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АНОТАЦІЯ 

Пендзей Л. П. Планування землекористування сільських територій в 

умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. – Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління Мінприроди України. – Львівський національний 

аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2021. 

У дисертаційній роботі проведено комплексні дослідження теоретичних, 

методичних та практичних положень щодо планування землекористування 

сільських територій в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 

Розкрито сутність землевпорядного територіального планування 

землекористування. Зазначено, що землевпорядне територіальне планування 

землекористування завжди зумовлене визначенням видів раціонального 

землекористування та його режиму на певній території, оцінюванням стану 

використання земельних ресурсів й альтернативних моделей 

землекористування та інших природних, соціальних і економічних умов із 

метою вибору та освоєння видів і типів землекористування та напрямів 

діяльності, які є найкращими для досягнення поставлених завдань. 

Дослідженням встановлено, що землевпорядне планування на рівні 

територіальних громад не можна охарактеризувати чіткістю. Зокрема, 

структура і зміст планування використання земель включає місцеві програми 

використання та охорони земель і інших природних ресурсів, плани земельно-

господарського устрою населених пунктів, проєкти землевпорядкування щодо: 

зонування земель за типами (підтипами) землекористування, формування 

екологічної мережі, формування територіальних обмежень у використанні 

земель та інших природних ресурсів. 
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Розроблено логічно-змістовну модель інституційного процесу 

землевпорядного планування розвитку землекористування об’єднаних 

територіальних громад, яка включає: інституцію містобудівного планування; 

інституцію землевпорядного планування. 

Обґрунтовано, що ефективність планування розвитку землекористування 

сільських територій в умовах ринкового обігу земельних ділянок залежить від 

інституціонального його забезпечення. Останнє розглядається як сукупність 

суспільних інтересів, елементів, дій та інституцій і інститутів, що направлені 

на розвиток системи земле¬користування, забезпечують гармонійне 

функціонування ринкового обігу земельних ділянок власників земельних 

часток (паїв) та екологізацію і капіталізацію землекористування на місцевому 

рівні. 

Проведено аналіз тенденцій розвитку землекористування сільських 

територій, соціально-економічної оцінки та екологізації землекористування. У 

системі власності на землю відбувся перерозподіл земельного фонду за 

формами власності та господарювання на користь приватного сектора. 

Проведено оцінку екологічного стану агроландшафтів і сільськогосподарського 

землекористування Тернопільської області за системою природних, 

просторових та антропогенних показників. Для області характерні дуже високі 

показники залучення території під аграрне виробництво. Поглиблений аналіз 

землекористування сільських територій здійснено на прикладі Бучацького 

району та Трибухівської об’єднаної територіальної громади. 

Поліпшити екологічну ситуацію можна збільшенням у структурі земель 

об’єднаних територіальних громад, сільських рад частки екологічно стійких 

угідь (лісів, природних сінокосів і пасовищ, водойм), оскільки вони 

сприятливо впливають на екологічний стан прилеглої території. 

У роботі зазначено, що за відсутності комплексного підходу до 

одночасного вирішення проблеми розвитку земельного устрою, а також 

управління земельними ресурсами та землекористуванням на рівні територій 
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територіальних громад, децентралізація переважно звелася до зміни 

повноважень владних органів, фінансового забезпечення функціонування 

місцевого самоврядування, надання системи послуг населенню. Територіальні 

громади можуть здійснювати свої повноваження лише у визначених межах. 

Відсутність у натурі меж громад не дозволяє їм здійснювати управління 

землекористуванням в межах юрисдикції органів місцевого самоврядування. 

Отже, ці органи й надалі залишаються відстороненими від вирішення питань у 

галузі земельних відносин. 

Доведена необхідність внесення змін та доповнення до деяких 

законодавчих актів України, зокрема, Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», які б сприяли вирішенню зазначених питань і 

дозволило б запровадити ландшафтну організацію території новостворених 

територіальних громад та збалансований їх розвиток. 

Встановлено, що для формування раціональної системи землеволодіння 

й землекористування, створення екологічно збалансованих ландшафтів, 

організації територіальних сільськогосподарських і несільськогосподарських 

підприємств і організацій, наукового обґрунтування можливого перерозподілу 

земель, екологізації землекористування, охорони земель міст, селищ, сіл, 

сільськогосподарських територій повинен бути розроблений комплексний 

план просторового розвитку територій територіальних громад. 

Визначено комплекс землевпорядно-правових заходів щодо планування 

розвитку сільськогосподарського землекористування як просторово-

інформаційної бази узгодження еколого-економічних інтересів у межах 

територіальних громад. Він включає: заходи з розроблення 

експериментального проєкту землеустрою щодо формування перспективного 

розвитку землекористування на території територіальної громади; 

запровадження системи прийняття рішень у сфері використання земель та 

інших природних ресурсів тільки на основі прогнозування, планування 

землекористування узгоджених з інтересами громадян, територіальної громади 
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і держави; здійснення зонування земель за типами (підтипам) 

землекористування за придатністю земель та інвестиційною привабливістю 

сільськогосподарського землекористування; розроблення місцевих 

регламентів використання та охорони земельних й інших природних ресурсів; 

проведення оцінки екологічних ризиків землекористування.  

Складено структурно-логічну схему взаємодії функцій, що ілюструє 

зміст процесу планування сільськогосподарського землекористування. 

Розроблено алгоритм методичного підходу для визначення 

альтернативних типів збалансованого розвитку землекористування  

територіальної громади, який передбачає: вибір мети збалансованого розвитку 

використання земель сільських територій; визначення критеріїв щодо напрямів 

сталого розвитку сільських територій та альтернативних типів їх 

збалансованого розвитку; попарне порівняння альтернатив за всіма критеріями 

та самих критеріїв і, як результат, визначення інтегрованої оцінки 

альтернативних типів землекористування. Застосовуючи метод ієрархій 

визначено пріоритетні типи збалансованого землекористування ОТГ, зокрема 

для Трибухівської ОТГ. Вони передбачають поширення нетрадиційного 

землекористування сільськогосподарських підприємств, фермерських та 

особистих селянських господарств, а також лісогосподарського 

землекористування. В результаті формуються пріоритети сільських територій, 

що забезпечуються різними заходами, раціональне поєднання яких і становить 

сутність політики стійкого розвитку сільських територій. Звичайно, ці заходи є 

індивідуальними для кожної конкретної об’єднаної територіальної громади. 

Для визначення напрямів екологізації землекористування проведено 

порівняльну оцінку фактичних і нормативних (максимальних) екологічних 

параметрів землекористування на території Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади. Встановлено, що землекористування в межах 

території даної територіальної громади характеризується негативно всіма 
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визначеними критеріями (антропогенне навантаження, відтворення корисних 

властивостей земель та збалансованість землекористування). 

У результаті досліджень доведено, що для ефективного вирішення 

питань збалансованого розвитку системи землекористувань територій громад 

необхідно в комплексних планах просторового розвитку одночасно і 

технологічно взаємопов'язано враховувати особливості територіального 

планування системи землекористувань, формування обмежень у використанні 

земель та екомережі в межах територій громад. У цьому контексті 

визначальним напрямом зміни інституціонального середовища розвитку 

системи землекористувань територій територіальних громад має стати 

системне осучаснення всіх його складових: екологічної, соціальної, ринкової, 

фіскальної, організаційної, правової та інноваційної. 

Ключові слова: територіальні громади, землеустрій, планування 

землекористування, обіг земельних ділянок, інтереси, екологізація. 

 

ABSTRACT 

Pendzey L.P. Land use planning of the rural territories in terms of land 

turnover of the agricultural purpose. – Qualifying scientific work as a Manuscript. 

A thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences by specialty 08.00.06 –

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

University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2021.The 

researches complex on the development of theoretical, methodical and practical 

positions which define the land use planning in the conditions of new land relations 

is carried out in the dissertation work. 

The researches complex of theoretical, methodical and practical positions 

concerning rural land use planning of territories in the conditions of agricultural 

purpose land plots circulation are carried out. The essence of land management 

territorial planning of land use is revealed in the dissertation work. 
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The concept of the essence of land use planning is always determined by 

defining the types of rational land use and its control in a certain area, state assessing 

of land use and alternative land use models and other natural, social and economic 

conditions in order to select and develop different kinds and types of land use 

purposes that are the most appropriate for achieving the objectives. 

The study found out that despite the urban planning, which contain a clear 

structure, land management planning at the level of territorial communities cannot 

be characterized by such clarity. 

In particular, the structure and content of land use planning includes local  

land use and protection programs and other natural resources, land management 

projects for land zoning by types (subtypes) of land use, land management plans of 

settlements, land management projects for the formation of ecological network, land 

management projects for formation of territorial restrictions on the use of land and 

other natural resources. 

A logical and semantic model of the institutional process of land management 

planning for the development of territorial communities land use has been 

developed, which includes: 1) the institution of urban planning 2) the institution of 

land management planning. 

It is substantiated that the conceptual basis of institutional support for land 

development planning of territorial communities includes: 1) a system of legal, 

organizational and managerial, and engineering and technical actions and socio-

economic and environmental measures aimed at planning the development of land 

use of territorial communities and economic entities and regulation of land relations, 

carried out under the influence of social and production relations and the 

development of productive forces, as well as the territorial and functional 

arrangement of land use of the created spatial structure; 2) the local land use 

development programs; 3) the land management and urban planning; 4) the 

formation of land management and implementation of land management; 5) the 

infrastructure support for land use development planning. The latter includes a set of 
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social relations, elements, actions aimed at the development of land management 

and optimization of land use, which provide greening and capitalization of territorial 

land use of communities and are based on a proper institutional basis. 

The tendencies of development of land use of rural territories in the conditions 

of new land relations are analyzed. There have been changes in the distribution of 

agricultural land and forms of ownership. The tendency of  increasing the private 

sector is seen. The following indicators are used for the ecological condition 

assessment of agricultural landscapes and agricultural land use: the rate of ecological 

stability of the territory (land use); the factor of anthropogenic load; the rate of forest 

cover of the territory; the plowing factor . The coefficient of anthropogenic load of 

the territory of Buchach district of Ternopil region and Trybukhivtsi local authorities 

is calculated, and also the tendencies of its changes are given. 

Accordingly, the ecological situation can be improved by increasing the share 

of ecologically sustainable lands (forests, natural hayfields and pastures, reservoirs 

and swamps) in the land structure of the local authorities, village councils, as they 

have a positive effect on the ecological condition of the adjacent territory. 

The paper investigates the absence of a comprehensive approach to the 

simultaneous land development solution, as well as land management and land use 

at the level of territorial communities, decentralization is mainly about changing the 

state powers of agency, financial support for local government and services. 

Territorial communities can take their powers only within certain limits. The 

absence of current community boundaries does not allow them to manage land use 

within the local governments' jurisdiction. As a result, these authorities continue to 

be excluded from addressing land relations issues. 

It is established due to the formation of a rational system of land tenure and 

land use, creation of ecologically balanced landscapes, organization of territorial 

agricultural and non-agricultural enterprises and organizations, scientific 

substantiation of possible land redistribution, land use greening, land protection of 

cities, towns, villages territory development of different territorial communities. 
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The structural and logical scheme of interaction of functions is illustrated, 

which illustrates the content of the process of agricultural land use planning. 

There is an issue of dividing land borders of local authorities, because the 

village boundaries and settlement councils that are formed by chamber methods 

(without control measurements), as a result we have inaccuracy of areas; inaccuracy 

of borders; reserved lands that were not considered lands of general agricultural 

enterprises and could not be included in the boundaries of the local authorities. 

Accordingly the comprehensive plan for the spatial development of the 

territory of the territorial community, councils provide the measures to:the 

development of an experimental land management project for the formation of 

promising land use development on the territory of the local authorities; the 

introduction of the decision-making system in the field of land use and other natural 

resources mainly on the basis of forecasting, land use planning and land 

management projects, paying attention to the interests of citizens, the local 

community and the state; the lands’ zoning due to their categories and types of 

land use according to land suitability and investment appeal of agricultural land use 

the development of land management projects to enhance the territory of 

settlements, in order to improve the land quality, their sustainable use and  

protection from destructive processes;the development of local regulations for the 

land use protection and other natural resources; the assessment of environmental 

risks of land use. 

Accordingly, making changes and additions to some legislative acts of 

Ukraine related to the land management needs of the united territorial communities. 

This is primarily to the Land Code of Ukraine, to the Law of Ukraine "On Land 

Management". 

To determine the directions of land use greening, a comparative assessment of 

the actual and optimal (project) ecological characteristics of land use on the territory 

of the Trybukhivtsi local authorities was carried out. Thus, land use within the 

territory of a given territorial community is characterized negatively by all defined 
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criteria (anthropogenic load, reproduction of useful properties of lands and balance 

of land use). 

As a result of research it is proved that for the effective purpose solution of 

balanced questions’ development of land use system of the territories of 

communities it is necessary to consider features of territorial planning system of 

land use, formation of restrictions in land use and ecological network within the 

territories of communities in land management schemes simultaneously and 

technologically interconnected. Thus, the defining direction of changing the 

institutional environment for the development of the territorial communities’ land 

use system should be the systematic modernization of all its components: 

environmental, social, market, fiscal, organizational, legal and innovative. 

Key words: territorial communities, land management, land use planning, land 

turnover, interests, greening. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Адміністративна реформа та формування 

об’єднаних територіальних громад в Україні зумовили значні ускладнення з 

формування землекористування в їх межах. Організація раціонального 

використання земель та інших природних ресурсів, забезпечення 

збалансованого розвитку територій утворених громад великою мірою 

залежить від науково обґрунтованої системи планування землекористування в 

умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 

управління цим процесом. 

Із-за відсутності землевпорядного зонування земель за типами 

(підтипами) землекористування в процесі планування його розвитку виникло 

чимало ускладнень, які призвели до хаосу у використанні земель, появи 

недоліків землеволодінь і землекористувань в межах територіальних громад, 

утворення землекористування сільськогосподарських підприємств 

необґрунтованих розмірів з відсутньою інфраструктурою, розвитком 

деградації земель та ґрунтів. В умовах обігу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення зазначені проблеми загострюються. 

Прискорений процес утворення об’єднаних територіальних громад 

вимагає наукового обґрунтування перспектив розвитку землекористування в їх 

межах шляхом землевпорядного планування із врахуванням ринкового обігу 

земельних ділянок. Це обумовлює необхідність обґрунтування теоретико-

методологічних та методичних засад планування розвитку землекористування 

сільських територій об’єднаних територіальних громад з прогнозуванням 

економічних, екологічних і соціальних наслідків цього процесу. 

Проблемам еколого-економічних, соціальних та інституційних засад 

організації використання земель присвячені праці багатьох авторів, серед яких 

зарубіжні дослідники – Г. Беккер, С. Енемарк, Т. Кілік, Х. Т. ван Лієр, Х  

Метсон, К. Пероне, Л. Ла Річча, а також вітчизняні вчені – В. Будзяк, О. 

Будзяк, Д. Добряк, Й. Дорош, О. Дорош, О. Костишин, Р. Курильців, А. 
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Мартин, Л. Новаковський, О. Сакаль, Н. Стойко, Н. Ступень, М. Ступень, А. 

Третяк, В. Третяк та інші. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць із зазначеної 

проблематики, питання планування землекористування сільських територій в 

умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

потребують вдосконалення, у частині запровадження в систему планування 

землекористуванням об’єднаних територіальних громад інституційних засад, 

які будуть сприяти узгодженню еколого-економічних, соціальних інтересів, та 

прискоренню екологізації й капіталізації землекористування. Актуальність цих 

проблем була визначальною при виборі теми дисертації, визначенні мети й 

завдань дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної 

академії післядипломної освіти «Напрями розвитку та механізми формування 

економіки екології землекористування в умовах нових земельних відносин» 

(номер державної реєстрації 0111U006654). Участь авторки в їх виконанні 

полягала в дослідженні наукових підходів до формування землекористування в 

межах території новоутворених територіальних громад, оцінки ефективності 

землевпорядних заходів при розробленні проектів землеустрою, обґрунтуванні 

пропозицій щодо заходів  інституційного та організаційного характеру, 

спрямованих на вирішення існуючих у сфері відповідних відносин проблем. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо 

інституційного процесу та забезпечення землевпорядного планування 

розвитку землекористування в об’єднаних територіальних громадах в умовах 

обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.  

Для досягнення зазначеної мети було поставлено та вирішено такі 

завдання: 
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– з’ясувати сутність планування розвитку землекористування сільських 

територій, встановити його особливості в умовах ринкового обігу земельних 

ділянок; 

– розкрити теоретичні основи планування землекористування сільських 

територій; 

– удосконалити інституціональне забезпечення планування розвитку 

землекористування об’єднаних територіальних громад; 

– встановити тенденції розвитку землекористування сільських територій 

в умовах змін у земельних відносинах; 

– дати соціально-економічну оцінку стану й тенденцій розвитку 

сільсько-господарського землекористування та його екологізації; 

– обґрунтувати основні напрями удосконалення земельно-майнової 

інформаційної системи просторового розвитку землекористування об’єднаних 

територіальних громад; 

– розробити пропозиції щодо планування розвитку 

сільськогосподарського землекористування як просторово-інформаційної бази 

узгодження еколого-економічних інтересів в умовах обігу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення; 

– удосконалити методичний підхід визначення альтернативних типів 

збалансованого розвитку землекористування об’єднаних територіальних 

громад в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, застосовуючи метод аналізу ієрархій. 

Об’єкт дослідження – процес планування землекористування сільських 

територій в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення.  

Предмет дослідження – теоретичні, методичні, практичні та прикладні 

аспекти інституційного забезпечення планування землекористування сільських 

територій об’єднаних територіальних громад. 
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Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є 

базові наукові положення і принципи економіки земле- та 

природокористування, які викладені в працях вітчизняних і зарубіжних вчених 

з проблем удосконалення еколого-економічних аспектів розвитку, планування 

та здійснення землеустрою і землевпорядкування.  

Для реалізації визначених мети і завдань у процесі виконання 

дослідження авторкою було застосовано комплекс загальних та спеціальних 

методів наукового пізнання: теоретичного узагальнення – для розкриття 

сутності планування землекористування сільських територій; абстрактно-

логічний – для визначення мети, завдань, теоретичних узагальнень отриманих 

результатів та формулювання висновків дослідження; монографічний метод – 

для дослідження засад розвитку землекористування на прикладі конкретного 

об’єкту; статистичний – для узагальнення статистичних даних, встановлення 

змін використання та розподілу земель за формами власності, власниками 

землі та землекористувачами, оцінки тенденцій екологічної стабільності; 

економічний – для визначення ефективності планування землекористування 

сільських територій; метод аналізу ієрархій – для визначення альтернативних 

типів планування збалансованого розвитку землекористування та інші. 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження слугували 

нормативно-правові акти України, офіційні дані Державної служби статистики 

України та Головного управління статистики у Тернопільській області, 

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

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, наукові 

праці зарубіжних та вітчизняних учених з проблем планування 

землекористування сільських територій та природоохоронного 

землекористування, результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у 

розвитку теоретико-методичних та практичних положень забезпечення 

ефективного використання земель територіальних громад шляхом планування 
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землекористування в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. До основних результатів дисертаційної роботи, які 

характеризуються науковою новизною, належать наступні:  

вперше:  

- розроблено логічно-змістовну модель інституційного процесу земле-

впорядного планування розвитку землекористування об’єднаних 

територіальних громад, яка передбачає інституціональний процес розроблення 

та реалізації землевпорядних документів щодо землеустрою і 

землевпорядкування; 

удосконалено:  

- організаційно-інституціональну структуру територіального планування 

землекористування на місцевому, локальному та господарському рівнях, в якій 

основними документами територіального планування визначено комплексний 

план розвитку території об’єднаної територіальної громади, проєкт 

землеустрою щодо зонування земель за типами (підтипами) 

землекористування та план земельно-господарського устрою для населених 

пунктів; 

- науково-методичний підхід до осучаснення проєктів землеустрою, 

який, на відміну від існуючих, передбачає врахування при обґрунтуванні 

проектів структурних елементів екологічної мережі на місцевому рівні та 

низки соціальних, екологічних і економічних чинників впливу на формування 

землекористування; 

- методичні засади забезпечення цілісного планувального процесу 

розвитку землекористування на основі оцінювання природно-ресурсного 

потенціалу в межах територіальних громад за критеріями екологічної 

стабільності, антропогенного навантаження, вартості природних ресурсів, 

забезпеченості сільськогосподарськими угіддями (в т. ч. ріллею) населення; 

- методичний підхід до визначення альтернативних типів збалансованого 

розвитку землекористування сільських територій об’єднаних територіальних 
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громад в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, який передбачає досягнення оптимального співвідношення між 

економічно доцільним і екологічно безпечними видами використання земель, 

застосовуючи метод аналізу ієрархій;  

набули подальшого розвитку: 

- трактування сутності поняття «планування землекористування», що 

побудоване на засадах оцінювання існуючого стану використання землі та 

альтернативних моделей її використання, які забезпечуватимуть позитивний 

ефект від капіталізації, екологізації землекористування та врахування 

соціальних інтересів населення; 

- підходи до процесу розроблення документації із землеустрою 

планувального характеру щодо використання земель територіальних громад, у 

рамках якого запропоновано виокремити чотири стадії: інвентаризації 

існуючого землекористування; аналізу та оцінки стану використання земель; 

складання прогнозних і альтернативних варіантів розвитку 

землекористування; розроблення заходів раціонального використання та 

охорони земель територіальної громади на перспективу. 

