (коректування та доопрацювання) 

Перегляд та доопрацювання (за необхідності) програм і проектів, а також принципів 

побудови процесів раціоналізації стратегічного розвитку екологічного туризму на 

основі проведеної оцінки. 
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враховувати під час розроблення концепції розвитку туристично-рекреаційних 

регіональних комплексів, глибоко усвідомлюючи значення такого показника, як 

гранична місткість рекреаційних природоохоронних територій, за допомогою якого 

можливо визначити кількість туристів, яку може прийняти регіон без втрати якості 

територій. Отже, стратегічне управління повинно спиратись на сучасні методи 

управління, зокрема на інтегроване управління стратегічними змінами, яке дозволяє 

взаємоузгодити традиційне стратегічне планування і реалізацію стратегії, зводячи їх 

в єдиний процес. Управління стратегічними змінами відбувається постійно, і на 

кінцевому етапі реалізація стратегії полягає в побудові такої організації, яка б могла 

успішно працювати, незважаючи на несприятливі умови зовнішнього середовища. 

Тож ефективність стратегії залежить від того, наскільки правильно буде організо-

ваний процес її розроблення, реалізації та контролю за виконанням. 

При цьому варто зазначити, що створення оптимальної моделі стратегічного 

планування регіону, формування єдиної регіональної політики щодо екологічного 

туризму, підвищення ефективності фінансового й організаційного забезпечення  

заходів, скерованих на формування і просування екотурпродукту, потребує прий-

няття розвитку екологічного туризму як ключової стратегічної мети в «Стратегії 

економічного і соціального розвитку Одеської області», що забезпечить реалізацію 

диференційованої політики розвитку екотуризму, координацію різних відомств. 

Формування екотурпродукту, його індивідуалізація на окремих територіях і деком-

позиція стратегічної мети розвитку регіону потребують застосування технологій 

забезпечення якості управління, впровадження в організаціях сфери туризму систем 

менеджменту і якості згідно з міжнародним стандартом ISO 9001. 

Що стосується Одеської області, то визначальними передумовами для 

розвитку екологічного туризму є особливість її географічного положення, яка 

характеризується наявністю унікальних природних комплексів і систем та 

надзвичайно багатою їх різноманітністю: від лісових, лісостепових і степових до 

водно-болотних і приморських, які й представлені у системі природно-заповідного 

фонду. У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і лиманів, на морських узбережжях 

і в шельфовій зоні розташовані високоцінні й унікальні природні комплекси, водно-

болотні угіддя, екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, 

який має національне і міжнародне глобальне значення. Природно-заповідний фонд 

Одеської області станом на 01.01.2016 р. має у своєму складі 123 території та об’єкти, 

загальна площа яких становить 159974,1992 га. З урахуванням того, що 12 об’єктів 

загальною площею 9133,25 га є в складі природно-заповідних територій, фактично 

займана площа природно-заповідного фонду області становить 150840,9492 га. 

Відношення площі природно-заповідного фонду до площі Одеської області 

становить 4,5 % [4].  

Розроблення стратегії розвитку екологічного туризму в Одеській області з 

метою стабілізації та забезпечення економічного зростання в регіоні передбачає 

здійснення комплексу заходів щодо формування на території області конкуренто-

спроможної туристично-рекреаційної галузі, як однієї з провідних галузей 

економіки, яка здатна забезпечити попит споживачів на задоволення їх потреб у 

туристичних послугах, а також значний внесок у соціально-економічний розвиток 
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регіону за рахунок збільшення дохідної частини бюджету, надходження інвестицій, 

збільшення кількості робочих місць, збереження та раціонального використання 

культурно-історичної та природної спадщини.  

Висновки. У сучасних соціально-економічних умовах можливий ефектив-

ний стратегічний розвиток екологічного туризму. Для цього необхідно максимально 

розкрити потенційні можливості розвитку дохідного екологічного туризму на 

природоохоронних територіях на регіональному рівні. Природоохоронні території 

можуть стати реальним джерелом нових робочих місць і додаткового доходу в 

місцеву економіку. Екотуризм економічно допомагає збереженню природи: 

природоохоронні території приваблюють туристів, для обслуговування яких 

створюють нові робочі місця, природні ресурси стають рекреаційними, якщо їх 

використання ґрунтується на дотриманні екологічних законів. Зберігати перво-

зданну природу стає економічно прибутковим. Розвиток екотуризму на природо-

охоронних територіях сприяє залученню в регіон інвестицій, що, у свою чергу, 

посилює значущість природоохоронних територій серед місцевого населення та 

змінює його ставлення до природоохоронних проблем. 
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розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях 

У статті визначені сутнісні особливості розвитку екологічного туризму. 

Обґрунтовані передумови та чинники функціонування екологічного туризму в 

Одеській області. Наведені ключові пріоритети стратегії розвитку екологічного 

туризму та точки прикладання зусиль.  
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Kalyna T., Konstantinova O., Korniychuk O. Theoretical aspects of strategy 

of development of ecological tourism on nature protection territories 

The features of development of ecological tourism are certain in the article. Pre-

conditions and factors of functioning of ecological tourism are reasonable in the Odesa 

area. Key priorities over of strategy of development of ecological tourism and point of 

making effort are brought.  

Key words: ecological tourism, strategy of development, strategic planning, 

management, recreational nature of the use. 

 

Калина Т., Константинова Е., Корнийчук Е. Теоретические аспекты 

стратегии развития экологического туризма на природоохранных территориях 

В статье определены особенности развития экологического туризма. 

Обоснованы предпосылки и факторы функционирования экологического туризма в 

Одесской области. Приведены ключевые приоритеты стратегии развития эколо-

гического туризма и точки прикладывания усилий.  

Ключевые слова: экологический туризм, стратегия развития, стратеги-
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