- механізм планування розвитку землекористування в новоутворених 

територіальних громадах для забезпечення їх екологічно безпечного та 

економічно-ефективного розвитку, в рамках якого визначено перелік 

необхідної для організації відповідного процесу прогнозно-планувальної 

документації; 

- модель земельно-майнової інформаційної системи просторового 

розвитку землекористування об’єднаних територіальних громад, яка 

передбачає підсистему 1 – взаємоузгодження складових та елементів із 

Державним земельним кадастром та підсистему 2 – самостійні складові та 

елементи земельно-майнової інформаційної системи; 

- пропозиції стосовно обґрунтування напрямів екологізації 

землекористування на основі оцінки фактичних та проєктних екологічних 
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параметрів у межах територіальної громади з урахуванням особливостей 

землевпорядного територіального планування системи землекористувань, 

формування обмежень у використанні земель. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані наукові 

результати мають важливе значення для здійснення землеустрою та 

землевпорядкування в умовах формування нових земельних відносин, 

децентралізації управління. Вони можуть бути застосовані при підготовці 

програм використання та охорони земельних ресурсів об’єднаних 

територіальних громад. 

Результати дисертаційного дослідження прийняті Трибухівською 

об’єднаною територіальною громадою для визначення напрямів, механізмів, 

інструментів та організації ефективного використання і охорони природних 

ресурсів на території громади (довідка № 707 від 12.08.2020 р.). Рекомендації 

стосовно вдосконалення планування землекористування сільських територій 

використовуються Державним підприємством «Тернопільський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» при підготовці програм 

використання та охорони земельних ресурсів на території об’єднаних 

територіальних громад (довідка № 01-10/1304 від 04.11.2020 р.). 

Окремі положення дисертаційної роботи використані в навчальному 

процесі у Бучацькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного 

університету при підготовці лекційних курсів і розробці навчально-

методичних рекомендацій для проведення лабораторно-практичних занять з 

дисциплін «Землевпорядне проектування», «Управління земельними 

ресурсами» (довідка № 100/1 від 10.08.2020 р). Матеріали дослідження 

використовуються з метою підготовки й викладання дисциплін «Раціональне 

використання і охорона земель», «Землеустрій та організація територій», 

«Моніторинг та управління земельними ресурсами» у Західноукраїнському 

національному університеті (довідка № 126-42/1628 від 30.10.2020 р.).  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри екології та економіки 

землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти, 

доповідалися й одержали позитивну оцінку на ХVІ Міжнародному науково-

практичному форумі «Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій» (Львів, 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 2015 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та 

студентів «Управління земельними ресурсами України в умовах 

децентралізації влади: стан, проблеми і перспективи їх вирішення (Київ, 2016 

р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції в рамках Міжнародного 

екологічного форуму «Довкілля для України» «Екологічна мережа України в 

контексті формування природоохоронного землекористування: локальний 

рівень» (Київ, 2016 р.); VІ інтернет-форумі «GeoWeek 2019» (м. Рівне, 2019 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми регулювання 

земельного ринку в Україні: інституціональні, економічні, екологічні»  (Київ 

25-26 червня 2019 р.). Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Проблеми регулювання земельного ринку в Україні: інституціональні, 

економічні, екологічні» (Київ, 2019 р.). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційної 

роботи висвітлено в 15 наукових працях, з яких 7 статей опубліковані в 

наукових фахових виданнях України, одна – в зарубіжному науковому 

періодичному виданні, 7 тез у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації налічує 254 сторінки. Робота містить 

22 рисунки, 43 таблиці, 17 додатків, список використаних джерел із 

190 найменувань 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ 

РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

1.1. Сутність та принципи планування розвитку землекористування 

сільських територій в умовах ринкового обігу земельних ділянок 

 

Земельні ресурси виступають основою розвитку економіки країни, а 

також створення національного багатства. Досить важливим для України є 

визначення правильного варіанту розвитку системи управління використанням 

земельних ресурсів, тому що наша держава є одним з найбагатших власників 

якісних земельних ресурсів. 

Земля як природний ресурс, територія та нерухомість має особливе 

соціальне значення. Як правило, земля визначається як фізичний об'єкт зі 

своїми топографічними та просторовими характеристиками; більш широкий 

інтегрований підхід також включає природні ресурси в поняття землі: ґрунт, 

мінерали, воду та наземні організми. Використання земельних ресурсів 

повинно отримати вигоду з усіх цих характеристик користь з усіх цих 

характеристик.  

Питанням планування землекористування сільських територій в 

ринкових умовах займались такі українські вчені:І. Бистряков, В. Будзяк, О. 

Будзяк, Г. Васильченко, В. Другак, Д. Добряк, О. Дорош, Й. Дорош, А. 

Мартин, Н. Новаковський, В. Прадун, А. Сохнич, Н. Стойко, М. Ступень, А. 

Третяк та ін. 

Планування є складовою організації та здійснення будь-якої економічної 

діяльності. У найзагальнішому вигляді планування - це думки на завтра про 

певні заходи. Тому воно необхідне не тільки підприємцеві, але й іншим ланкам 

економічної системи – організаціям, галузевим і територіальним утворенням, 
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державі. Планування розвитку землекористування може чіткіше 

сформулювати мету діяльності та сприяти реалізації умов та досягнень. 

Планування як процес – це система розумного відбору методів, завдяки яким 

можна досягти поставлених цілей за найменших витрат та найкращих 

термінів. Як альтернатива плануванню інтуїтивна економічна діяльність не 

може дати подібних результатів принаймні у великих масштабах. Існує багато 

підходів до розуміння суті та ролі планування в економічному розвитку. 

Важко дати точне визначення планування, оскільки планування буде істотно 

змінюватися залежно від багатьох обставин, наприклад, рівня застосування 

його в державі, сфери діяльності, в якій планування використовується, не 

кажучи вже про тип соціальних відносин. Остання ситуація є причиною того, 

що у світі було розроблено та використано дві різні моделі централізованого 

та децентралізованого планування (ринкового) [24].  

Планування розвитку спрямовується на підвищення рівня життя 

населення, реалізацію та підтримку прискореного економічного зростання 

шляхом реформ організаційно-правової структури, щоб поступово запобігати 

цій ситуації. Згідно з теорією планування розвитку, планування охоплює не 

лише економічне зростання, а й інституційні зміни (рис. 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 Планування сталого (збалансованого) розвитку* 

*Джерело: вдосконалено автором на основі [20]. 
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У теорії та практиці планування важливими є ієрархічні рівні, на яких 

воно здійснюється. Найпоширенішим є трирівневий підхід ( рис. 1.2): 

• Національний або державний (макрорівень); 

•  Рівень виробничих одиниць (рівень); 

• Проміжний (середній) рівень, який в свою чергу може бути 

класифікований як регіональної, районної, міської, конкретної території 

(місцевості) тощо [24,181]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 Функції планування сталого (збалансованого) розвитку 

землекористування* 

*Джерело: вдосконалено автором на основі [181, 24]. 

Функція планування на середньому рівні є специфічною, зокрема на 

рівні регіону, адміністративного району чи певної території. Подана специфіка 

полягає в тому, що метою планування в даному випадку є не лише досягнення 

конкретних виробничих параметрів, а й орієнтація на раціональне 

використання ресурсів певної території та її особливостей. Часто трапляється 

так, що інтереси вищого та нижчого рівня планування не збігаються з 

Функції планування 

сталого (збалансованого) розвитку 

На регіональному 

рівні 
визначення: цілі 

досягнення конкретних 

виробничих  параметрів; 

раціонального 

використання ресурсів 

регіону; з урахуванням 

особливостей території 

області 

На державному 

рівні 
визначення: цілі 

розвитку економіки; 

попиту населення; 

потрібної організації 

пропозиції товарів і 

послуг за рахунок 

мобілізації ресурсів; 

раціонального 

розміщення секторів 

економіки і територій 

На місцевому 

(територіальному ) рівні 
визначення: 

цілі досягнення конкретних 

виробничих параметрів; 

раціонального використання 

ресурсів конкретної 

територіі; 

з врахуванням особливостей 

територіі; 

координація економічних, 

екологічних і соціальних 

інтересів територіальних 

громад та держави 
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інтересами конкретної території. Тому одним із важливих завдань планів 

середнього рівня є узгодження цілей та інтересів. 

Таким чином, певні особливості сільських територій зумовлюють 

запровадження територіального планування збалансованого розвитку цих 

територій. 

Розрізняють різні види планування розвитку землекористування 

територій: просторове (територіальне), стратегічне, програмне, ландшафтне, 

комплексне [41]. Ці види найбільш часто згадуються в літературі і 

використовуються в практичній діяльності. Незважаючи на різні назви, у всіх 

видів планування є два загальних, що визначають їх схожість, ознаки – 

характер діяльності (планування) і об’єкт дослідження і впливу (територія). 

Крім того, очевидно, що всі різні види планування повинні бути направлені на 

досягнення спільної мети – забезпечення сталого збалансованого розвитку як 

території в цілому, так і конкретно землекористування. Просторове 

(територіальне) планування має більш самостійний статус і включає в себе, 

як правило, весь комплекс містобудівного проектування і землеустрою з 

обов’язковим законодавчим обґрунтуванням.  

Ландшафтне планування зосереджується на виявленні та оцінці 

ландшафтних функцій та властивостей, а також на розробці пропозицій щодо 

стійкого захисту ґрунту, води, повітря та клімату, рослин та тварин, а також 

зовнішнього вигляду та естетичної цінності ландшафту. [41]. 

Таким чином, перед ландшафтним плануванням стоять такі конкретні 

завдання які досить тісно узгоджуються із землевпорядним плануванням 

розвитку землекористування на відповідних територіях:  

1) виявляти і описувати за результатами вивчення компонентів природи 

її здатність переносити навантаження; досліджувати взаємозв’язки між 

ґрунтами, водами, повітрям і кліматом, рослинністю і тваринним світом, а 

також різноманітність, своєрідність і красу ландшафту, тобто його вигляд і 
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естетичну цінність; представляти природу і ландшафт як цілісну динамічну 

систему;  

2) встановлювати вплив на цю систему існуючих і планованих форм 

природокористування, так само як і зворотний вплив системи на діяльність 

людей; при цьому ландшафтне планування має бути націленим на вирішення 

завдань збереження благ природи, воно повинно бути також «наскрізним» і 

всеосяжним;  

3) при формуванні концепцій розвитку територій визначати конкретні 

критерії якості природи і ландшафту, до яких слід прагнути, щоб забезпечити 

довгострокове збереження основ життя людей; при цьому повинні бути 

передбачені заходи, що забезпечують виконання як загальних 

природоохоронних завдань, так і вимог галузевих планів і потреб земле- та 

природокористувачів; 

4) проекти ландшафтного планування повинні висувати критерії якості 

навколишнього середовища, які служать орієнтирами для проектів 

територіального розвитку землекористування та будівництва і інших планів, а 

також для заходів з регулювання впливів на навколишнє середовище та 

екологічної експертизи проектів;  

5) ландшафтне планування має узагальнювати і синтезувати 

природоохоронні вимоги, заходи по догляду за ландшафтом і забезпечувати 

визначення балансу між цими вимогами і пропозиціями різних планів по 

використанню території; має створювати базу для прийняття рішень про 

допустимість різних намірів природо користувачів [41]. 

У всіх економічно розвинених країнах планування землекористування є 

головним важелем державної земельної політики та регулювання земельних 

відносин. Територіальне планування пов’язане з плануванням розвитку 

землекористування і територіальним зонуванням. Воно базується на 

державних, регіональних та муніципальних планах землекористування та 

охорони земель, а також зонуванні території [122]. 
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Таким чином, плануванню підлягає вся територія держави (національний 

рівень), територія областей і районів (регіональний рівень), територія 

населених пунктів (місцевий рівень). Кожен рівень вирішує специфічні для 

нього завдання. Хоча законодавча база для здійснення просторового 

планування є досить розвинутою і стосується найважливіших питань у цій 

галузі, все ж таки вона потребує подальшого вдосконалення. [63]. 

Відповідно, можна виділити наступні аспекти в територіальному 

плануванні:  

• розробка комплексних та наскрізних форм планування;  

• система планування реагує на вплив зростаючих ринкових факторів; 

процедури планування стають більш гнучкими;  

• в деяких країнах (Іспанії, Бельгії) здійснюється децентралізація 

планування;  

• зростає усвідомлення важливості сталого розвитку міських районів;  

• роль держави як кінцевої інстанції у прийнятті рішень досі має 

принципове значення [41]. 

Планування використання та охорони земель є складовою частиною 

загальнодержавної системи планування. Завданням планування є 

землекористування є визначення основних напрямів використання земельного 

фонду з врахуванням екологічних, економічних, географічних, історичних та 

інших особливостей. Планування здійснюється в рамках програм 

економічного, науково-технічного та соціального розвитку країни та охорони 

навколишнього середовища.  

Форми планування розвитку землекористування включають розробку та 

затвердження програм використання та охорони земель (держаної, 

регіональної), територіального планування, природно-сільськогосподарське 

районування земель.  

Загальнодержавні (національні) програми використання та охорони 

земель розробляються з метою задоволення потреб населення та галузей 
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економіки у землі та її раціонального використання та охорони. Регіональні 

програми використання та охорони земель розробляються обласними 

державними адміністраціями та затверджуються обласними радами. 

Природно-сільськогосподарське районування земель - це поділ території з 

урахуванням природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських 

культур. Це основа для оцінки земель і розробки документації із землеустрою, 

що стосується використання та охорони земель. Зонування території 

проводиться у межах населених пунктів. При цьому встановлюються та 

визначаються вимоги щодо допустимих видів забудови, а також іншого 

використання земельних ділянок, які знаходяться у межах окремих зон 

відповідно до місцевих правил забудови [38, 142]. 

Водночас питання просторового планування в сільській місцевості 

мають принципове значення в аспекті обігу землі та потребують подальших 

досліджень. Адже сільська територія - це не житлова, а соціально-природна 

просторова формація, в якій мережа поселень є складовою сільських 

територіальних утворень. Сільську територію об’єднують природні, 

промислові, економічні, соціальні, політичні складові, які перебувають під 

адміністративно-регулятивним впливом територіальних громад, органів 

місцевого самоврядування, органів державної влади, бізнесу та громадськості. 

[88]. 

Сільські території є важливою підсистемою територіальної організації 

суспільства І. В. Гончаренко дає  визначення поняття «сільські території». І 

визначає сільські території як інтегровані системи з їх структурою, функціями, 

зв’язками з навколишнім середовищем, історією, культурою, умовами життя, 

яка характеризується великою кількістю взаємопов’язаних підсистем різного 

типу з локальними цілями, багатоконтурним управлінням [14]. Таким чином 

сільські території поєднують різні компоненти: природний, соціальний, 

промисловий та економічний, політичний, які регулюються територіальними 
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громадами, органами місцевого самоврядування та державної влади, бізнесом 

та суспільством. 

Поняття «землекористування» в сфері обігу ринкової економіки в 

Україні є новим. Землекористування як важлива складова нерухомості  формує 

центральну ланку всієї системи ринкових відносин [26]. Термін 

«землекористування» застосовується в науково-практичній літературі у 

значенні різному за своїм поняттям. Під землекористуванням розуміється 

регульована законом система користування для різних категорій земель, 

власників землі та користувачів. Термін "землекористування" означає 

земельну ділянку, територію, що перебуває у власності або користуванні [26]. 

Землекористування також розуміється як процес використання людиною 

землі для задоволення своїх потреб, включаючи матеріальні (рис. 1.3, що 

обумовлює складність планування його розвитку) [26; 66]. 

 

Рис. 1.3 Землекористування в системі економічних, екологічних, 

правових та соціальних земельних відносин* 

*Джерело: розроблено автором. 

Як зазначає О.О. Кучер, «землекористування – це тривалий процес 

використання людиною землі для виробництва чи вигоди, а також структура 

людських відносин щодо власності на землю, яка визначається сукупністю  
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Рисунок 1.4. Планування використання та охорони земель в системі земельних відносин*                        

Джерело: вдосконалено автором на основі [158].
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Оцінка вартості земель, земельних ділянок та прав них, капіталізація та екологізація землекористування 
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культурних, історичних, інституційних та інших факторів використання [68, с. 

112-113]. 

На думку А.М. Третяка, землекористування потрібно визначати в трьох 

аспектах [145]: 1) як користування у порядку, встановленому законом (земельна 

ділянка); 2) як частина єдиного земельного фонду, наданої державою або 

набутої у власність чи оренду користувачем для господарської або іншої мети, 

яка є визначена на місцевості;3) як об’єкт права, об’єкт економічних, 

екологічних, сільськогосподарських та інших земельних відносин, на який 

землекористувачу виданий документ, що засвідчує право на земельну ділянку з  

певними межами, площею, складом угідь, об’єктами нерухомості. 

В цьому зв’язку, землекористування на сучасному етапі розвитку 

різноманіття форм власності на землю, на наш погляд, слід розглядати в 

контексті системи земельних відносин: як об’єкт земельних благ, що 

включають земельні ділянки і їх сукупність та права на них, земельні частки 

або права на земельні ділянки та інші природні ресурси і майно як цілісний 

земельно-майновий комплекс [158].  

Отже, землекористування будучи об’єктом земельних благ 

характеризується різним функціоналом в системі економічних, екологічних, 

правових та соціальних земельних відносин. 

Планування використання та охорони земель та інших природних 

ресурсів займає важливе місце в цій системі, яка виконує функції зонування за 

типами (підтипами) землекористування, створюючи територіальні обмеження 

(обтяження) у використанні землі та інших природних ресурсів тощо (рис.1.4).  

Планування землекористування - це процес прийняття рішень, метою якого є 

визначення сталих, соціальних та  екологічно  орієнтованих, 

суспільнозатребуваних та економічно доцільних форм використання земель. 

Планування землекористування спрямоване на конкретну територію чи 

простір, а предметом розгляду є форма землекористування в її соціальному 

контексті. 
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Планування землекористування є елементом загальнодержавної 

(національної) системи планування. Водночас у зарубіжній практиці 

землевпорядне проектування і планування використання земель тісно взаємо-

пов’язані та переплетені в деяких функціях. 

Планування землекористування - оцінка стану використання землі й 

альтернативних моделей, охорони земель та інших природних ресурсів, 

соціальних, екологічних і економічних умов з метою вибору й прийняття 

економічно ефективних і екологічно безпечних типів (підтипів) 

землекористування, які забезпечують позитивний ефект від капіталізації, 

екологізації землекористування та соціальні інтереси населення.. 

Планування землекористування відноситься до процесу, за допомогою 

якого суспільство, через свої інститути, вирішує, де, на його території, будуть 

розміщені різні соціально-економічні заходи, такі як сільське господарство, 

житлове будівництво, промисловість, туризм і торгівля. 

На планування землекористування певною мірою впливають історичні 

передумови – політика, технології господарювання, економіка та стан 

суспільства. 

Іноземні вчені Р. Бернелл та В. Дірк запропонували чотири функції 

планування землекористування, які в кожному випадку передбачають 

необхідність подолання неефективності ринку або несправедливості: 

1) припинити використання, несумісне з існуючими; 

2) досягти більшої ефективності використання земельних ресурсів на 

певній території; 

3) зменшити або усунути відповідні ризики; 

4) захистити або зберегти цінні елементи навколишнього середовища. 

Деусон представляє три мезошкали і макрошкали завдань планування 

землекористування: 

а) контроль цілісності розподілу земель між можливими видами 

використання; 
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б) досягнення відповідних рівнів виробництва (особливо у сільському 

господарстві); 

в) контроль змішаного використання для забезпечення безпечного та 

приємного довкілля [143].  

Сутність концепції землевпорядного територіального планування 

землекористування завжди визначається шляхом визначення видів 

раціонального землекористування та його режиму на відповідній території, 

оцінки використання земельних ресурсів, альтернативних моделей та інших 

природних, соціальних та економічних умов для вибору та освоєння видів і 

типів землекористування, видів діяльності, які найкраще підходять для 

вирішення поставлених завдань. Тому, для забезпечення сталого розвитку 

землекористування, не порушуючи балансу між збереженням потенціалу 

природних ресурсів та вирішенням цілого комплексу соціальних, економічних, 

демографічних, культурних, інституційних та інших проблем, територіальне 

планування землекористування слід вважати одним із головних важелів 

земельної політики держави. А також спрямоване на забезпечення державних, 

самоврядних, бізнесових та громадських інтересів щодо організації 

використання та охорони земель і механізм управління таким режимом 

землекористування для юридичних осіб та громадян, що не завдає шкоди 

довкіллю та суспільству [119]. 

Місцевий (територіальний) розвиток характеризується низкою різних 

просторових, економічних, соціальних, культурних, духовних, екологічних та 

інших факторів, які слід враховувати при здійсненні просторового планування 

[62]. 

Землевпорядне територіальне планування є важливим елементом системи 

управління на всіх рівнях, оскільки охоплює різні управлінські сфери і є 

надзвичайно складною організаційною технологією з притаманними їй 

методами, алгоритмами та інформаційними потоками. Значне місце у 

територіальному плануванні землекористування відведено розвитку 

інституціонального середовища формування й функціонування системи 
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землекористування в контексті економічного зростання територій з 

урахуванням екологічного фактору. Факти довели, що територіальне 

планування землекористування є незатребуваною системою державної та 

муніципальної влади, що свідчить про існування проблем із самим 

територіальним управлінням, які пов’язані з недотриманням сучасних вимог 

щодо сталого розвитку. Подальше вдосконалення цієї системи передбачає 

проведення активної державної територіальної земельної політики, яка сприяла 

б розвитку цивілізованих ринкових відносин економіки землекористування з 

точки зору  підвищення ефективності використання земельних ресурсів і 

територіальної організації. Необхідно зосередитись на процесі відновленні та 

розвитку комплексного територіального планування землекористування з 

метою вдосконалення його змісту, організації та методів реалізації. Зокрема, у 

процесі територіального планування землекористування необхідно 

оптимізувати взаємодію низки суперечливих факторів, обумовлених 

вирішенням поточних та перспективних завдань територіально-економічного 

розвитку, що визначає внутрішню структуру та послідовність етапів 

територіального планування на місцевому, локальному та господарському 

рівнях (рис.1.5) [23]. 

Перший етап – впорядкування існуючої нормативно-правової бази зі 

скасуванням законодавчих актів, що фактично не діють, і створенням нових 

правових норм та інститутів; другий – розробка прогнозу, концепції визначення 

мети, стратегії, плану, який закінчується розробкою проекту територіального 

планування розвитку землекористування, що передбачає довгострокову 

перспективу побудови інформаційного суспільства. 

Процес територіального планування включає як основні елементи плану 

еколого-економічного розвитку землекористування, так і послідовність його 

реалізації.  

У цьому процесі виділено вісім стадійних елементів: визначення мети, 

завдань і обсягу робіт; загальний аналіз із визначенням та структуризацією 
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Рис. 1.5 Етапи територіального планування розвитку сталого 

землекористування на місцевому, локальному та господарському рівнях 

[23]. 

конфліктних ситуацій і напрямів їх вирішення; спеціальний аналіз щодо 

захисту природних ландшафтів; попередній прогноз напрямів розвитку 

сільських територій; розроблення концепції; формування стратегії реалізації; 

програмні заходи; реалізація програми. 

Саме на територіальному рівні формуються первинні ресурсні та 

фінансові потоки, закладаються основи розподілу праці та виробничої 

кооперації, формуються стійкі зв’язки та взаємозалежності різних типів 

відтворювальних циклів та соціально-економічних процесів, реалізуються 

програми соціально-економічного розвитку територій. охорона навколишнього 

середовища [23]. 

Сьогодні, ефективне вирішення цих проблем неможливе без 

функціонування системи землеустрою – комплексу соціально-економічних та 

екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та 

раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць, 

суб'єктів господарювання, що знаходяться під впливом соціальних відносин і 

розвитку продуктивних сил. 

Більше того, його організаційна та інституційна структура забезпечує 

комплексний підхід до використання потенціалу сільських територій шляхом 

прогнозування, планування та організації раціонального використання та 
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охорони земель на національному, регіональному, місцевому та 

господарському рівнях [63]. 

Складна ситуація у ефективному ринково-орієнтованому та екологічно-

збалансованому розвитку сільськогосподарського землекористування сільських 

територій виникла насамперед через: 

• відсутність цільової програми розвитку земельних відносин в 

довгостроковій перспективі; 

• відсутність збалансованої державної земельної політики та механізмів її 

реалізації щодо розвитку сільськогосподарського землекористування з 

переважанням орендних відносин; 

• недооцінка змісту, складності, масштабів та особливостей перетворення 

земель в ході аграрної та земельної реформ; 

• непослідовність у вирішенні проблем земельної реформи у сільській 

місцевості. Поряд з реформою власності на землю та майно, запровадженням 

нових організаційно-правових форм господарювання не створена ефективна 

система еколого-економічних відносин для територіальної організації 

землекористування сільськогосподарських підприємствв та правових і 

землевпорядних механізмів регулювання орендних відносин; 

• складна демографічна ситуація у більшості територіальних громад 

(старіння населення, обезлюднення сільських територій); 

• усунення місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері 

земельних відносин;  

• ігнорування проблеми ресурсно-інтегрованого підходу до розвитку 

сільських територій у процесі зміни форм власності на землю, відсутності 

збалансованої державної земельної політики щодо прогнозування, планування 

та регулювання розвитку сільськогосподарського землекористування; 

• відсутність послідовної державної політики в галузі системного 

формування земельного законодавства, здійснення землеустрою в питаннях 

зонування земель за їх категоріями та типами землекористування, формування 
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його режиму та інвестиційної привабливості; 

• недооцінка важливості обліку кількості і якості земель, державної 

реєстрації природоохоронних та технологічних обмежень (обтяжень терміну 

оренди) при використанні земель, земельних сервітутів тощо; 

• відсутність збалансованої державної політики у сфері формування 

територій землекористування для сільськогосподарських структур та 

регулювання обігу земельних ділянок і прав на них власників земельних часток 

(паїв); 

• відсутність належного фінансування базових та прикладних наук із 

землеустрою [52]. 

Для забезпечення збалансованого розвитку землекористування сільських 

територій необхідно [170]: 

• впроваджувати нові та вдосконалювати існуючі системи 

землекористування, спрямовані на підвищення якісного стану земель та 

збереження й відтворення родючості ґрунтів; 

• здійснювати землеустрій сільських територій та новостворених 

сільськогосподарських підприємств відповідно до концепції збалансованого 

розвитку та запроваджувати протиерозійну (контурно-меліоративну) 

організацію території цих підприємств усіх форм власності та господарювання;  

• формувати екологічну мережу сільських територій;  

• вживати заходи щодо завершення інвентаризації земель сільських 

населених пунктів та прилеглих до них територій, а також  прискорити процес 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення за формами 

власності та суб’єктами господарювання;  

• проведення зонування земель для визначення вимог щодо допустимих 

видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон 

відповідно до місцевих будівельних норм;  

• здійснювати резервування земель для розвитку населених пунктів;  
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• запровадити ефективний механізм захисту прав громадян та 

юридичних осіб на земельні ділянки; 

• забезпечити державний контроль за раціональним використанням 

земель у сільських населених пунктах, прилеглих до них територій та земель 

сільськогосподарського призначення відповідно до затверджених генеральними 

планами населених пунктів, додержання земельного та природоохоронного 

законодавства, використання та охорони земель, природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;  

• запровадити економічне стимулювання раціонального використання і 

охорони земель для підвищення зацікавленості власників та користувачів 

земель у збереженні та відновленні родючості ґрунту та захисті землі від 

негативних наслідків виробничої діяльності;  

• вилучити з інтенсивного сільськогосподарського обробітку 

деградовані, малопродуктивні та техногенно забруднені землі 

сільськогосподарського призначення. 

Впровадження цих заходів забезпечить збалансоване використання 

потенціалу природних ресурсів сільських територій, сприятиме підвищенню 

соціального захисту населення та розвитку нових напрямів землекористування 

сільських територій.  

Земля – більш складний об'єкт. Це і грунт та інші природні ресурси, і 

місце розташування, і місце існування людини, і надра, і простір над нею і під 

нею. Такий розподіл земельних функцій на шари збільшує не лише загальний 

ефект від їх використання, а й економічне значення, а відповідно ускладнює 

правові, економічні та інші відносини, особливо щодо багатофункціональності 

сільськогосподарського землекористування. (рис. 1.6). 

Ситуація щодо володіння, користування і розпорядження землею 

залишається складною і потребує корінної трансформації. 



41 

 

 

 

Рис. 1. 6  Основні функції земель сільськогосподарського 

призначення та їх вплив на види прав на землю. [42] 

Найгострішими проблемами є незавершеність економічних та правових 

відносин власності; неврегульованість земельного законодавства та 

інфраструктури ринку земель, особливо сільськогосподарського призначення; 

недосконалість державного управління земельними ресурсами, недосконалість 

механізму економічного стимулювання використання і охорони земель [9]. 

Досі відсутній перспективний прогноз розвитку земельних відносин, 

чітко не визначена оптимальна модель сільськогосподарського 

землекористування. Не завершено введення у повному обсязі в економічний 
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обіг земельних ділянок та прав на них, низькою залишається ефективність 

використання земель у сільському господарстві, причиною чого виступає 

недосконалість системи регулювання земельних відносин тощо. 

При розробці планів необхідно керуватися наступними принципами, як: 

створення здорового середовища для проживання та праці населення; охорона 

навколишнього середовища; охорона об’єктів історико-культурної спадщини; 

оптимізація землекористування; створення умов для поступового розвитку 

економіки, транспорту, культури і спорту; виведення промислових підприємств 

з житлових зон, недопущення житлового будівництва поблизу промислових 

районів, запобігання згубного впливу індустріальних і комунальних об’єктів на 

навколишнє природне середовище. 

Сьогодні комплексний підхід до розвитку сільських територій – це 

комплексне планування використання земель в межах усієї територіальної 

громади на основі ринково-орієнтованої документації із землеустрою та плану 

її соціально-економічного розвитку (рис. 1.7). 

Наявність та неухильне дотримання документації із землеустрою є 

запорукою гармонійного розвитку сільських територій відповідно до 

європейських стандартів життя та праці людей, які в них проживають. Це також 

дозволить поєднувати плани соціально-економічного розвитку територіальних 

громад сільських територій із просторовою системою землеустрою, що значно 

підвищить їх надійність та реалістичність. 

Такий інтегрований підхід буде важливою конкурентною перевагою 

сільської громади як при отриманні коштів з державного бюджету у вигляді 

субвенцій, так і при залученні інвестиційного капіталу для розвитку своєї 

території [65]. Зрештою, метою спільного планування землекористування є 

досягнення салого землекористування, тобто виду землекористування, який є 

соціально справедливим та бажаним, економічно вигідним, екологічно 

безпечним та культурно та технічно сумісним. Це зумовлює процеси прийняття 

соціальних рішень та формування консенсусу щодо використання та захисту 

приватних, комунальних чи державних земель. [41]. 
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Рис. 1.7 Комплексне планування територіального землекористування 

сільських територій* 
*Джерело: вдосконалено автором на основі [63]. 

Планування землекористування - це систематичний процес, що 

здійснюється з метою створення сприятливих умов для сталого розвитку 

земельних ресурсів, що відповідають потребам і запитам людей. Він оцінює 

фізичні, соціально-економічні, інституційні та правові можливості, обмеження 

щодо оптимального та сталого використання земельних ресурсів та дозволяє 

людям приймати рішення щодо розподілу цих ресурсів [131,c.15]. 

Таким чином, планування можна визначити як специфічну форму 

соціальної практики людей, яка є однією з функцій управління - пріоритетною, 

яка полягає у підготовці різноманітних управлінських рішень у вигляді 

прогнозів, проектів, програм та планів, обґрунтування їх оптимальність, 

забезпечення їх реалізації та перевірки [63, 97]. 

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

ПЛАНУВАННЯ  

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

(просторове планування) 

• географічне розташування, опис 

суміжних територій; 

• демографічна ситуація, ринок праці; 

• стан розвитку транспортної, 

економічної, енергетичної, 

промислової, соціальної, 

екологічної інфраструктури; 

•  динаміка та особливості соціально-

економічного розвитку; 

•  фінансово-бюджетна ситуація; 

• інші дані, необхідні для проведення 

аналізу стану розвитку 

територіальної громади; 

 

 

• визначення перспективи щодо 

використання та охорони земель; 

•  обґрунтування пропозицій у 

галузі земельних відносин; 

•  організація раціонального 

використання та охорони земель,; 

• перерозподіл земель з 
урахуванням потреби сільського, 
лісового та водного господарств, 
розвитку сіл, селищ, міст, 
територій оздоровчого, 
рекреаційного, історико-
культурного призначення, 
природно-заповідного фонду та 
іншого природоохоронного 

призначення. 

 

Не передбачає критеріїв вибору 
землекористування, що породжує 
високий ризик планувальної 
невідповідності та породжує земельні  
конфлікти. 

Передбачає вибір найбільш придатного 
використання землі з врахуванням 
економічних, природних, соціальних та 
просторових умов розвитку. 
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Отже, загальні принципи планування землекористування у сільській 

місцевості вже сформовані. Однак на сьогоднішній день не існує досконалого 

законодавчого механізму, а також немає важелів, які б регулювали планування 

землекористування у сільській місцевості з точки зору обігу 

сільськогосподарських угідь. 

Поняття сутності землевпорядного територіального планування 

розглядається як процес визначення видів раціонального землекористування та 

його режиму на певній території, оцінювання стану використання земельних 

ресурсів й альтернативних моделей землекористування та інших природних, 

соціальних і економічних умов з метою вибору та освоєння видів і типів 

землекористування та напрямів діяльності, які є найкращими для досягнення 

поставлених завдань. 

 

1.2 Методологічні основи планування розвитку землекористування 

сільських територій  

Динамічний розвиток будь-якого суспільства супроводжується зміною 

політичних та соціально-економічних процесів та посиленням антропогенного 

впливу на довкілля. Проводячи аграрні та земельні реформи в національних 

інтересах, визначаючи цілі та визначаючи методи реформування, кожна країна 

бачила власні перспективи. Водночас усі реформи супроводжувались певними 

прогнозними та проектними рішеннями в процесі землеустрою. Українська 

реальність, перебуваючи на стадії формування ринкової економіки, в умовах 

спотворених комуністично-соціалістичних земельних відносин, вимагала, 

насамперед, певного процесу передбачуваного реформування та трансформації 

існуючих землекористувань на користь працюючих селянських сімейних 

господарств та місцевого населення, забезпечуючи формування збалансованого 

екологічно безпечного й комфортного простору для населення. Через велику 

різноманітність усієї території України, через регіональну специфіку та 

необхідність розробки індивідуальних планів розвитку, стратегічному 

плануванню та визначенню пріоритетів соціально-економічного розвитку 
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держави та кожного регіону повинно передувати таке планування. На основі 

визначених пріоритетів соціально-економічного розвитку та системної 

гармонізації цілісного простору слід формувати мету та завдання, згідно з 

якими комплексні схеми, генеральні плани та проекти державного землеустрою 

та землевпорядкування повинні бути розроблені на національному, 

регіональному та місцевому рівнях рівні. Центральним завданням вирішення 

цих питань має бути визначення механізмів та заходів для моделювання 

комфортних умов життя та діяльності людини-господаря як невід’ємної 

частини середовища проживання та головного економічного суб’єкта у 

відповідних сільськогосподарських ландшафтах. Водночас повинні бути 

створені умови для збереження, відтворення та раціонального використання 

природних ресурсів та навколишнього середовища з формуванням безпечних, 

здорових та комфортних умов життя для всіх громадян України. Це забезпечує 

продовольчу безпеку країни, реалізація якої супроводжується усіма 

ієрархічними рівнями управління та на всіх рівнях - від агропромислового 

виробництва до споживання кінцевими споживачами. Оскільки збалансовані 

системи життєдіяльності мають функціональний територіально-просторовий 

характер і безпосередньо пов’язані з природо- та землекористуванням, ми 

вважаємо, що таке моделювання може відбуватись в процесі складної  науково 

обґрунтованої роботи  з проектування та різноманітних топографо-геодезичних 

вишукувань [37]. 

Такі науковці як Л.Я. Новаковський, А.М. Третяк вважали, що зміст 

землеустрою повинен бути наступним [82]:  

а) встановлення на території державного кордону та меж 

адміністративно-територіальних утворень, відповідних землеволодінь і 

землекористувань;  

б) розробка загальнодержавної (національної), республіканської 

(місцевої) та регіональної прогнозних програм використання та охорони  

земель; 
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в) розроблення та складання схем землеустрою, техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель в межах відповідних 

адміністративно-територіальних утворень;  

г) обґрунтування встановлення та визначення меж територій, що 

перебувають під особливим природоохоронним, рекреаційним та заповідним 

режимами; 

д) розроблення та складання проектів створення нових та впорядкування 

(вдосконалення) існуючих землеволодінь і землекористувань;  

е) складання проектів відведення земельних ділянок у користування, 

розмежування в натурі (на місцевості) вилучених (придбаних) та відведених 

земельних ділянок;  

є) складання проектів надання (продажу) земельних ділянок у власність, 

встановлення меж в натурі вилучених (викуплених) земельних ділянок; 

ж) складання проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, 

установ і організацій, фермерських, селянських, господарств, щодо 

забезпечення еколого-економічного обґрунтування запроваджених сівозмін, 

впорядкування угідь, а також розроблення заходів в галузі охорони земель;  

з) складання проектів землеустрою земельних ділянок громадян з 

обґрунтуванням рекомендацій щодо раціонального використання земель 

залежно від призначення, застосування природоохоронної технології 

виробництва та підвищення родючості;  

и) розроблення проектів та відповідної землевпорядної документації 

щодо використання та охорони земель;  

і) здійснення авторського нагляду за виконанням проектних рішень;  

ї) проведення різноманітних обстежень та розвідувань (топографо-

геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших) земельного 

фонду. 

У зв’язку зі створенням в Україні нового земельного ладу перед 

економічною наукою постають нові завдання, особливо у сфері теорії та 

практики земельних відносин, реформуванні системи землекористування, яке 
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здебільшого відбувається стихійно, шляхом випробувань і помилок, а тому 

болісно й суперечливо [40]. 

Реалізація основних завдань реформи земельних відносин в Україні 

створила багато проблем у галузі раціонального використання та охорони 

земельних ресурсів. Це вилучення земель сільськогосподарського і 

лісогосподарського призначення для різних містобудівних потреб, а також 

безсистемна зміна цільового призначення земельних ділянок, які є у власності 

фізичних і юридичних осіб, використання земель сільськогосподарського 

призначення без наукового обґрунтування розвитку форм і методів організації 

території, приватизація земельних ділянок у межах прибережних захисних смуг 

та інших зонах особливого режиму землекористування. 

Насправді, безсистемність та непослідовність перерозподілу земельних 

ресурсів є наслідком відсутності такого базового механізму системи 

землеустрою, як прогнозування і планування використання та охорони земель. 

[21]. 

Планування використання та охорони земель є прототипом решти 

функцій державного управління земельними ресурсами, оскільки рішення, що 

приймаються в процесі його реалізації, визначають характер усіх інших 

функцій управління [101]. 

Планування використання та охорони земель – діяльність уповноважених 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що полягає у створенні 

та реалізації перспективних програм  використання та охорони земель з 

урахуванням природних, екологічних, економічних, географічних та інших 

особливостей конкретних територій, а також у прийнятті відповідних рішень на 

їх основі. 

Основними функціями планування можна віднести наступні: 

прогнозування, визначення цілей, моделювання, програмування. 

Прогнозування у сфері землеустрою — це наукове дослідження, яке 

включає усесторонній аналіз і вивчення динаміки та фактичного(існуючого) 

стану використання земельних ресурсів, визначає потребу у земельних ресурсах 
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для різних галузей економіки, беручи за основу державні та регіональні 

стратегічні програми. 

На нинішньому етапі розвитку земельних відносин в нашій державі, за 

умови існування різних форм власності на землю, є особливості у розробці 

планувальних та прогнозних документів у галузі використання та охорони 

земель. 

Основою прогнозних документів із землеустрою мають бути покращення 

земельних відносин щодо створення сприятливих умов для збалансованого 

розвитку землекористування як міських, так і сільських територій, допомога у 

вирішенні екологічних та соціальних проблем сіл, розвиток високоефективного 

сільськогосподарського виробництва, збереження природних цінностей 

сільськогосподарських ландшафтів з урахуванням потреб у землі для розвитку 

інших галузей економіки [21]. 

Дослідження теоретичного базису утворення та функціонування 

територіальних громад як форми організації місцевої влади на основі досвіду 

зарубіжних країн відіграє особливу роль у становленні, ефективності 

функціонування та забезпеченні відповідного рівня економічного розвитку цих 

спільнот. У контексті зазначеного наукове обґрунтування поняття 

територіальної громади, а також її правового статусу, ознак, функцій, 

принципів, компетенції, форм діяльності та інших сторін сприятиме глибшому 

зрозумінню ключових підходів до формування територіальних громад, системи 

землекористувань в Україні в межах їх територій. Цього потребують швидкі 

політичні, технологічні, економічні та соціальні трансформації, яким мають 

відповідати креатині зміни у плануванні, пошук нових шляхів розвитку громад. 

Крім того, ключовим аспектом у цьому процесі є усвідомлення того, що 

формування територіальних громад – це захист їх інтересів, а децентралізація 

влади – перерозподіл повноважень [94, 2]. 

Дослідження інституту місцевого самоврядування характерні для 

України, зокрема спроби комплексного аналізу структури новоутворених 
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територіальних громад у зв’язку з поняттям самоврядних територій 

(територіальних одиниць).  

При формуванні територіальних громад слід враховувати їх юридичні 

характеристики, зокрема: володіння правом юридичної особи; можливість бути 

суб’єктом цивільно-правових відносин; набувати і відчужувати майнові права, 

право здійснювати господарські операції, брати зобов’язання, стягувати 

примусові збори; право формування власного бюджету, створення відповідних 

фондів грошових ресурсів; бути суб’єктом підприємницької діяльності у галузі 

надання громадських послуг; право бути засновником підприємств та мати 

частку в статутних фондах, одержувати доходи від дивідендів; бути суб’єктом 

фінансово-кредитних відносин, надавати кредити фізичним та юридичним 

особам, виступати гарантом кредитів; право користування, володіння та 

розпорядження майном комунальної власності, яке належить територіальній 

громаді на правах колективного володіння її членами [76]. 

Для забезпечення комплексного розвитку сільських територій в інтересах 

суспільства наприкінці 2015 року була прийнята  Концепція розвитку сільських 

територій. Важливим є те, що її реалізація здійснюватиметься шляхом 

запровадження міжсекторального підходу та реформування системи 

управління. У відповідності до Концепції, одними із напрямів покращення 

системи управління сільськими територіями являтимуться: 

– зростання участі територіальних громад сіл, селищ у плануванні та 

впровадженні заходів щодо розвитку сільських територій; 

– сприяння розвитку державно-приватного партнерства у реалізації 

проектів розвитку сільських територій та залучення інвестицій [62]. 

Підходи, що враховують місцеві умови та інтегровані підходи 

територіального розвитку сприяють ефективності та результативності політики 

в сфері розвитку шляхом визначення територіальних ресурсів і стимулювання 

внутрішнього потенціалу розвитку, що дозволяє адаптувати різні заходи до 

місцевих умов. Це вимагає вдосконалення діалогу, консультацій та співпраці 

між органами влади в різних секторах та на різних адміністративних рівнях, а 
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також забезпечення участі громадськості, включаючи участь зацікавлених 

сторін та місцевих громад [187]. 

Комплексне (інтегроване) планування (на відміну від секторального 

планування) – це процес, який поєднує різноманітні заходи з планування на 

різних рівнях і в різних секторах, забезпечуючи прийняття стратегічних рішень 

та синоптичний погляд на ресурси та зобов’язання відповідних суб’єктів. 

Інтегроване (комплексне) планування являє центральний вузол, де стикаються 

інституційна ініціатива та розподіл ресурсів. У контексті інтегрованого 

(загального) планування екологічні, економічні, соціальні та культурні фактори 

поєднуються для прийняття рішень щодо використання земель та об’єктів, які 

повинні забезпечити збалансований територіальний розвиток [65]. 

Процес інтегрованого (комплексного) планування землекористування 

сільських територій матиме деякі відмінності від звичайного процесу 

планування. Основні відмінності полягають у мультирівневому та 

мультисекторальному підході до його створення, який вимагає розвитку 

зв'язків як по вертикалі, так і по горизонталі, а також побудови нових структур 

для координації секторів. Отже, характерними рисами такого планування є 

багатоцільова орієнтація, багатозадачність, багаторівневість, 

міждисциплінарність, міжнародність, міжвідомчість [172,с.144]. 

Структура інтегрованого просторового планування землекористування у 

сільській місцевості має ієрархічну схему, де кожен рівень планування 

забезпечується управлінням послідовними рівнями деталізації, а інформаційна 

взаємодія буде в прямому та зворотному напрямках. В свою чергу, планування 

територіального землекористування сільських територій базуватиметься на 

основі стратегії та є наступним кроком, який деталізуватиме як національний, 

так  і регіональний рівень. У процесі координації такої діяльності слід 

враховувати специфіку сільських територій. 

Важливе значення мають наступні особливості: 
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– наявність багатьох видів природних ресурсів (грунт, лісова рослинність, 

вода, корисні копалини тощо), які, як правило є неконцентрованими, 

розосередженими та іммобільними; 

– врахування не тільки порядку використання місцевих поновлюваних 

ресурсів, але також й умов їх відновлення, що потребує додаткових затрат; 

– особливі вимоги щодо організації невиробничої структури, де на 

перший план виходить не комерційний, а соціальний підхід; 

– потреба в застосуванні інших нормативів через особливості місцевих 

ресурсів; 

– обмеженість фінансових ресурсів, відповідно багато планових заходів 

можуть бути здійснені лише за рахунок зовнішніх надходжень (наприклад за 

державними цільовими програми або з інших джерел); 

– забезпечення сільського населення робочими місцями [64, 96]. 

При плануванні території громад та впровадженні певних ініціатив щодо 

місцевого економічного розвитку надається перевага таким принципам як, 

комплексний підхід, стратегічне планування, законодавче забезпечення прав і 

повноважень територіальних громад і партнерство [9].  

Найбільш важливим принципом, якого необхідно дотримуватися при 

плануванні розвитку територій громад, є верховенство права, згідно з яким усі 

нормативно-правові акти приймаються у встановленому законом порядку та 

реалізуються неупереджено. 

Принцип інноваційності передбачає розроблення та впровадження у 

практику пілотних і випробовування нових програм, вивчення досвіду інших, а 

це в свою чергу сприятиме досягненню вищих результатів. Застосовуючи 

інноваційні методи управління та залучаючи громадян до участі у прийнятті 

рішень стосовно розвитку ОТГ, цілком реальними для органів місцевого 

самоврядування стають очікування та потреби громадян. 

У цьому контексті принцип відкритості та прозорості набуває 

важливого значення, оскільки публічний доступ до інформації дає змогу 
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громадськості як відстежувати діяльність органів місцевого самоврядування, 

так і долучатися до неї. Ідеться, зокрема, про інформацію щодо прийняття 

рішень та їх результативність [9, 10]. 

Успіх планування значною мірою залежить від способів, методів його 

реалізації та вимагає підходів, що є креативними й адаптуються до динамічних 

проблем, які виникають у громадах. Нестандартність мислення повинно бути 

нормою, а не винятком, що є сутністю дотримання принципу творчості та 

креативності при плануванні територій. 

Планування територій повинно здійснюватися із дотриманням принципу 

стратегічних цілей з одночасним отриманням позитивного ефекту в 

короткостроковому періоді. 

Процес місцевого розвитку повинен бути випереджувального характеру. 

Для досягнення успіху громада чи муніципалітет повинні узгоджувати 

планувальні дії із динамічністю середовища, яке швидко трансформується. 

Вміння скористатись обставинами, що змінюються, і передбачити їх – запорука 

успішності розвитку територій громад. 

Усі учасники процесу прийняття рішень при плануванні територій громад 

(колективних, індивідуальних), несуть за них відповідальність, що характеризує 

змістовність принципу підзвітності. 

Прогнозування, планування використання та охорони земель базується на 

основі Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України 

«Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про державний земельний 

кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему 

планування території України», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", 

який набирає чинності з 24.07.2021 року [32]. 

Планування використання й охорони земель здійснюється на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях [25]. Місце схем 

землеустрою у структурі планувальної документації показано у табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Структура територіального планування землекористування України 

на різних ієрархічних рівнях 
Концепції та 
програми 

Прогнози Територіальне планування 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

Загальнодержав

на програма 

використання та 

охорони земель  

Генеральна схема 
землеустрою розвитку 
системи землекористування 
України. 
Інші галузеві схеми. 
Генеральна схема 
формування екологічної 
мережі України. 

Природно-сільськогосподарське, еколого-
економічне, протиерозійне та інші види 
районування земель. 
Генеральний план використання й охорони 
земель України. 
Плани використання та охорони земель за 
категоріями і типами землекористування 
окремих галузей економіки. 

РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

Регіональні 

програми 

розвитку 

земельних 

відносин  

Регіональні 

програми 

використання та 

охорони земель 

 

Схеми землеустрою або 
техніко-економічне 
обґрунтування 
використання та охорони 
земель адміністративних 
районів і 
регіонів. 
Схеми формування 
екологічної мережі 
в регіонах України. 
Схеми землеустрою або 
техніко-економічне 
обґрунтування розвитку 
землекористування по 
основних галузях. 

Природно-сільськогосподарське, еколого-
економічне, протиерозійне та інші види 
районування (зонування) земель. 
Плани використання й охорони земель за 
їхніми категоріями регіону або окремих 
галузей економіки. 
План земельно-господарського устрою  
План територіальних обмежень, обтяжень 
у використанні земель. 

МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ 

Програми 

використання та 

охорони земель 

Схеми землеустрою і 
техніко-економічне 
обґрунтування 
використання та охорони 
земель сільських рад, міст, 
сіл, селищ. 

Проєкти  зонування земель за їхніми 
категоріями та типами землекористування 
в межах територій рад або об’єднань 
територіальних громад  
Плани територіальних обмежень, обтяжень 
у використанні земель в межах територій 
рад чи об’єднань територіальних громад . 
План земельно-господарського устрою 
території населеного пункту. 

*Джерело: вдосконалено автором на основі [21]. 

Генеральні та регіональні схеми землеустрою адміністративно-

територіальних одиниць, а також галузеві схеми землеустрою у системі 

землевпорядної документації є передплановими і передпроектними 

документами, тобто сполучною ланкою між плануванням та організацією 

використання і охорони земель на певному рівні і служать подальшою основою 

для розробки проектів землеустрою. 



54 

 

 

Схеми землеустрою розробляються для обґрунтування територіального 

міжгалузевого перерозподілу земель, вдосконалення системи 

землекористування, формування пропозицій щодо організації території регіону 

в цілому й окремих районів, заходів з відновлення та захисту ґрунтів, охорони 

земель, створення умов для регіональної дорожньої мережі та інших елементів 

інженерної, соціальної та промислової інфраструктури, охорони водних 

ресурсів, розміщення територій природно-заповідного фонду, територій 

рекреаційного та оздоровчого призначення регіонального значення. 

Крім того, схеми землеустрою містять норми оптимального 

співвідношення площ земель сільськогосподарського, природно-заповідного та 

іншого природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, рекреаційного, 

лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду  для 

адміністративних сільських районів; нормативи оптимального співвідношення 

сільськогосподарських угідь (ріллі і багаторічних насаджень, сіножатей, 

пасовищ) та земель під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах [144, 

21]. Враховуючи вищесказане, ми дійшли висновку, що на сучасному етапі 

розвитку земельних відносин інструментом, який би став науковою основою 

використання земельних ресурсів, управління ними, підставою для 

обґрунтування необхідності перерозподілу земель між галузями народного 

господарства, задоволення потреб міста, промисловості, землекористування як 

територіального базису для розміщення житлових, виробничих, господарських 

об'єктів, товарного та іншого сільськогосподарського виробництва, доцільності 

певних обмежень (обтяжень) зон з особливим режимом використання, виступає 

схема землеустрою. 

Законодавство України, зокрема стаття 45 Закону України "Про 

землеустрій", передбачає, що схеми землеустрою адміністративно-

територіальних одиниць розробляються для визначення перспектив щодо 

використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у 

галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони 

земель, перерозподілу земель з урахуванням потреб сільського господарства, 
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лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення тощо [34]. 

На законодавчому рівні існують правові норми для розробки схем 

землеустрою, однак в нормативно-методичному аспекті необхідні відповідні 

напрацювання. 

При розробленні схеми землеустрою слід використовувати достовірну 

вихідну інформацію, особливо, наявну документацію із землеустрою, дані з 

Державного земельного кадастру, матеріали ґрунтових обстежень, галузеві 

програми використання та охорони земель, а також нормативно-правові акти та 

стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища, 

містобудування та ін. Збір інформації, розробка схеми і реалізація її заходів 

повинна базуватися на загально-науковому принципі: від часткового до 

загального та від загального до часткового. Якщо вихідна інформація для 

оцінки та аналізу ситуації одержується на місцях у рамках ведення Державного 

земельного кадастру від конкретної земельної ділянки до рівня всіх земель 

адміністративно-територіальної одиниці, то відповідні управлінські рішення в 

сфері державного регулювання землекористування будуються від формування 

концепції та стратегії підвищення ефективності використання та охорони 

земель (збалансованого землекористування) до планування (проектування, 

обґрунтування та ін.) конкретних заходів на місцях (на конкретних земельних 

ділянках), які здійснюються та освоюються пізніше у процесі розроблення 

проектної і технічної документації із землеустрою. [17]. 

У сфері планування розвитку територій громад з метою досягнення 

економічного зростання розробляються стратегія, ведеться підготовка програм 

та проектів. У цьому контексті залучення стратегічного інвестора, який 

забезпечить підвищення конкурентоспроможності території, забезпечить 

високу додану вартість, інноваційний тип менеджменту, розвиток і практичне 

використання інтелектуального капіталу. Саме в цьому полягає зміст принципу 

конкурентоспроможності [177].  
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Реалізація принципу ефективності та результативності забезпечується 

досягненням цілей при найоптимальнішому використанні ресурсів території 

громад (результати відповідають запланованим цілям, діяльність системи 

управління дає змогу оцінити та підвищити ефективність послуг та їх 

результативність, для оцінювання та покращення діяльності передбачено 

проведення аудиту) [184]. 

У процесі планування територій новоутворених громад, крім зазначених, 

слід ураховувати принципи землеустрою як першооснови територіального 

планування України, адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, 

території землеволодінь, землекористувань або ж окремих земельних ділянок 

(ст. 6 Закону України «Про землеустрій». Необхідно дотримуватись «…науково 

обґрунтованого розподілу земельних ресурсів між галузями економіки для 

раціонального розміщення продуктивних сил, комплексного економічного і 

соціального розвитку регіонів, формування сприятливого довкілля». Важливо, 

щоб «…організація використання та охорони земель відбувалась з врахуванням 

конкретних зональних умов, відповідності екологічних, економічних та 

соціальних суспільних інтересів, які забезпечують високу ефективність 

виробництва, екологічний аспект, тобто збалансованість та стабільність 

довкілля, агроландшафтів» [34]. Пріоритетне значення потрібно надавати 

сільськогосподарському землеволодінню і землекористуванню із дотриманням 

екологічних вимог, охорони земельних ресурсів, збереження та відтворення 

родючості ґрунтів. Щоб реалізувати наведені принципи, необхідно створити 

відповідні умови для органів державної влади та місцевого самоврядування, 

фізичних та юридичних осіб щодо їхніх прав на землю.  

Таким чином, результативність процесу планування розвитку території 

територіальних громад значною мірою визначають науково обґрунтовані 

принципи та підходи (рис. 1.8). Вважаємо за доцільне на законодавчому рівні 

закріпити визначення дефініції об’єднана територіальна громада як 
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Рис. 1.8 Структурна схема вдосконалення процесу планування розвитку території територіальних громад* 

*Джерело: вдосконалено автором на основі [76].

Принципи планування 

Комплексний підхід до планування землекористувань територій громад з 

урахуванням місцевих ресурсів, факторних умов, капіталу громади та їх 

специфіки для виконання економічних, соціальних і природоохоронних 

завдань 
 
Перехід від закритих місцевих економік до відкритих глобальних 

систем: У контексті глобалізації економіки громади, муніципалітети, 

регіони та країни в цілому повинні змінити фокус у своїх програмах 

економічного розвитку та розвитку земель. У той же час ви повинні 

"мислити глобально,але діяти локально" 

Законодавче забезпечення прав і повноважень територіальних громад: 
внесення змін до Конституції України стосовно об’єднаних 
територіальних громад, визнавши їх одиницями адміністративно-
територіального устрою держави 

Пріоритетність інноваційного підходу: запровадження інноваційних 
методів управління, залучення до участі громадян у прийнятті рішень 
при плануванні територій громад як важливих факторів їх економічного, 
просторового та соціального розвитку 

Конкурентоспроможність: залучення стратегічного інвестора, а це в 
свою чергу сприятиме зростанню конкурентоспроможності територій 
доданої вартості, інноваційний тип менеджменту,практичне 
використання інтелектуального капіталу 

Досягнення стратегічних цілей: спрямовування розвитку на досягнення 
стратегічних цілей, але й мати позитивний ефект у короткостроковому 
періоді. Інформування громади щодо проміжних здобутків для 
досягнення основних стратегічних цілей 

Пріоритетність сільськогосподарського землеволодіння і 

землекористування: дотримання вимог екологічної безпеки, охорони 

земельних ресурсів, відтворення родючості ґрунтів на території громад 

Партнерство, налагодження співпраці: важлива умова успішності планування, 

забезпечення прогресу, упровадження дієвих стратегій та програм місцевого 

розвитку 

Творчість і креативність: пов’язані зі швидкими технологічними, політичними, 

економічними та соціальними змінами, пошуком нових шляхів економічного 

зростання громад, тобто необхідні підходи, які є креативними та адаптуються до 

динамічних проблем 

Регулювання землекористування територій: забезпечення методами 

землевпорядно-планувального характеру – ведення землеустрою, 

землевпорядкування а також поєднання ринкових й адміністративних методів 

адміністрування землекористування територіальних громад 

Оперативність і цілеспрямованість: цінність планування полягає у свідомому 

обґрунтованому виокремленню реальних та дієвих заходів, налаштуванні всіх 

учасників процесу на виконання завдань та досягнення цілей 

Прозорість і підзвітність: Прозорість означає відкрите обговорення процесу 

планування місцевого економічного розвитку, планування землекористування та 

інформування про нього якнайширшої аудиторії. Підзвітність є логічним наслідком 

прозорості 

Фінансове забезпечення: обмеження екологодеструктивної та природоруйнівної 

діяльності суб’єктів господарювання щодо земель змусить їх нарощувати 

природоохоронні витрати 

Забезпечення науково обґрунтованого розподілу земельних ресурсів між галузями 

економіки для раціонального розміщення продуктивних сил, комплексного та 

соціального розвитку регіонів, формування сприятливого довкілля 

Дотримання законності: неупереджена реалізація стандартів, норм, правил та 

законодавчих актів 
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фундаментальний (базовий) рівень адміністративно-територіального устрою з 

встановленими межами, що утворена в результаті добровільного об’єднання 

суміжних (прилеглих) територіальних громад сіл, селищ, міст, має єдиний 

адміністративний центр, органи місцевого самоврядування з певними 

повноваженнями між суб’єктами управлінської діяльності, їхнім статусом та 

компетенціями [102]. Запропонований науковий підхід дасть можливість 

уникнути правових колізій та матиме позитивний вплив на внормування 

земельних відносин територій новоутворених громад. 

З прийняттям закону України «Про землеустрій» № 858-IV, сформувалось 

бачення сучасної системи землеустрою [34]. Проте в землевпорядній науці 

продовжувалися дискусії, що порушували питання подальшого удосконалення 

й розвитку землеустрою. Оскільки процеси,  що відбувались в суспільстві із  

зміни земельних відносин за останні 10 років виокремили нові проблеми та 

недоліки системи землеустрою, яка сформувалась законом 2003 року [42, 43]. 

Зокрема, А.М. Третяк та В.М. Другак вказували [149], що «світовий та 

національний досвід у галузі регулювання використання сільськогосподарських 

земель показує, що основною причиною такої ситуації є недооцінка та різке 

зниження ролі землеустрою в земельній політиці, втрата органами державної 

влади функцій планування й організації раціонального використання земель та 

їх охорони, особливо у сільській місцевості, а також ігнорування владними  

структурами й бізнесом землевпорядкування, як інтегрованої системи заходів 

щодо організації раціонального використання та охорони земель». 

У радянський період велике значення надавалося плануванню 

розміщення продуктивних сил. Основним видом проектних робіт з планування 

та розміщення продуктивних сил і розселення були схеми та проекти районних 

планувань, які вчені та практики розглядали як соціально-економічні 

документи. 

Районне планування проводилося в чіткій науково обґрунтованій 

послідовності від загального до конкретного: насамперед розроблялися схеми 

планування на область, а потім проекти планувань адміністративних районів, в 
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яких на основі наукового прогнозу розвитку і розміщення продуктивних сил 

вирішувалися перспективні питання розвитку сільськогосподарського, 

промислового виробництва, будівництва, розселення, розміщення об’єктів 

виробничої і соціальної інфраструктур, збереження і поліпшення природного 

середовища за умови ефективного і комплексного використання земельних, 

грошово-матеріальних і трудових ресурсів. 

У 1970-80-х роках схеми планування були розроблені майже для всіх 

областей України, для 73% адміністративних районів - комплексні проекти 

просторового районного планування, а для всіх сільськогосподарських 

підприємств – проекти внутрішньогосподарського землеустрою та науково 

обґрунтовані системи землеробства. Однак з 1991 року, роботи з розробки та 

коригування цих планувальних документів, які мали важливе значення для 

розвитку землекористування сільських територій, були припинені. 

Тотальні соціально-економічні та земельна реформи в галузі сільського 

господарства зруйнували існуючу в країні систему планування, але не створили 

передумов для нових підходів до вирішення перспективних територіальних 

завдань, пов’язаних з розміщенням продуктивних сил, які не менш важливі в 

ринковій економіці. Саме таке реформування привело до глибокої системної 

кризи в багатьох сферах, і звичайно, в земельно-майновому комплексі країни. У 

зв’язку з цим в дисертації зосереджена увага на виявленні закономірностей 

розвитку планування землекористування та землевпорядкування для 

розроблення пропозицій та шляхів їх регулювання. 

Формування та збалансованість сучасної системи планування 

землекористування в Україні є недостатньою і не може дати бажаного 

результату у досягненні високих економічних вигод та екологічної безпеки. 

Територіальне планування землекористування є незатребуваним системою 

державного й муніципального управління, що свідчить про проблем в 

територіальному управлінні земельними ресурсами, які пов’язані із 

недостатньою відповідністю сучасним потребам сталого розвитку. Якщо 

планування розвитку територій  в  містах   (населених пунктах)  є  розвиненим і 
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здійснюється на основі затвердженої містобудівної документації (генеральних 

планів), то територія землеволодінь та землекористувань за межами населених 

пунктів не охоплена в повній мірі розробкою землевпорядної документації 

[159]. 

З квітня 2014 року було прийнято Концепцію реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження 

КМУ № 333-р) та затверджено План заходів щодо її реалізації (розпорядження 

КМУ №591 р від 18.06.2014 року). Наступним кроком стало прийняття 

українським парламентом Закону України «Про добровільне об’єднання 

громад», а Уряд прийняв для забезпечення його реалізації Методику 

формування спроможних територіальних громад. Саме ці нормативно-правові 

акти дали поштовх  визначенню того, як повинно відбуватись об’єднання 

громад для того, щоб вони стали спроможними.  

Відповідно "земельний устрій" - це в найбільш загальному плані 

організація та діяльність держави з впорядкування використання і охорони 

земель та інших природних ресурсів, які передбачаються і гарантуються 

Конституцією, Земельним кодексом України та законами України. 

Тому інституційно це можна трактувати як певний порядок організації 

землекористування та державної діяльності у сфері земельних відносин, як 

офіційний порядок, передбачений і гарантований Конституцією та законами 

України. Отже, "земельний устрій" – це система, похідна від соціально-

державного устрою, що характеризується територіально-земельною 

організацією держави в цілому або територією регіону чи територіальної 

громади, а також конкретними земельними відносинами і визначається 

системою власності, порядку та формами володіння і користування землею, а 

також принципами організації використання земель та  інших природних 

ресурсів [137]. 

В системі земельного устрою України можна виокремити чотири 

функціональні підсистеми, а саме: земельний устрій за природно-економічним 

районуванням (зонуванням); земельний устрій за адміністративно-
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територіальним поділом; земельний устрій за формами власності на землю; 

земельний устрій за формами та методами використання землі (типами 

(підтипами) землекористування).  

Територіальні громади стикаються зі складною ситуацією щодо 

використання земель та інших природних ресурсів, в першу чергу через 

наступне: 

• недооцінка складності та специфіки земельних перетворень під час 

земельної та економічної реформ в Україні; 

• майже повна відсутність у новоутвореної територіальної громади 

інформації про права на землю та інші природні ресурси, їх потенціал, стан 

використання та охорони; 

• безсистемне та некомпетентне вирішення завдань земельної реформи на 

територіях місцевих рад, зокрема відсторонення територіальних громад від 

розпорядження землями в межах їх території, відсутність розмежування земель 

державної та комунальної власності, незавершеність реформування земельних 

відносин та системи землекористування, особливо в сільському господарстві; 

•  незадовільне законодавче та інформаційне забезпечення та захист прав 

власності сільського населення на землю та інші природні ресурси; 

• ігнорування проблем щодо введення в економічний обіг землі як 

капіталу, ресурсно-інтегрованого підходу до розвитку сільських територій в 

процесі трансформації земельних відносин, відсутність збалансованої земельної 

політики держави у сфері планування розвитку землекористування та 

землеустрою територіальних громад, механізмів її реалізації; 

• відсутність послідовної державної політики всебічного розвитку 

земельного законодавства, здійснення та фінансування державного і 

муніципального землеустрою, кадастру, формування інвестиційно-

привабливого землекористування; 

• надзвичайно низька інформаційна інфраструктура ринку землі та 

відсутність збалансованої державної політики у сфері формування та розвитку  
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ринку несільськогосподарських та сільськогосподарських земель;  

• відсутність інформаційної підтримки сільського населення щодо 

можливості використання землі та інших природних ресурсів на їх територіях у 

ринкових умовах. 

Можна виокремити ряд негативних факторів, які безпосередньо впливають 

на розвиток земельних відносин та ринково-орієнтованого і екологобезпечного 

землекористування в Україні. Відсутність системної земельної політики 

держави, дієвої інфраструктури земельного устрою України, а також 

теоретичного та інституційного обгрунтування його розвитку негативно 

впливають на формування та функціонування земельних відносин і економічно-

ефективного і екологобезпечного землекористування. Важливим кроком на 

шляху вирішення цих проблем є інституційна складова, при якій необхідно 

задекларувати ринково-орієнтовані і водночас екологобезпечні моделі 

земельного устрою країни та її регіонів з урахуванням природних, соціально-

економічних, традиційних та інших умов. Теоретичне і інституційне 

осмислення розвитку земельного устрою України сприятиме розвитку 

земельних відносин та економічно-ефективного і екологобезпечного 

землекористування [137]. 

Однак, у зв'язку із прийняттям закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель" 

[32], актуалізувалася потреба у перегляді основних концептуальних засад 

інституційного розвитку земельного устрою в Україні як базової основи 

сталого (збалансованого) розвитку як країни загалом, так і її регіонів і 

територій об'єднаних територіальних громад. 

Адже це вимагає невідкладного формування системного підходу до 

вдосконалення економічних і правових відносин власності на землю, через 

планування розвитку збалансованого та інвестиційно-привабливого 

землекористування, землеустрою, покращення обліку, оцінки та екологізації 

використання земель, охорони та відтворення природних комплексів, 



63 

 

 

покращення якості життя і в сільській місцевості, максимального залучення 

населення до прийняття управлінських рішень [148, 136]. 

Однак при відсутності територіально прив’язаних планів соціально-

економічного розвитку областей, адміністративних районів та територій 

територіальних нромад і населених пунктів схеми територіального планування 

перетворилися в набір комп’ютерних карт, які не дозволяють приймати науково 

обґрунтовані управлінські рішення в сфері землекористування і землеустрою 

[156].  

Оскільки чинним законодавством передбачено можливість планування 

раціонального використання та охорони земель, за основу береться 

містобудівна та землевпорядна документація, нами розглянута необхідність 

взаємопов’язаного та інформаційної узгодженого розроблення документації 

територіального містобудівного планування із схемами та проектами 

землеустрою. Виникає необхідність розмежування об’єктів територіального 

землевпорядного планування та землеустрою. Це пов’язано з тим, що 

містобудівні норми в основному охоплюють дві категорії земель (населені 

пункти; промисловість, транспорт, зв’язок та ін. призначення), не включаючи 

землі сільськогосподарського призначення, на яких розміщуються об’єкти 

капітального будівництва. Водночас вони складають лише 2,1% всієї території 

України. Для решти семи категорій земель (сільськогосподарського 

призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду, 

природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого призначення) планування 

використання земель повинно здійснюватися на основі документації із 

землеустрою.  

Містобудівне планування має чітку свою структуру, на відміну, 

землевпорядне планування на місцевому рівні не можна охарактеризувати 

такою особливістю. Зокрема, структура і зміст планування використання земель 

визначені главою 30 Земельного кодексу України [38]. Вона включає 

загальнодержавні програми використання та охорони земель (ст. 177), 

регіональні програми використання та охорони земель (ст. 178), природно-
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сільськогосподарське районування земель (ст. 179), зонування земель (ст. 180), 

яке здійснюється відповідно до закону і який на даний час відсутній. 

Разом з тим, статтею 182 «Мета землеустрою» Земельного кодексу 

України визначено, що метою землеустрою є  забезпечення раціонального 

використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного 

середовища та поліпшенні природних ландшафтів. У статті 183 Земельного 

кодексу визначено основні завдання землеустрою [38]:  

а) здійснення політики держави щодо науково обґрунтованого 

перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодінь та 

землекористувань, при цьому усуваються недоліки у розташуванні земель, а 

також створення екологічно сталих ландшафтів;  

б) інформаційна підтримка правового, економічного, екологічного і 

містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному, 

регіональному, локальному, господарському рівнях шляхом розроблення 

пропозицій щодо встановлення особливого режиму та умов використання 

земель;  

в) визначення та встановлення на місцевості меж адміністративно-

територіальних одиниць, територій з особливим природоохоронним, 

рекреаційним і заповідним режимами, меж земельних ділянок власників та 

землекористувачів;  

г) здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації 

раціонального використання та охорони земель на національному, 

регіональному, локальному(місцевому) і господарському рівнях;  

ґ) організація територій сільськогосподарських підприємств із 

створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну 

оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення, впровадження прогресивних форм організації управління 

землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних 

угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін;  
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д) розробка системи заходів щодо збереження та поліпшення природних 

ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивації 

порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від 

ерозійних процесів, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і 

заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними 

речовинами та інших видів деградації, щодо консервації деградованих і 

малопродуктивних земель, попередження інших негативних явищ;  

Таким чином, планування розвитку землекористування відноситься до 

сфери землеустрою, яке здійснюється на місцевому рівні. 

Розділ V «Землеустрій на місцевому рівні» закону України «Про 

землеустрій» визначає наступні види документів, що мають відношення до 

планування розвитку землекористування на місцевому рівні [34]: Проекти 

землеустрою приватизації земель державних та комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (ст. 49); Проекти 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) (ст. 49-1); 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб 

(ст. 51); Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь (ст. 52); Проекти землеустрою 

щодо впорядкування території населених пунктів (ст. 53).  

Разом з тим, відсутні такі види планування розвитку землекористування: 

місцеві програми використання та охорони земель, схеми землеустрою і 

техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель по 

відношенню до територій новоутворених об’єднаних територіальних громад, 

рад і населених пунктів, проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів, проекти землеустрою щодо організації території та 

встановлення меж природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, 

лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, 

обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів. 

Зупинимося коротко на завданнях і основних положеннях землевпорядної 
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документації на місцевому рівні. Відповідно до положень статті 49 закону 

України «Про землеустрій» проекти землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, та організацій 

передбачають в частині планування, розробку схеми розподілу земель 

підприємств, установ, організацій на землі, що передаються у приватну 

власність і залишаються у державній або комунальній власності 

(лісогосподарського призначення, водного фонду, резервного фонду) [34]. 

Відповідно до положень статті 49-1 цього Закону проекти землеустрою 

щодо організації території земельних часток (паїв) розробляються для 

формування земельних ділянок сільськогосподарських угідь, що підлягають 

розподілу між власниками земельних часток (паїв).  

Відповідно до положень статті 51 проекти землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб розробляються в межах 

території кварталу, мікрорайону або іншої частини території населеного 

пункту, а також за межами населеного пункту для формування земельних 

ділянок, на яких планується будівництво чи реконструкція об’єктів нерухомого 

майна. Вони передбачають в частині планування розроблення плану організації 

території для містобудівних потреб та плану меж зон обмежень у використанні 

земельних ділянок [34]. 

Відповідно до положень статті 51 цього Закону проекти землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування 

угідь розробляються для організації сільськогосподарського виробництва та 

впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та 

землекористувань з метою ефективного ведення сільськогосподарського 

виробництва, раціонального використання і охорони земель, створення 

сприятливого екологічного середовища та покращання природних ландшафтів. 

Вони в частині планування визначають [34]: 

а) розташування виробничих будівель та споруд;  

б) організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням 
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сівозміни, беручи за основу екологічні та економічні умови, формування 

інженерної і соціальної інфраструктури; 

в) встановлення та визначення типів і видів сівозмін, враховуючи 

спеціалізацію сільськогосподарського виробництва; 

д) проектування полів сівозмін. 

Відповідно до положень статті 53 Закону України «Про землеустрій» 

проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

складаються для обґрунтування, розроблення та подальшої реалізації 

необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів, пов’язаних  

з освоєнням, поліпшенням якості земель, їх раціональним використанням та 

охороною, захистом від руйнівних процесів. Вони розробляються на 

відповідний період та поетапно на основі генеральних планів населених пунктів 

та визначають [34]: 

а) цільове призначення земель; 

б) землі, що перебувають у власності, користуванні (оренді); 

в) заходи організаційного, правового, фінансового та іншого характеру 

щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх 

якості, рекультивації, консервації;  

г) необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель;  

ґ) заходи для забезпечення особливого режиму використання земель, а 

також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в 

результаті встановлення зазначених зон;  

д) напрямки природоохоронної діяльності.  

Як показує аналіз земельного законодавства, система землевпорядних дій 

складає прогнозування, планування, проектування та здійснення 

землеохоронних заходів. Інтегрований зміст природоохоронних заходів, 

необхідність аналізу змін, які проводяться у використанні земель і їх якісний 

стан, пошук найбільш оптимальних напрямів охорони земель, використання 

трудових та грошово-матеріальних ресурсів викликають необхідність в 
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спеціальних прогнозних розробках, цільових загальнодержавних і регіональних 

програмах використання та охорони земель. Основним завданням прогнозів є 

достатній та змістовний науковий аналіз стану та динаміки різноманітних 

негативних процесів (ерозії, засолення, заболочення, втрат ґрунтової родючості 

та ін.) і на основі цього запропонувати та дати оцінку різним шляхам охорони 

земель і інших природних ресурсів та організації їх раціонального 

використання. Прогнозні опрацювання повинні стати основною інформаційною 

базою для розроблення місцевих програм використання та охорони земель, які 

визначають пріоритетні напрямки в охороні земель і поліпшення 

землекористування [76]. Відмінністю програм від прогнозів є те, що  вони 

повинні бути ув’язані за ресурсами, в тому числі за джерелами фінансування, 

виконавцями та термінами здійснення, повний комплекс соціально-

економічних, природоохоронних, виробничих, науково-дослідних, 

організаційно-господарських та інших заходів. За змістом та характером їх 

необхідно розділити наступним чином: на програми захисту земель від 

ерозійних процесів, боротьби з опустелюванням, підвищення родючості 

ґрунтів, консервації деградованих земель, здійснення природоохоронних 

заходів і т.п. Для ув’язки системи заходів щодо охорони землі з перспективами 

розвитку різних галузей господарства, формування різноманітних форм 

землеволодінь і землекористувань з урахуванням здійснення 

природоохоронних заходів необхідно розробляти схеми використання та 

охорони земельних ресурсів або схеми землеустрою. Ці схеми повинні бути 

основними передплановими та передпроектними землевпорядними розробками 

і слугувати основою поетапного планування та здійснення заходів з охорони і 

раціонального використання землі і інших природних ресурсів.  

В цьому зв’язку А. М. Третяком та іншими запропонований в системі 

землеустрою метод еколого-ландшафтного землеустрою. Разом з тим, 

планування розвитку землекористування через розроблення документації із 

землеустрою не завжди (в своїй більшості) узгоджується із системою 
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природоохоронного планування, яке базується на еколого-ландшафтному 

плануванні [142].  

Опрацьовуючи Закон України «Про екологічну мережу України» (стаття 

15) [104], ми отримуємо інформацію, що проектування екомережі здійснюється 

шляхом розроблення регіональних схем формування екомережі областей, а 

також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та 

інших територій України [41]. Відповідно до статті 3 цього Закону, екомережа - 

це єдина територіальна система, яка утворюється для поліпшення умов 

формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного 

потенціалу території, збереження ландшафтівта біорізноманіття, місць оселення 

та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, 

шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для 

охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та 

міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні. До об’єктів 

екомережі можна віднести території та об’єкти природно-заповідного фонду, 

водного фонду, лісового фонду, сільськогосподарські угіддя екстенсивного 

використання (пасовища, сіножаті) та ін. Буферні території захищають ключові 

та сполучні території від зовнішніх впливів. Відновлювані території 

забезпечують формування просторової цілісності екомережі, для яких мають 

бути виконані першочергові заходи щодо відтворення первинного природного 

стану [144, 41]:  

а) забезпечення єдності екосистемних функцій всіх елементів екомережі;                                                                                                      

б) екологічне збереження та збалансоване використання природних 

ресурсів на території екомережі;  

в) розширення площі території екомережі;  

г)забезпечення державної підтримки та стимулювання суб’єктів 

господарювання при створенні на їх землях територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, інших територій, що підлягають особливій охороні, 

розвитку екомережі;  
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ґ) забезпечення участі громадян та їх об’єднань у розробленні пропозицій 

і прийнятті рішень щодо формування, збереження та використання екомережі;  

д) забезпечення поєднання національної екомережі з екомережами 

суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екомережі, всебічний розвиток 

міжнародної співпраці у цій сфері;  

е) вдосконалення складу земель шляхом забезпечення науково-

обґрунтованого співвідношення між різними категоріями земель;  

є) комплексне врахування екологічних, економічних та соціальних 

інтересів суспільства.  

Територіальне планування землекористування сільських територій, по-

перше, дасть змогу виявити додаткові ресурсні можливості для їх розвитку в 

економічному аспекті; по-друге, є основою для обґрунтування нової структури 

типів землекористування сільських територій шляхом диверсифікації видів 

діяльності, в тому числі таких, які до цього часу використовувались 

недостатньо, але в майбутньому вони можуть стати провідними; по-третє, 

сприятиме активізації діяльності місцевих органів з метою розвитку 

землекористування сільських територій. 

Таким чином, територіальне планування землекористування пов’язане з 

просторовим сталим розвитком. Зокрема, для забезпечення збалансованого 

розвитку землекористування сільських територій у довгостроковому періоді, не 

порушуючи балансу між збереженням потенціалу природних ресурсів та 

вирішенням усього комплексу соціальних, економічних, культурних, 

інституціональних та інших проблем, територіальне планування 

землекористування слід розглядати як один з визначальних важелів державної 

політики у сфері земельних відносин щодо гармонізації державних, бізнесових і 

громадських інтересів у сфері використання й охорони земель [125]. 

Для науково обґрунтованого вирішення питань сталого розвитку 

землекористування сільських територій слід одночасно та технологічно 

взаємозв’язано розробляти проєкти землеустрою щодо зонування земель за 

типами (підтипами) землекористування ОТГ, проєкти землеустрою щодо 
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створення нових та впорядкування землеволодінь і землекористувань 

сільськогосподарських підприємств та схеми формування екомережі в межах 

територій новоутворених громад. 

Першим етапом повинно бути встановлення (відновлення) меж населених 

пунктів і розмежування земель державної і комунальної власності та виділення 

земельних ділянок приватної власності. На другому етапі необхідно здійснити 

розмежування земель за категоріями і угіддями з урахуванням перспектив 

розвитку економіки територіальних громад, вдосконалення типів (систем) 

ведення господарства, вимог охорони. Це повинно здійснюватись в 

комплексних планах просторового розвитку. При плануванні раціонального 

використання земель в комплексних планах просторового розвитку 

територіальних громад слід дотримуватися таких основних принципів: 

- вирішення природоохоронних завдань повинно бути пріоритетним над 

економічними; 

- найбільше врахування природних, еколого-господарських властивостей 

земельних та інших природних ресурсів та їх інвестиційної привабливості;  

- екологічна, економічна і соціальна ефективність організації 

землекористування та території;  

- забезпечення збалансованості розвитку землекористування та сільських 

територій в цілому.  

Тому нами пропонується дещо змінити ідеологію (концепцію) 

територіального планування розвитку землекористування, направивши її на 

першочергове вирішення землевпорядних задач в складі комплексного плану 

просторового розвитку територіальної громади, який повинен: оцінити 

земельно-ресурсний та інший природно-ресурсний потенціал території; 

пов’язати і узгодити територіальні та земельно-майнові інтереси держави і 

територіальних громад, дати пропозиції щодо вдосконалення регіональних 

систем і моделей землекористування; встановити збалансоване використання  

властивостей землі як природного об’єкта, природного ресурсу і нерухомого 

майна [41, 125].  
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Враховуючи відсутність системного розуміння планування розвитку 

землекористування територіальних громад, нами пропонується  логічно-

змістовна модель інституційного процесу землевпорядного планування 

розвитку землекористування громад, яка включає (рис.1.9): 

 

Рисунок 1.9. Логічно-змістовна модель інституційного процесу 

землевпорядного планування розвитку землекористування територіальних 

громад* 
*Джерело: розроблено автором 

 

1) інституцію містобудівного планування, яка містить систему такої 

документації: містобудівний план зонування території населеного пункту; 

проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів план 
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2) інституцію землевпорядного планування, яка характеризується 

системою такої документації: місцеві програми використання і охорони земель 

ОТГ; проєкти землеустрою щодо зонування земель за типами (підтипами) 

землекористування ОТГ; проєкти землеустрою щодо створення нових та 

впорядкування землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських 

підприємств та територій базових рад; проєкти землеустрою щодо приватизації 

земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств та 

проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв); 

проєкти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь; проєкти землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населених пунктів.  

Відзначимо, що будь який порядок є інституційним оскільки заснований 

на типізації дій індивідів. І як зазначають П. Бергер, Н. Лукман «Це означає, що 

одна особа об'єднана з іншими конкретними цілями і співпадаючими етапами їх 

досягнення, більше того, не тільки певні дії, а й форми дії типізують» [177 с. 

120]. 

Інституції, які встановлюють офіційні та неформальні правила, а також 

стимули для їх дотримання, є носіями інституційного порядку. Вони за словами 

Е. Тоффлера, створюють соціально нормальний інституційний порядок влади 

та служать засобом його реалізації та обмеження [189]. Головний регулятор 

економічних відносин, який складає найважливіші правилаі норми спрямовані 

на розширення можливостей взаємодії між економічними суб'єктами, а також 

внутрішні та зовнішні обмеження, які зазвичай встановлює держава. 

 

1.3 Інституціональне забезпечення планування землекористування 

територіальних громад 

В Україні соціально-економічна система зазнала швидких змін без 

належної підготовки відповідної інституційної бази. Це ускладнило розвиток 

позитивних економічних процесів і призвело до необґрунтованого знищення 

багатьох ланок суспільного відтворення, неефективного використання 



74 

 

 

матеріальних, фінансових і людських ресурсів. Тому завданням 

інституціонального забезпечення територіального планування розвитку 

землекористування в Україні є його розгляд у таких основних аспектах, як: 

оцінка сформованої інституціональної системи; пошук еталонних напрямів її 

реформування; вплив інституціональних чинників на фундаментальні 

підвалини ринку; розподіл земельних ресурсів між реальним і тіньовим 

секторами; теоретична площина ефективності механізмів державного 

управління з позицій інституціоналізму; організаційні чинники економічного 

розвитку загалом та у сфері інновацій зокрема; суперечності земельних 

відносин між владою й бізнесом [22]. 

Формування інститутів земельних відносин відбувається на 

національному, регіональному, місцевому та локальному рівнях. На кожному з 

них система інститутів має певну специфіку, зумовлену відмінностями між 

суб’єктами відносин та їхніми інтересами, об’єктами та структурою інститутів 

власності на земельні ресурси. На сучасному етапі реформування земельних 

відносин простежується недостатня сформованість деяких інститутів, зокрема 

місцевого, локального та господарського рівня. Це дає змогу встановити 

диференційований підхід до дослідження процесів інституціоналізації, 

визначити напрями і механізми їхнього подальшого розвитку. Треба зазначити, 

що переважають економічні фактори впливу на формування інститутів 

земельних відносин. Так, у сучасних умовах ринкової економіки, поширення 

приватної власності на землю, різних форм господарювання посилюється 

економічне й політичне значення землі як товару в економічній системі ринку, 

ключовими стають проблеми використання і охорони земель, загострюються 

екологічні та економічні протиріччя, які пов’язані з виконанням 

ґрунтоохоронних заходів та їхнім фінансуванням. 

Інституціональні перетворення земельних відносин у цьому зв’язку 

мають стати вирішальними при запровадженні концепції сталого розвитку, 

забезпечення якої можливе за умови, якщо екологічна, соціальна та економічна 

складові будуть взаємоузгодженими та взаємопов’язаними  й поступальний 
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розвиток однієї не призводитиме до руйнаційних процесів в інших. З огляду на 

це інституційні перетворення, зокрема, включати: способи набуття земельної 

власності, враховуючи умови організації раціонального землекористування і 

охорони земельних ресурсів; способи формування різних типів 

землекористування та узгодження їх з основними видами економічної 

діяльності; умови зміни цільового призначення земель; засади розподілу та 

перерозподілу доходів і результатів, одержаних у процесі використання земель; 

способи забезпечення відтворення продуктивності земельних ресурсів, зокрема 

ґрунтів, що є основою комплексу еколого-економічних імперативів 

землекористування [23]. 

Під плануванням розвитку на сучасному етапі необхідно розуміти 

насамперед сукупність інституціональних змін соціально-економічної системи, 

що забезпечують її якісне покращення. Тобто планування розвитку повинно 

бути спрямоване на досягнення й підтримання вищого рівня життя населення і 

темпів економічного зростання шляхом поетапного реформування 

організаційно-правових структур, які перешкоджають процесу відтворення 

територіальної господарської системи. Тому, враховуючи перспективи 

розвитку землеволодінь та землекористувань, пропонуємо цільові орієнтири 

планування їх сталого розвитку, а саме: інституціальні зміни та економічне 

зростання. Інституціональні зміни передбачають формування законодавчо-

нормативної бази та реформування організаційних структур, а економічне 

зростання – сталий розвиток землекористування певної території. 

Інституціональне забезпечення територіального планування розвитку 

землекористування відбувається через певні структури: органи державної 

влади, корпоративні та інші підприємницькі структури, державні підприємства, 

спеціалізовані державні установи в сфері землеустрою, інновацій тощо. Слід 

також звернути увагу на питання створення ефективних організаційних 

структур у реальному секторі економіки землекористування України, 

адекватних нинішнім потребам, спільній праці державних інституцій та 

ринкових агенцій, а також інституційним аспектам інноваційного розвитку. 



76 

 

 

Інституційні зміни у земельних відносинах повинні мати вирішальне значення 

для реалізації концепції сталого розвитку територій. Вони повинні охоплювати 

шляхи набуття права власності на землю з урахуванням умов раціонального 

землекористування та охорони земельних ресурсів, способи формування різних 

типів землекористування та їх узгодження з основними видами економічної 

діяльності, зміни цільового призначення земельних ділянок, способів 

відтворення продуктивності земельних ресурсів, зокрема ґрунтів, який складає 

основу комплексу еколого-економічних імперативів сільськогосподарського 

землекористування [23]. 

Отож, під інституціональним забезпеченням територіального планування 

землекористування слід розуміти формування комплексу соціальних, 

економічних, правових, власницьких та організаційно-управлінських 

інструментів, які адекватно сприяють раціональному землекористуванню в 

територіальних утвореннях. Інституційний простір формується при гармонізації 

територіального планування землекористування, враховуючи особливості 

національного, регіонального і локального рівнів. Проте в сьогоднішніх умовах 

реформування земельних відносин простежується недостатня сформованість 

деяких інститутів, а саме регіонального і локального рівнів. Виправити це 

можна шляхом подолання суперечностей, які зумовлені відмінностями 

інтересів суб’єктів-землекористувачів. Ефект гармонізації досягається в 

результаті системного вдосконалення функцій власності, розпорядження та 

користування шляхом визначення профілю інституційних регуляцій на 

конкретних територіальних рівнях. Цей диференційований підхід є важливим 

методологічним прийомом у системі землеустрою для подолання соціально-

екологічних та економічних проблем та визначення перспектив 

землекористування. Інституційні зміни, що забезпечують створення нових 

економічних відносин, повинні стати каталізатором процесу інтеграції 

земельних ресурсів із процесом відтворення, де важливе місце посідає оцінка 

якісного стану земель, структуриугідь, діяльність щодо інтенсифікації 
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землекористування, раціонального використання та охорони земельних 

ресурсів. 

Таким чином, значення екологічних та економічних імперативів полягає у 

вдосконаленні інститутів земельних відносин за допомогою галузі права, що 

створює умови для розвитку відповідних інститутів - організацій, установ, 

органів влади та управління. Водночас слід пам’ятати, що просторове 

планування землекористування є певною мірою втручанням держави у права 

власності на землю. Але є причини, які мотивують до складання таких планів. 

Найважливішими з них є: - синтез інтересів усього суспільства щодо розподілу 

та використання землі; - координація землекористування, прогнозування та 

інформування громадськості, потенційних інвесторів та власників про 

доцільність їх подальшого використання; - належний контроль за 

використанням земельних ресурсів; - прийняття рішень у галузі права. 

Інституційні зміни у земельних відносинах здійснюються шляхом координації 

та впровадження в такому порядку екологічних та економічних імперативів: 

імперативи → концепція → програма → закони → підзаконні акти → норми і 

стандарти → прогнози → схеми → плани територіального планування 

землекористування → проекти землеустрою. Концепція сучасного розвитку 

територіального планування землекористування має набути нового змісту щодо 

безумовного забезпечення соціальних та екологічних цінностей суспільства в 

ринковому середовищі шляхом імплементації еколого-економічних імперативів 

в алгоритми адміністрування землекористування [23, 24]. 

Інституціональне забезпечення планування розвитку землекористування 

сільських територій в умовах ринкового обігу земельних ділянок є складною 

проблемою, що потребує насамперед наукового обґрунтування, включаючи 

аналіз процесів управління земельними ресурсами як економічної функції 

власності на землю. 

У розвинених країнах світу це забезпечується інституційним 

облаштуванням, а точніше інститутами, що мають великий вплив на  

господарську та економічну діяльність [161]. 
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Визначення інституціоналізації дає нам А.М. Третяк. Він визначає, що 

інституціоналізація – це процес визначення та закріплення соціальних правил і 

норм, ролей і статусів, приведення їх до системи, здатної діяти в інтересах 

задоволення певних суспільних і соціальних потреб, схвалюваних певним 

соціальним середовищем, поведінкою людей [141, с. 290-291]. Соціальні 

інститути працюють у системі соціальних структур суспільства на благо 

суспільства та в інтересах людей для задоволення їх потреб. Таким чином, 

соціальні інститути - це організовані об'єднання людей, які виконують певні 

соціально важливі функції, забезпечуючи спільне досягнення мети на основі 

виконання членами своїх соціальних ролей, визначених соціальними 

цінностями, нормами та моделями поведінки. Найбільш стабільними є 

економічні інститути, що характеризуються суворим регулюванням суспільних 

відносин у сфері господарської діяльності (виробництво, розподіл товарів і 

послуг, фінансове регулювання, організація та розподіл праці, професійна 

діяльність, ринок, власність тощо). Забезпечують всю сукупність виробництва і 

розподілу суспільного багатства, пов'язуючи економічне життя з іншими 

сферами суспільного життя. Політичні інститути, тобто суспільні інститути, 

пов’язані з набуттям влади, її здійсненням та поділом, що забезпечують 

функціонування суспільства в цілому: держави, адміністративних органів, 

політичних партій та рухів тощо [141]. 

Відсутність необхідної інституційної інфраструктури, наприклад: чітке 

функціонування вдосконаленої державної кадастрової системи, наповненої 

інформацією про цінні земельні ресурси та їх якість; достовірна оцінка ділянок 

на основі поточних даних якісних та кількісних показників; професійні 

спеціалісти з високим рівнем освіти в галузі екологічного сільського 

господарства та виробництва органічної продукції, аргументують неможливість 

надійного функціонування просторового планування землекористування.  

Складність ситуації із землекористуванням та іншими природними 

ресурсами така:  
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• відсутність надійного нормативно-правового забезпечення, вільних 

механізмів торгівлі землею та вирішення проблеми іпотечних позик;проблемах 

у формуванні сільськогосподарських підприємств та розмежуванні земель 

державної й комунальної власності; 

• не врахування соціально-економічного значення земель, низька орендна 

плата за землі сільськогосподарського призначення;  

• не встановлено механізм комплексного визначення та отримання всієї 

земельної ренти; 

• недоступність й недостатність інформації та досліджень, що стосуються  

якісного стану ґрунтів, 

• неповнота й неточності даних земельного кадастру; 

• недосконалість контролю за створенням і веденням інформаційних баз 

щодо стану ґрунтів земель сільськогосподарського призначення; 

• відсутність надійного контролю за землевласниками та 

землекористувачами; 

• проблеми у здійсненні заходів щодо охорони земель, картографуванні 

земельних угідь, ґрунтових обстежень, моніторингу, визначення територій 

техногенного забруднення земель; 

• нестача фінансового забезпечення та недостатність кваліфікованої 

робочої сили в сфері екологічно чистого сільськогосподарського виробництва 

тощо. 

Для зарубіжних країн характерним є те, що для забезпечення 

збалансованого сталого розвитку території, з урахуванням комплексу 

екологічних, економічних і соціальних факторів, а також практичної реалізації 

державної земельної політики при здійсненні агропромислової, містобудівної, 

лісо- і водогосподарської, природоохоронної, оборонної та іншої діяльності, 

розробляється система спеціальних директивних, планових і проектних 

документів. Важливо, що ця система дозволяє узгоджувати територіальне 

планування, зонування, землевпорядне й архітектурно-будівельне проектування 
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в динамічному режимі. Значними є також процедурні аспекти розроблення 

документів із землеустрою і територіального планування, зокрема в частині 

вимог. Документи мають бути нормовстановлюючими, директивними, 

правовими з метою надання документації юридичної сили. Суттєвою 

характеристикою цієї документації є адресність інформації, що відповідає 

вимогам норм і правил, територіальним регламентам учасників містобудівної та 

землевпорядної діяльності, які мають необхідні повноваження і відповідають за 

виконання цих вимог [155, с.149]. Розроблення документів територіального 

планування є обов’язковими в адміністративно-територіальних утвореннях 

різного рівня, а також при перерозподілі земель та зміні організації 

виробництва й території. Разом з тим у кожній країні впроваджено чітке 

інституціональне забезпечення планування землекористування на різних 

ієрархічних рівнях. 

Тому важливою складовою перебудови системи землекористування в 

Україні має стати розвиток організаційно інституціональної структури та 

інституціонального середовища територіального планування 

землекористування на місцевому, локальному та господарському рівнях (див. 

табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Організаційно-інституціональна структура територіального планування 

землекористування на місцевому, локальному та господарському 

рівнях 

Концепці

ї та 

програми 

Прогнози Територіальне 

планування 

Проєкти Технічна 

документація із 

землеустрою 

Інші види робіт 

при здійсненні 

землеустрою 

Місцевий рівень 

Програми 

використа

ння 

та 

охорони 

земель 

Схеми 

землеустрою 

і техніко-

економічні 

обґрунтування 

 

Проєкти 

землеустрою щодо 

зонування 

земель за типами 

(підтипами) 

землекористування 

в межах територій 

територіальних 

громад 

Проєкти 

землеустрою  щодо 

відведення 

земельних ділянок 

Технічна 

документація 

із землеустрою 

щодо 

встановлення 

(відновлення) 

меж земельної 

ділянки в натурі 

(на місцевості) 

Нормативна 

грошова оцінка 

земель 

населених 

пунктів 
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Продовження таблиці 1.2 

   

Плани 

територіальних 

обмежень, 

обтяжень у 

використанні земель 

в межах територій 

територіальних 

громад 

  

Технічна 

документація 

із землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земель 

 

 

Експертна 

грошова оцінка 

земельних 

ділянок, що 

підлягають 

викупу із земель 

державної 

власності 

   Проєкти 

землеустрою 

щодо приватизації 

земель 

державних і 

комунальних 

сільськогосподарськ

их 

підприємств  

 Ґрунтові 

обстеження 

території 

населеного 

пункту 

   Проєкти 

землеустрою щодо 

впорядкування 

території для 

містобудівних 

потреб 

 Спеціальні 

тематичні карти 

та атласи стану 

земель та 

їхнього 

використання 

  План земельно-

господарського 

устрою населеного 

пункту 

Проєкт 

землеустрою щодо 

впорядкування 

території 

населених пунктів 

  

   Проєкт 

землеустрою щодо 

впорядкування 

території 

для містобудівних 

потреб 

 Топографо-

геодезичні 

роботи 

   Проєкт 

землеустрою щодо 

встановлення та 

відновлення меж 

територій з 

особливим режимом 

використання в 

межах населених 

пунктів 

  

   Проєкти 

землеустрою щодо 

організації та 

встановлення 

меж територій 

природно- 

заповідного фонду 

та іншого 

 Робочий проєкт 

землеустрою 

щодо 

консервації 

земель 
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природоохоронного 

призначення, 

оздоровчого, 

рекреаційного, 

історико-

культурного, 

лісогосподарського 

призначення, 

земель водного 

фонду та 

водоохоронних зон, 

обмежень 

у використанні 

земель та їх 

режимоутворюючих 

об’єктів 

 

Локальний та господарський рівень 

 Схеми 

використання і 

охорони 

земель 

окремих 

кооперативних 

чи 

корпоративних 

підприємств 

План земельно-

господарського 

устрою території 

землеволодіння 

або 

землекористування 

окремих 

кооперативних чи 

корпоративних 

підприємств 

Проєкти 

землеустрою щодо 

організації території 

земельних 

часток (паїв) 

 

Проєкти 

землеустрою, 

що забезпечують 

еколого-економічне 

обґрунтування 

сівозмін та 

впорядкування угідь 

Технічна 

документація 

із землеустрою 

щодо поділу 

та об’єднання 

земельних 

ділянок 

Нормативна 

грошова оцінка 

земельної 

ділянки за 

межами 

населеного 

пункту 

    

Проєкти 

землеустрою щодо 

відведення 

земельних ділянок 

Технічна 

документація 

із землеустрою 

щодо 

встановлення 

(відновлення) 

меж земельної 

ділянки в натурі 

(на місцевості) 

Експертна 

грошова оцінка 

земельної 

ділянки 

   Проєкти 

землеустрою щодо 

зміни 

цільового 

призначення 

земельних 

ділянок 

Технічна 

документація 

із землеустрою 

щодо 

встановлення 

меж частини 

земельної 

ділянки, на яку 

поширюються 

права суборенди, 

сервітуту 

 

Технічна 

документація 

із землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земель 
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Продовження таблиці 1.2   

   Проєкти 

приватизації 

фермерського 

господарства 

Технічна 

документація 

із землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земель 

Топографо-

геодезичні 

роботи 

*Джерело: розроблено автором 

Саме недооцінка організаційно-інституціонального чинника 

територіального планування землекористування є важливим недоліком 

земельної політики, що здійснювалася раніше. Недостатня увага приділяється 

інституціональним змінам і в сучасних стратегічних розробках на перспективу. 

Тому оновлення організаційних структур відповідно до цілей 

економічного розвитку системи землекористування пов'язане зі створенням 

відповідної інституційної бази. Д. Норт вважає, що "спосіб створення та 

розвитку організації в основному залежить від інституційних засад" [86]. 

Оцінка існуючого інституційного забезпечення розвитку 

природоохоронного землекористування в нових земельних відносинах 

базується на  методичному підході оцінки управління землями – LGAF, який 

використовуються фахівцями Світового банку. Експерти оцінюють ситуацію за 

такими критеріями: задовільний – від 71-100 %; недостатньо задовільний – від 

41-70 %; незадовільний – від 11-40%; практично відсутній – від 0 до 10% [164]. 

Нами наведено в таблиці середньозважене значення оцінки за вище 

зазначеним методичним підходом, який характеризується недостатнім 

інституціональним забезпеченням існуючого планування землекористування 

сільських територій в умовах ринкового обігу земельних ділянок, яка 

підкреслює незадовільний його стан (таблиця 1.3). 

Отже, стан інституціонального забезпечення земельної політики у галузі 

земельних відносин оцінюється експертами як недостатньо задовільний  та 

складає 52%. Що стосується галузі використання і охорони земель, то 

забезпечення складає в межах 43% (стан також недостатньо задовільний). 
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Таблиця 1.3 

Оцінка існуючого інституціонального забезпечення планування 

землекористування сільських територій в Україні* 

№ з/п Складова системи управління 
Стан 

забезпечення 

Оцінка, 

% 

1. 
Земельна політики у галузі земельних відносин 

щодо: 

Недостатньо 

задовільний 
52 

1.1. 

Повноважень Верховної Ради України, Верховної Ради 

АР Крим, обласних рад, Київської і Севастопольської 

міських рад, районних рад, районних у містах рад, 

сільських, селищних, міських рад (ст. 6-12) 

Недостатньо 

задовільний 
65 

1.2. Повноважень органів виконавчої влади (ст. 13-17) 
Недостатньо 

задовільний 
55 

1.3 Повноважень відносин власності на землю (ст. 78-151)  
Недостатньо 

задовільний 
55 

1.4. Сільськогосподарські відносини власності на землю Незадовільний 40 

1.5 Екологічні відносини власності на землю.  Незадовільний  30 

2. 
Земельна політика у галузі використання та 

охорони земель  

Недостатньо 

задовільний 
43 

2.1. 
Встановлення та зміна меж адміністративно 

територіального устрою (ст. 173-176)  
Незадовільний 30 

2.2. Планування використання земель (ст. 177-178)  Незадовільний 15 

2.3. Землеустрою (ст. 181-182)  Незадовільний 35 

3 Механізми реалізації земельної політики  Незадовільний 29 

3.1 
Загальнодержавна та регіональні програми використання 

та охорони земель  

Практично 

відсутній 
10 

3.2 
Загальнодержавна та регіональні програми розвитку 

земельних відносин  
Незадовільний 25 

3.3 
Природно-сільськогосподарське ті інші види районування 

земель  
Незадовільний 30 

3.4 
Зонування земель  

 

Практично 

відсутній 
0 

3.5 Землеустрій  Незадовільний 40 

4 
Регулювання (адміністрування) організації 

використання та охорони земель  
Незадовільний 30 

4.1 
Розподіл земель по адміністративно територіальному 

устрою  

Недостатньо 

задовільний 
45 

4.2 
Встановлення територіальних обмежень у використанні 

земель  

Практично 

відсутній 
10 

4.3 Обмеження у використанні земель  
Практично 

відсутній 
10 

*Джерело: вдосконалено автором на основі [131, 132]. 

Тут гірша ситуація щодо планування земель 15% ( стан  незадовільний). 

Складніша картина щодо механізмів реалізації земельної політики. 

Забезпечення становить 29 %, відповідно стан оцінюється як незадовільний. А 

саме – стан забезпечення загальнодержавної та регіональних програм 
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використання та охорони земель практично відсутні. Ситуація із законодавчо-

нормативним забезпеченням зонування земель (0 %), встановленням 

територіальних обмежень у використанні земель оцінюється (10 %) як 

практично відсутній. 

Отже, планування землекористування сільських територій в умовах обігу 

земельних ділянок не може функціонувати без належного інституціонального 

забезпечення, яке спирається на низку нормативно-правових актів, серед яких 

найвагоміше місце посідає Конституція України, згідно зі статтею 13 якої 

земля, її надра, повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в 

межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 

виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності 

Українського народу. Територіальні громади села, селища, міста можуть 

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 

управляти майном, що перебуває  в комунальній власності [51]. 

На сучасному етапі планування розвитку територій громад є проблеми, 

що вирішуються за допомогою інституційних підходів до формування 

державної політики. Серед них проблем можна виділити такі як відсутність 

належного нормативно-правового забезпечення і державного органу, який 

відповідатиме за здійснення управління цим процесом, а також неефективне 

чинне законодавство стосовно регулювання планування розвитку.  

Статтею 13 Конституції України задекларовано, що земля є об’єктом 

права власності українського народу, від імені якого права власника 

здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Серед основних завдань, які передбачені Конституцією, принципово новими є 

такі [51]: 

• здійснення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого 

самоврядування і виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-

територіального устрою, зберігаючи принципи субсидіарності та 

децентралізації, з визначенням повноважень органів місцевого самоврядування 

базового, районного та обласного рівнів, а також структурних підрозділів 
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територіальних органів центральних органів виконавчої влади на базовому 

рівні; 

• адміністративно-територіальний устрій складається з трьох рівнів: 

базового (громади), районного (райони) і регіонального (області). Територія 

кожної адміністративно-територіальної одиниці є нерозривною; 

• ліквідація державних адміністрацій та створення державних 

представництв, наділивши їх контрольно-наглядовими і координаційними, а не 

виконавчими функціями; 

• передача функцій виконавчої влади від місцевих державних адміністрацій 

виконавчим органам рад відповідного рівня; 

• утворення об’єднаних територіальних громад,  які сроможні самостійно 

вирішувати питання місцевого значення; 

• максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, 

сприяння розвитку форм прямого народовладдя; 

• надання новоутвореним територіальним громадам права розпоряджатися 

землямив межах своєї території, об’єднувати своє майно та ресурси в рамках 

співробітництва територіальних громад для виконання спільних програм. З 

цією метою необхідно визначити чіткі межі кожної адміністративно-

територіальної одиниці.  

Відповідно до. Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громадта Методики формування спроможних територіальних 

громад [33, 84] визначено поняття спроможної територіальної громади. 

Відповідно – це територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті 

добровільного об’єднання спроможні самостійно або через відповідні органи 

місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, у 

різних сферах, а саме: освіті, культурі, охороні здоров’я, соціальнму захисті, 

житлово-комунальному господарстві, враховуючи кадрові ресурси, фінансове 

забезпечення та розвиток інфраструктури відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 
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Наразі десятки громад у селах і селищах різних областей України 

започаткували цей процес і станом на 12 червня 2020 р. на території нашої 

держави утворено 1469 об’єднаних територіальних громади (в т.ч. 31 

територіальна громада на непідконтрольній території в межах Донецької та 

Луганської областей) [18]. 

Це саме той шлях, котрим повинна рухатися Україна, адже будь-який 

розвиток являє собою складний процес, що має відбуватися системно, оскільки 

управління земельними та іншими природними ресурсами, а також 

землекористуванням є важливою інноваційною домінантою збалансованого 

розвитку країни, регіонів, територіальних громад, суб’єктів 

сільськогосподарської діяльності. При здійсненні децентралізаційних процесів 

слід пам’ятати, що децентралізація ‒ це не поділ країни, а створення 

можливостей для розвитку всього державного простору на основі пріоритету 

повноважень громад, котрі об’єднують мешканців міст, селищ і сіл. 

Ефективність планування розвитку землекористування сільських 

територій в умовах ринкового обігу земельних ділянок залежить від 

інституціонального його забезпечення. Останнє розглядається як сукупність 

суспільних інтересів, елементів, дій та інституцій і інститутів, що направлені на 

розвиток системи землекористування, забезпечують гармонійне 

функціонування ринкового обігу земельних ділянок власників земельних 

часток (паїв) та екологізацію і капіталізацію землекористування на місцевому 

рівні. 

Детальний аналіз теоретичних підходів до державного управління 

розвитку територіальних громад здійснили В. Куйбіда, С. Саханенко, Ю. 

Шаров та інші науковці. Досить цікаві теоретичні та практичні здобутки 

стосовно інституціоналізації управління земельними й іншими природними 

ресурсами притаманні науковому доробку І. Бистрякова, В. Будзяка, Й. 

Дороша, А. Третяка [3, 4, 6, 21, 76] Проте недостатньо досліджено 

землевпорядний аспект планування розвитку системи землекористувань у 

межах територій громад в умовах децентралізації влади в Україні. Кожна 
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громада повинна мати власні пріоритети розвитку та систему цінностей щодо 

управління земельно-ресурсним потенціалом у межах своєї території [76]. 

Їхньому розвитку перешкоджають проблеми, які потребують негайного 

вирішення, зокрема: відсутність інформації щодо земельних та інших 

природних ресурсів, а також прогнозно-планувальної документації на 

територію ОТГ; невизначеність та відсутність меж ОТГ і населених пунктів; 

неврегульоване питання щодо використання меліоративних систем на 

місцевому рівні та полезахисних лісосмуг, які не перебувають у користуванні 

лісогосподарських підприємств; незадовільний стан об’єктів природно-

заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення, погіршення екологічної ситуації в системі землекористувань у 

межах територій громад; недоотримання надходжень до місцевого бюджету від 

плати за землю та інші природні ресурси.  

ОТГ позбавлені можливості приймати управлінські рішення через 

відсутність у них інформації про правовий режим земель, їх потенціал, стан 

використання і охорони. Недоступною є інформація й щодо геопросторових 

даних, оскільки найчастіше ці геоінформаційні ресурси створюються 

розрізнено між галузевими відомствами за умови відсутності налагодженої 

технологічної політики, єдиних методичних розробок і технічних регламентів. 

Як наслідок громада практично не проінформована про екологічні, економічні 

та соціальні проблеми, а тому і неспроможна вирішити, куди спрямовувати 

ресурси та де є потенціал для розвитку. 

Для забезпечення територіальних громад повноцінною інформацією 

необхідно сформувати єдину національну інфраструктуру геопросторових 

даних України (НІГД), яка б поєднувала просторову, статистичну та 

адміністративну інформацію стосовно всіх природних ресурсів у відповідних 

галузях, онлайн доступу до них і створення електронних інформаційних 

сервісів [19]. 

Інституціональне забезпечення планування землекористування території 

територіальної громади характеризується як сукупність формальних і 
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неформальних інституцій та інститутів, що функціонують у відповідному 

регіоні. До основних із них відносить 6 напрямів [41]: 

1. Перший - мотиваційний, що включає потреби, інтереси та мотиви, що 

складають основу спонукань, прагнень та вчинків людей, формуючи в них 

прагнення пізнати та зрозуміти себе та навколишнє середовище, діяти в 

гармонії з іншими людьми, суспільством та природою, самовдосконалюватися 

та покращувати умови їх життя. 

2. Другий становить сукупність знань, умінь, навичок, нововведень, що 

виникають і накопичуються в процесі дії, пізнання та самовдосконалення, і є 

засобом вирішення проблем гармонізації взаємодії «людина - суспільство - 

природа». 

3. Третій блок включає політичні фактори та умови, що визначають 

загальний напрямок діяльності на всіх рівнях та в усіх частинах суспільства, 

організація людської діяльності в системі земельних відносин та розвитку 

земель для досягнення соціально важливих та системоутворюючих цілей та 

завдань, спрямованих на стійкий розвиток території в цілому, зокрема 

землекористування. 

4. Четвертий - нормативно-правова компонента, що складається із 

системи правових норм і обмежень, які будують юридичну базу взаємодій як 

усередині соціально-економічної та екологічної систем, так і взаємовідносин 

даних систем з зовнішнім середовищем.  

5. П'ятий - який включає культурно-ціннісні фактори та умови інтеграції 

суспільства в цілісну єдність на основі історично та культурно обумовлених 

семантичних цінностей життя та ментальності. 

6. Шостий - управлінський, що містить повний арсенал інструментів 

управління, що забезпечують планування, координацію та контроль у 

соціально-економічних та екологічних системах з метою досягнення їх 

внутрішньої інтеграції та найбільш ефективного пристосування до зовнішніх 

змін. Виходячи з вищесказаного, можна вважати, що інституціональне 

забезпечення планування розвитку землекористування сільських територій 
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в умовах ринкового обігу земельних ділянок - це сукупність суспільних  

інтересів, елементів, дій та інституцій і інститутів, що направлені на 

розвиток системи землекористування, які забезпечують гармонійне 

функціонування землекористування на місцевому, його екологізацію та 

капіталізацію зокрема, та розвиток економіки територій територіальних 

громад в цілому. 

Саме ці постулати спрямовані на формування відповідної інфраструктури 

для інституціонального забезпечення планування розвитку землекористування 

територіальних громад як такої, що активізує ефективність її використання з 

точки зору прибутковості бюджету та вирішення проблем населення. (рис. 

1.10). 

Для вирішення зазначених проблем потрібно: внести зміни до Закону 

України «Про землеустрій», запровадивши розроблення проєкту землеустрою 

щодо визначення, установлення меж території територіальної громади; 

врегулювати на законодавчому рівні, що підставою для встановлення (зміни) 

меж населеного пункту має бути план земельно-господарського устрою 

(просторовий план розвитку території), а не генеральний план населеного 

пункту; спростити процедуру встановлення та зміни меж населених пунктів на 

території об’єднаної громади; розробити план меж рад, що входять до 

об’єднаної територіальної громади. 

У межах територій громад у незадовільному стані перебувають також 

об’єкти природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення. Це пов’язано з тим, що громади відсторонено від 

вирішення окреслених проблем, чим порушено базовий принцип повсюдності 

місцевого самоврядування. Тому доцільно узаконити відповідальність громади 

за збереження зазначених об’єктів нерухомості, урегулювавши на 

законодавчому рівні укладення угоди із власниками земель зі збереження 

природних і культурних об’єктів. 

Також потребують вирішення проблеми погіршення екологічної ситуації 

в землекористуванні в межах територій ОТГ. 
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Рис 1.10. Понятійний базис інституціонального забезпечення планування 

розвитку землекористування територіальних громад * 
*Джерело вдосконалено автором на основі [41]. 
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земельного устрою та оптимізацію землекористування, які забезпечують 

екологізацію та капіталізацію землекористування територій територіальних 

громад та базуються на належному інституційному підґрунті 

Планування землекористування об’єднаних територіальних громад  
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До основних процесів та екологічних ризиків, які здатні негативно 

впливати на потенціал земельних й інших природних ресурсів, відносять [98]: 

недотримання екологічно прийнятих та допустимих співвідношень площ ріллі, 

лісових насаджень, природних кормових угідь; високі обсяги розораності 

сільськогосподарських угідь, що поглиблює природні ґрунтоутворювальні 

процеси; безконтрольне використання хімічних речовин (пестицидів, нітратів); 

збільшення впливу біологічних компонентів (радіонуклідів, важких металів, 

збудників інфекційних захворювань); погіршення функціонування природних 

екосистем внаслідок застосування інтенсивних технологій у землекористуванні; 

розвиток деградаційних процесів (зниження вмісту гумусу в ґрунтах, що 

спричинено заміною природної рослинності сільськогосподарськими 

культурами); поширення ерозійних процесів, яке перевищує швидкість 

формування та відтворення ґрунтів; підвищення рівня засмічення та 

забруднення земель несанкціонованими звалищами та виробничими відходами.  

Відсутність необхідної інституційної інфраструктури, зокрема ефективної 

державної кадастрової системи, наповненої інформацією про цінні земельні 

ресурси та їх якість, достовірної оцінки ділянок на основі поточних даних 

якісних та кількісних показників, професійних спеціалістів з високим рівнем 

освіти в галузі екологічного сільського господарства та виробництва органічної 

продукції, робить неможливим надійне функціонування просторового 

планування землекористування. 

 

Висновки до 1-го розділу  

1. Розкрито сутність планування землекористування – оцінка стану 

використання землі й альтернативних моделей, охорони земель та інших 

природних ресурсів, соціальних, екологічних і економічних умов з метою 

вибору й прийняття економічно ефективних і екологічно безпечних типів 

(підтипів) землекористування, які забезпечують позитивний ефект від 

капіталізації, екологізації землекористування та соціальні інтереси населення. 
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2. Поняття сутності територіального планування землекористування 

зумовлюється визначенням видів раціонального землекористування та його 

режиму на певній території, оцінюванням стану використання земельних 

ресурсів й альтернативних моделей землекористування та інших природних, 

соціальних і економічних умов із метою вибору і освоєння видів і типів 

землекористування та напрямів діяльності, які є найкращими для досягнення 

поставлених завдань. 

3. Встановлено, що на відміну від містобудівного планування, яке має 

чітку свою структуру, землевпорядне планування на рівні територіальних 

громад не можна охарактеризувати такою чіткістю. Зокрема, структура і зміст 

планування використання земель включає місцеві програми використання та 

охорони земель і інших природних ресурсів, проєкти землевпорядкування щодо 

зонування земель за типами (підтипами) землекористування, плани земельно-

господарського устрою населених пунктів, проєкти землевпорядкування щодо 

формування екологічної мережі, проєкти землевпорядкування щодо 

формування територіальних обмежень у використанні земель та інших 

природних ресурсів. 

4. Розроблено модель інституційного процесу землевпорядного 

планування розвитку землекористування громад, яка включає: 1) інституцію 

містобудівного планування, яка містить систему такої документації: 

містобудівний план зонування території населеного пункту; проєкти 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів план земельно-

господарського устрою населеного пункту; детальний план території. 2) 

інституцію землевпорядного планування, яка характеризується системою такої 

документації: місцеві програми використання і охорони земель ОТГ; проєкти 

землеустрою щодо зонування земель за типами (підтипами) землекористування 

ОТГ; проєкти землеустрою щодо створення нових та земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств та проєкти землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв); проєкти землеустрою, що 
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забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь; проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів. 

5. Обґрунтовано, що територіальне землевпорядне планування 

землекористування сільських територій, по-перше, дасть змогу виявити 

додаткові ресурсні можливості для їх розвитку в економічному аспекті; по-

друге, є основою для обґрунтування нової структури типів землекористування 

сільських територій шляхом диверсифікації видів діяльності, в тому числі 

таких, які до цього часу використовувались недостатньо, але в майбутньому 

вони можуть стати провідними; по-третє, сприятиме активізації діяльності 

місцевих органів з метою розвитку землекористування сільських територій. 

6. Оцінка існуючого інституційного забезпечення планування 

розвитку землекористування в умовах обігу земельних ділянок 

сльськогосподрського призначення вказує на незадовільний його стан. стан 

інституціонального забезпечення земельної політики у галузі земельних 

відносин оцінюється експертами як недостатньо задовільний  та складає 52%. 

Що стосується галузі використання і охорони земель, то забезпечення складає в 

межах 43% (стан також недостатньо задовільний). Тут гірша ситуація щодо 

планування земель 15% (стан незадовільний). Складніша картина щодо 

механізмів реалізації земельної політики. Забезпечення становить 29 %, 

відповідно стан оцінюється як незадовільний. А саме – стан забезпечення 

загальнодержавної та регіональних програм використання та охорони земель 

практично відсутні. Ситуація із законодавчо-нормативним забезпеченням 

зонування земель (0 %), встановленням територіальних обмежень у 

використанні земель оцінюється (10 %) як практично відсутній. 

7. Обґрунтовано, що інституціональне забезпечення планування 

розвитку землекористування сільських територій в умовах ринкового обігу 

земельних ділянок - це сукупність суспільних  інтересів, елементів, дій та 

інституцій і інститутів, що направлені на розвиток системи землекористування, 

які забезпечують гармонійне функціонування землекористування на місцевому, 
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його екологізацію та капіталізацію зокрема, та розвиток економіки територій 

територіальних громад в цілому. 

8. Вдосконалено понятійний базис інституціонального забезпечення 

планування розвитку землекористування територіальних громад, який включає: 

1) система правових, організаційно-управлінських, інженерно-технічних дій та 

соціально-економічних і екологічних заходів, що спрямовані на планування 

розвитку землекористування території територіальних громад і суб'єктів 

господарювання та регулювання земельних відносин, що здійснюються під 

впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил, а також 

територіально-функціональному влаштуванні використання земель створеної 

просторової структури; 2) місцеві програми розвитку землекористування; 3) 

землевпорядне та містобудівне планування; 4) формування земельного устрою 

та здійснення землевпорядкування; 5) Інфраструктурне забезпечення 

планування розвитку землекористування. Останнє включає сукупність 

суспільних відносин, елементів, дій, направлених на розвиток земельного 

устрою та оптимізацію землекористування, які забезпечують екологізацію та 

капіталізацію землекористування територій територіальних громад та 

базуються на належному інституційному підґрунті. 
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РОЗДІЛ ІІ 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ 

НОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

2.1. Аналіз тенденцій розвитку землекористування сільських 

територій в умовах нових земельних відносин 

В умовах ринкової економіки, поряд із зменшенням ролі держави, появою 

конкуренції та масовим перерозподілом власності на землю, пріоритети 

землеустрою дещо змінилися. Завдання, яке виникло – це задоволення 

економічних інтересів власників та користувачів земель, найбільш повне та 

ефективне використання виробничого потенціалу господарств та закріплених за 

ними земель при чіткому дотриманні природоохоронних вимог, особливих 

режимів і умов використання земель. Виникла необхідність враховувати умови 

та фактори, не тільки економічні, а й екологічні, що суттєво змінює 

методологію та прийоми землевпорядного проектування − ключової ланки 

всього землевпорядного процесу [44; 120]. 

За останні понад 20 років формування нової системи земельних відносин 

призвело до створення в Україні нового земельного устрою. Водночас 

змінилися форми власності на землю, організаційно-правові форми 

господарювання та фактори, що визначають спосіб використання землі. 

Забезпечення розвитку ринкової економіки стало пріоритетом сучасного 

вдосконалення землекористування. Однак зміни, що відбулись у процесі 

реформ, поки  торкнулися більше зовнішніх форм організації 

сільськогосподарських землекористувань. Внутрішньогосподарська організація 

землекористування в більшості випадків залишається незмінною, це 

перешкоджає розвитку ринкових відносин у сільськогосподарському 

виробництві, а також підвищенню його ефективності. 

Під землекористуванням слід розглядати процес використання земельних 

ресурсів для різних потреб (розміщення населених пунктів, різних комунікацій, 
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промислових об’єктів, виробництва сільськогосподарської продукції, 

видобутку корисних копалин, рекреаційних цілей та ін.), і це все відбувається 

на основі нормативно-правових актів [58]. 

Згідно статей 18 і 19 Земельного кодексу України до земельного фонду 

нашої держави відносять усі землі в межах її території, тобто в межах 

державного кордону, які за основним цільовим призначенням поділяються на 

наступні категорії [38]:  

а) землі сільськогосподарського призначення;  

б) землі житлової та громадської забудови;  

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;  

г) землі оздоровчого призначення;  

ґ) землі рекреаційного призначення;  

д) землі історико-культурного призначення;  

е) землі лісогосподарського призначення;  

є) землі водного фонду;  

ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення (стаття 18). 

Характеризуючи існуючий стан використання земель необхідно 

відмітити, що в процентному відношенні територія представлена такими 

основними категоріями земель та видами угідь, як землі 

сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, 

землі лісогосподарського призначення, оборони, водного фонду. 

Тенденції розподілу земель Тернопільської області за земельними 

угіддями приведені в таблиці 2.1.  

Як показують дані таблиці в складі земельного фонду Тернопільської 

області станом на 1.01.2019р. переважають  сільськогосподарські угіддя 75,7 % 

всієї площі, ліси та інші лісовкриті площі – 14,4 %, заболочені землі –0,4%,  під 

водою – 1,4 %. Серед сільськогосподарських угідь сіножаті і пасовища – 12,3 

%, а відповідно рілля – 62,0%. Бачимо тенденцію зменшення площі 
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сільськогосподарських угідь (-0,1%), а відповідно під лісами - збільшення 

(+0,2). 

Таблиця 2.1  

Тенденції  розподілу земель Тернопільської області за земельними 

угіддями*  

Категорії земель за видами використання 

Станом на 

1.01.2010 р.  

 

 

Станом на                

1.01.2019 р. 

+,- 

2019 

р. до 

2010 

р 

тис. га % тис. га % % 

Сільськогосподарські угіддя 1049,0 75,8 1046,1 75,7 -0,1 

з них:  

рілля 854,1 61,8 856,4 62,0 +0,1 

перелоги 6,7 0,5 3,4 0,3 -0,2 

багаторічні насадження 15,2 1,1 15,7 1,1 - 

сіножаті 27,9 2,0 26,5 1,9 -0,1 

пасовища 145,1 10,5 144,1 10,4 -0,1 

Під господарськими будівлями та 

дворами 14,8 1,1 14,3 1,0 -0,1 

Під господарськими шляхами та 

прогонами 12,4 1,0 12,6 0,9 -0,1 

Ліси та інші лісовкриті площі 200,7 14,4 201,7 14,6 +0,2 

Забудовані землі 62,3 4,5 63,8 4,6 +0,1 

З них:  

житлова забудова 17,8 1,2 18,7 1,3 +0,1 

землі промисловості 3,0 0,2 3,2 0,2 - 

під відкритими розробками, 

кар’єрами  2,1 0,2 2,1 0,2 - 

під громадською забудовою 3,8 0,3 3,9 0,3 - 

під вулицями і площами 14,0 1,0 13,9 1,0 - 

під об’єктами транспорту  13,6 1,0 14,0 1,0 - 

інші забудовані  8,0 0,6 8,0 0,6 - 

Заболочені землі 5,6 0,4 5,9 0,4 - 

Під водою 19,4 1,4 19,3 1,4 - 

Інші землі 18,3 1,4 18,8 1,4 - 

Разом  земель 1382,5 100,0 1382,5 100  

Джерело: розраховано автором з використанням даних Держгеокадастру. 
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Таблиця 2.2 

Тенденції розподілу земельного фонду Тернопільської області за землекористувачами та власниками земель* 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області 

З них с.-г. угіддя 

Станом на 1.01.2010р. Станом на 1.01.2019р. +,- 2019 р. до 

2010 р,  Загальна площа 

земель 
З них с.-г. угіддя 

Загальна площа 

земель 
З них с.-г. угіддя 

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % % % 

Сільськогосподарські підприємства, усього земель у 

власності і користуванні  
420,035 30,3 401,674 29,0 460,464 33,3 444,774 32,2 

 

+3,0 +3,2 

У тому числі:  

недержавні  395,904 28,6 388,775 28,1 442,030 32,0 436,538 31,6 +3,4 +3,5 

державні  15,341 1,1 12,731 0,9 9,672 0,7 8,076 0,6 -0,4 -0,3 

Громадяни, яким надані землі у власність і користування, 

усього 577,911 41,8 556,722 40,3 545,967 39,5 522,527 37,8 -2,3 -2,5 

У тому числі: 

селянські фермерські господарства 67,305 4,9 67,068 4,8 76,553 5,5 76,258 5,5 +0,6 +0,7 

Заклади, установи, організації (культури, науки, освіти, 

охорони здоров’я та інші) 6,630 0,5 1,080 0,1 6,627 0,5 0,951 0,1 - - 

Промислові та інші підприємства  5,454 0,4 0,302 - 5,045 0,4 0,278  - - 

Підприємства та організації транспорту, зв'язку 19,631 1,4 1,770 0,1 19,636 1,4 1,517 0,1 - - 

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні 

заклади оборони 1,152 0,1 0,031 - 1,150 0,1 0,034 - - - 

Організації, підприємства та установи природоохоронного, 

рекреаційного, історико-культурного призначення 
11,015 0,8 0,229  10,989 0,8 0,212 - - - 

Лісогосподарські підприємства 150,589 10,9 1,999 0,1 151,212 10,9 2,001 0,1 - - 

Водогосподарські підприємства 0,331 - 0,059 - 0,331 - 0,059 - - - 

Спільні підприємства з участю іноземних осіб 0,170 - - - 0,173 -  - - - 

Землі запасу та землі, не надані у користування 189,553 13,7 85,114 6,1 180,879 13,1 73,783 5,3 -0,6 -0,8 

Всього земель 
1382,473 100 

 

1048,982 75,9 1382,473 100,0 1046,139 75,7 - -0,2 
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У додатку А відображений існуючий розподіл земель за земельними 

угіддями на території Тернопільської області в розрізі районів. У додатку Б 

наведені тенденції змін у розподілі Бучацького району. Існуючий розподіл 

земель на території Трибухівської об’єднаної територіальної громади приведені 

в додатку В.  

Передача державою значних площ угідь у приватну власність громадян є 

необхідною умовою формування ринкових відносин, адже власність передбачає 

право володіння, користування та розпорядження землею, що можливо лише в 

ринкових умовах. Земля в Україні може перебувати у державній, комунальній, 

приватній власності. Обіг земель сільськогосподарського призначення сьогодні 

є досить статичним, оскільки діє заборона на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення (мораторій), яка була встановлена ще у 

2002 році. Слід зазначити, заборонено здійснювати продаж, передачу в заставу, 

дарування та інші дії щодо 96% земель сільськогосподарського призначення, 

які перебувають у зазначених формах власності. Земельний фонд України 

станом на 2019 р. склав 60,3 млн. га, в т. ч. 14,53 млн. га перебувають у 

державній власності, а 45,1 млн. га – у приватній. Відсоткове співвідношення 

матиме наступний вигляд рис. 2.1.  

 
Рис. 2.1 Форми власності 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Держгеокадастру   

 

14,53( 24,1%)

0,64(1,06%)
0,02 (0,04%)

45,11(74,8)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Форми власності

землі, які перебувають у 
державній власності

землі, які перебувають у 
комунальній власності 

землі, які перебувають у 
колективній власності

землі, які перебувають у 
приватній власності  



101 

 

 

В системі власності на землю відбувся перерозподіл земельних ресурсів 

за формами власності та господарювання на користь приватного сектора [91].  

Відбулися зміни і в розподілі сільськогосподарських угідь, і за формами 

власності (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3  

Тенденції розподілу сільськогосподарських угідь за формами власності у 

Тернопільській області* 

 

 Роки  +,- 2016 р. до 

2010 р, Показники 2010 2013 2016 

Всього земель, га 1382473,0 1382473,0 1382473,00 - 

У т. ч. с.г 

угідь,всього 

1048982,29 1048227,2 1046139,17 -2843,12 

З них ріллі  854062,02 855066,4 856413,40 -2351,38 

У державній власності  

Всього земель  567877,26 561945,1 555605,35 -12271,91 

С.г угідь  254675,26 247356,9 240375,69 -14299,61 

З них ріллі  118438,17 111518,5 107080,20 -11357,97 

У комунальній власності  

Всього земель   313,2 1507,64 1507,64 

С.г угідь   196,1 499,77 499,77 

З них ріллі   135,8 334,25 334,25 

У колективній власності  

Всього земель  7098,85 4279,3 3339,68 -3759,17 

С.г угідь  3052,89 1851,4 1508,90 -1543,99 

З них ріллі  724,95 527,2 482,13 -242,82 

У приватній власності  

Всього земель 807496,89 815935,5 822020,32 14523,43 

С.г угідь  791254,10 798822,9 803755,31 12501,21 

З них ріллі  734898,90 742885,0 748516,22 13617,32 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Держгеокадастру у Тернопільській 

області 
 

Станом на 1.01.2016 року у Тернопільській області у державній власності 

знаходилось 40,2% земель, приватній – 59,5% у 2010 році відповідно  землі 

державної власності займали 41.1%, а приватної – 58.4%. Бачимо тенденцію до 

збільшення приватного сектора. 

Відповідно до ст. 78 ЗКУ земля в може перебувати в таких формах 

власності: державній, комунальній та приватній [32].  
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Відсоток земель комунальної власності складає 0,1%. 

Землі державної власності займають – 555605,35 га (40,2 %), землі 

приватної власності – 822020,32 га (59,5 %), а комунальної – 1507,64 га (0,1 %)  

та землі колективної власності 3339,68 га (0,2) від загальної площі області (рис. 

2.2.) 

 

Рис. 2.2. Розподіл земель Тернопільської області за формами 

власності* 

*Джерело: побудовано автором з використанням даних Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області 

 

У додатках Д, Ж, З приведені тенденції розділу земель за формами 

власності на території Бучацького району та Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади (в розрізі сільських рад).З дати набрання чинності цим 

Законом, землями комунальної власності територіальних громад вважаються: 

земельні ділянки, в межах, яких розміщені будівлі, споруди та інші об'єкти 

нерухомого майна комунальної власності певної територіальної громади; які 

знаходяться в постійному користуванні органів місцевого самоврядування, 

комунальних підприємств, організацій та установ [31]. 

У державній власності залишаються розміщені в межах населених 

пунктів земельні ділянки, в межах яких розташовані будівлі, споруди та інші 

об'єкти нерухомого майна державної власності; які перебувають на праві 
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постійного користування органів державної влади, державних підприємств, 

організацій та установ, Національної академії наук України, державних 

галузевих академій наук; які відносяться до земель оборони; земельні ділянки, 

які використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на 

території України на підставі міжнародних договорів, землі зон відчуження та 

безумовного (обов'язкового) відселення, що отримали радіоактивне 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Сільськогосподарське землекористування є просторовою основою 

функціонування виробництва в системі аграрних відносин. Характеризується 

площею земель, яка використовуються для сільськогосподарського 

виробництва (їх якісним та кількісним станом, родючість ґрунтів), а також 

просторовим та територіальним розташуванням земель (компактність, 

віддаленість, місце розташування, облаштованість виробничої, інженерної та 

соціальної інфраструктури та ін.).  

Основою сільськогосподарського землекористування виступають землі 

сільськогосподарського призначення, відповідно і є основним засобом 

виробництва в сільському господарстві (продукти харчування, корми для 

тварин та сировина для інших галузей промисловості) [58].  

Виходячи з вищи сказаного, об’єктами сільськогосподарського 

землекористування є землі сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, територіальних громад 

(комунальної власності), держави та закріплені за конкретним державним, 

комунальним чи приватним підприємством, установою для використання з 

певною метою відповідно до її цільового призначення.  

Відповідно до ст. 22 Земельного кодексу України землі 

сільськогосподарського призначення можуть передаватися у власність або 

надаватись у користування суб’єктам сільськогосподарського 

землекористування для наступних цілей [38]: 

а) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – як 

сільськогосподарським підприємствам так, і громадянам-підприємцям; б) 
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ведення особистого селянського господарства, городництва, садівництва, 

сінокосіння та випасання худоби, а також для ведення фермерського 

господарства (громадянам та особам без громадянства); в) для навчально-

дослідних цілей, пропагування найкращих практик сільського господарства – 

сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам; 

г) ведення підсобного сільського господарства – несільськогосподарським 

підприємствам, організаціям та установам, об’єднанням громадян та релігійним 

організаціям; д) розташування власної інфраструктури – ринкам 

сільськогосподарської продукції.  

Ця стаття встановлює обмеження суб’єктів права приватної власності на 

землі сільськогосподарського призначення, що стосується осіб без 

громадянства та іноземців, а також іноземних юридичних осіб та іноземних 

держав. За загальним правилом, лише громадяни та юридичні особи України 

можуть бути суб’єктами права приватної власності на землі 

сільськогосподарського призначення 

Винятком із цього правила є ст. 81,82 Земельного кодексу України, де 

сказано, що землі сільськогосподарського призначення можуть успадковувати 

іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи. Однак ці суб'єкти 

повинні здійснити відчуження землі протягом одного року з дати набуття права 

власності [38].  

Аналізуючи матеріали кількісного обліку, випливає наступне: великий 

вплив на структуру земельного фонду нашої країни має тенденція 

перерозподілу площі сільськогосподарських угідь між існуючими 

сільськогосподарськими підприємствами щодо великих агрохолдингів. У 2018 

році в Україні нараховувалося більше 100 таких підприємств. Загальна 

площа,яких у 2012 році складала 6381,2 тис. га, а у 2018 році – 6329,05 тис. га, 

тобто зменшилась на 52,1 тис га. 

Досліджуючи ефективність використання земельних ресурсів, важливе 

значення мають сільськогосподарські підприємства. У 2018 році в Україні 

нараховувалося 20932 з площею сільськогосподарських угідь до 50 га, що 
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складає 45,9% їх загальної кількості Ці підприємства використовували 516,3 

тис. га сільськогосподарських угідь. 304 сільськогосподарські підприємства 

(0,7%) використовували понад 7000 га сільськогосподарських угідь. 

Спостерігаємо тенденцію подрібнення землекористування 

сільськогосподарських підприємств, а також зростання ролі особистих 

селянських господарств. 

В Україні нараховується понад 25,3 млн. власників землі та 

землекористувачів. Для ведення сільськогосподарського виробництва селянами 

самостійно використовується 13,7 млн. га (44.1%) та 15,9 млн. га (51,1%) – 

сільськогосподарськими підприємствами на умовах оренди. 

Сільськогосподарські підприємства на праві власності використовують лише 

19,6 тис га земель [31]. 

Таким чином, внаслідок земельної реформи на Тернопільщині утворилися 

різні форми господарювання, засновані на приватній власності. Так, на кінець 

2019 року в Тернопільській області нараховувалось 1130 сільськогосподарських 

формувань (рис. 2.3). Утворені сільськогосподарські відрізняються різняться 

між собою за площею землекористувань (табл.2.4). 

 

Рис.2.3 Новостворені агроформування Тернопільської області* 

*Джерело: побудовано автором за даними Головного управління Держгеокадастру та 

Головного управління статистики у Тернопільській області 
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Таблиця 2.4 

Тенденції змін кількості новостворених агроформувань та площі їх сільськогосподарських угідь у 

Тернопільській області* 
Назва форми 

господарювання 

2010 р. 2019 р. +,- 

2019 р. 

до 

2010 р, 

Кількість 

господарств 

Площа 

с.г угідь, 

га 

З них 

ріллі, га 

Сер. 

розмір 

Кількість 

господарст

в 

Площа 

с.г угідь, 

га 

З них 

ріллі, га 

Сер. 

розмі

р 

од. % га  га од. % га  га % 

Сільськогосподарськ

і кооперативи 

 

12 0,9 1844,4 1448,3 154 7 0,6 806,38 805,58 115 -0,3 

Сільськогосподарськ

і товариства 

 

231 17,4 235233,9 231436,29 1018 242 21,4 263578,8 253839,7 1089 +4,0 

Фермерські 

господарства 

 

773 58,1 67305,4 67067,98 87 623 55,0 76258,3 73611,3 122,4 -3,1 

Інші недержавні с.г 

підприємства 

 

313 23,6 155213,3 153665,96 496 261 23,0 170260,1 163292,7 652 -0,6 

Разом 

 

1329 100 459597,0 453618,53 267 1133 100 510903,6 4915492,7 269 - 

 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та 

Головного управління статистики  у Тернопільській області 
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Переважаючою формою господарювання виступають фермерські 

господарства. В області їх налічується 623. Площа зайнята 

сільськогосподарськими угіддями, які використовують фермерські 

господарства становить 76258,3 га. На другому місці за кількістю 

функціонуючих підприємств знаходяться сільськогосподарські товариства - 

242, а площа сільськогосподарських угідь є значно більшою  – 263578,8 га. 

Також проаналізовано тенденції розподілу земель за основними 

власниками землі та землекористувачами у Бучацькому районі та на території  

Трибухівської об’єднаної територіальної громади (додатки К, Л). 

 

2.2 Соціально-економічна оцінка тенденцій розвитку 

сільськогосподарського землекористування  

Сучасний підхід до вирішення проблем територіального розвитку 

землекористування реалізується з позицій, які не мають загальної соціально-

економічної спрямованості, оскільки ринок землі, з одного боку, об’єктивно 

націлений на перетворення земельних ділянок у товар, особливо земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, а, з іншого боку, повинен 

враховувати екологічні, соціальні та економічні вимоги землекористування. 

Тому зосередження уваги виключно на ринковому підході не завжди 

відповідає оптимальному процесу територіального розвитку 

землекористування. Крім того, при вирішенні проблем територіального 

розвитку вводиться певна суб'єктивність структур управління, що не створює 

всебічного уявлення про потреби функціонального землекористування у 

сільській та міській місцевості. Це пов’язано, головним чином, з інвестиційною 

непривабливістю землі та об’єктів, що використовуються у соціальній сфері та 

в екологічних цілях, а це не приносить очевидної комерційної вигоди. [128]. 

При формуванні в Україні ринкової та екологічно безпечної економіки 

принципи функціонального використання та розвитку землекористування 

потребують врахування соціально-економічних та екологічних потреб. 
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Поліпшення та розвиток розподілу (перерозподілу) землі в межах 

територіальних соціально-економічних утворень є досить непростим 

завданням, що вимагає розробки нових методів заснованих на оцінці земель, 

зборі та обробці інформації з земельного кадастру. Водночас необхідно 

розглядати територію територіальних громад як єдину систему та об’єктивно 

оцінювати вплив функціонального землекористування на їх розвиток. Цей 

підхід ставить особливі вимоги до методології, яка повинна забезпечити 

здатність моделювати складні функціональні взаємозв'язки та оцінювати 

перспективи розподілу землі (перерозподіл) [128]. Незаперечним, правда, є 

соціальний ефект від проведення земельної реформи. Громадяни України 

подвоїли розміри своїх присадибних земельних ділянок або ділянок, наданих їм 

для ведення особистого селянського господарства. Нині у власності та 

користуванні 25 млн громадян зосереджено 19,7 млн га сільськогосподарських 

угідь, на яких виробляється 2/3 валової продукції сільського господарства 

країни [37]. 

Ефективність землекористування – складна, багатогранна категорія. Вона 

відображає характерні особливості економічних, екологічних, соціальних та 

інших явищ. Аналіз категорії ефективності, визначальних її факторів дозволяє 

зробити висновок, що адекватними змісту і формам прояву ефективності 

землекористування, а відповідно здійснюваним заходам земельної реформи, є 

групи показників економічної ефективності, які можуть виступати в якості 

вимірювача, критерію ефективності організації використання та охорони 

земель. Як критерій ефективності, наприклад, сільськогосподарського 

землекористування і управління, використовуються зокремлені показники 

окремих видів ресурсів: крім земельних, інших матеріальних ресурсів, 

основних виробничих фондів, капітальних вкладень, що характеризує 

економічну діяльність, і узагальнюючі показники, що характеризують кінцеві 

результати. Поліпшення показників ефективності діяльності організації 

можливо в результаті розробки і реалізації шляхів зростання економічної 

ефективності управління. 
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Понад 1 млн громадян приєднали земельні ділянки і земельні частки (паї) 

площею 3895,2 тис. га до особистих господарств (без створення юридичної 

особи) [37]. 

На сьогодні в області нараховується 1130 підприємств в т. ч. фермерських 

господарств – 623. Сільськогосподарські підприємства використовують 

510903,6 га сільськогосподарських угідь, з них ріллі – 4915492,7 га (таблиця 

2.4). В області переважають невеликі сільськогосподарські підприємства. 

Доцільно зробити аналіз рівня використання земель в сільському 

господарстві за валовою продукцією в порівнянні з 2000 роком (табл.2.5) 

станом на 2019 рік. 

Таблиця 2.5 

Тенденції змін валової продукції сільського господарства за 

категоріями господарств у Тернопільській області (вартість зазначена у 

млн.грн.)* 

Продукція сільського господарства 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2019 р 

Всі категорії господарств 5273 5267 5825 8051 9084 

у т.ч. продукція рослинництва 3258 3178 3875 5792 6809 

продукція тваринництва 2015 2089 1950 2259 2275 

Вироблено продукції на 1 особу,  

тис.грн. 
4572 4721 5362 7488 8552 

на 100 га сільськогосподарських угідь 

тис.грн 

503 534 604 834 905 

Сільськогосподарські підприємства вся 

продукція сільського господарств 
1416 1535 2381 3770 5354 

у т.ч. продукція рослинництва 1184 1346 2067 3243 4637 

продукція тваринництва 232 189 314 527 716 

Господарства населення 3731 3731 3443 4269 4116 

у т.ч. продукція рослинництва 2073 1831 1808 2538 2571 

продукція тваринництва 1783 1900 1635 1730 1545 

*Джерело: сформовано автором за даними Головного управління статистики  у 

Тернопільській області. 

У 2000 - 2019 роках спостерігалося збільшення (+94%) 

сільськогосподарського виробництва на душу населення та збільшення (+93%) 
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виробництва на 100 га сільськогосподарських угідь, найбільша частка в 

сільськогосподарському виробництві припадає на домогосподарства з більшим 

рослинницьким виробництвом. Приблизно 55% від загальної кількості 

сільськогосподарських підприємств займають фермерські господарства. Однак 

це переважно невеликі за розмірами агровиробники, адже середній розмір їх 

землекористування становить 122 га. Натомість середній розмір 

використовуваних угідь сільськогосподарськими товариствами становив 1089 

га і серед них є підприємства, які використовують кілька тисяч гектарів землі. 

Тому фермерські господарства є найвигіднішою формою господарювання для 

українського виробника сільськогосподарської продукції. 

Комплексним показником оцінки ефективності заходів земельної 

реформи у сільському господарстві є тенденції зміни вартості 

сільськогосподарських земель в період 1995-2015 років. 

Таблиця 2.6 

Тенденції зміни вартості орних земель по Україні 

в період 1995-2015 років* 

1995 рік 1995 рік дол./га 2499,4 

 

2000 рік 

дол./га 1631,6 

% до 1995 року 65,3 

 

2005 рік 

дол./га 1830,0 

% до 1995 року 73,2 

% до 2000 року 112,2 

 

 

2010 рік 

дол./га 1480,0 

% до 1995 року 59,2 

% до 2000 року 90,7 

% до 2005 року 80,9 

 

 

2015 рік 

дол./га 1416,1 

% до 1995 року 56,7 

% до 2000 року 86,8 

% до 2005 року 77,4 

% до 2010 року 95,7 

* Джерело: сформовано автором на основі [103] 

Як показують дані таблиці вартість орних земель не зростає, а навпаки 

знизилася в 2015 році у порівнянні із 1995 роком на 56,7 %, із 2000 – на 86,8, із 

2005 – 77,4 та із  2010 роком на 95,7 [103]. У додатку Р наведено тенденції змін 
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грошової  оцінки земель сільськогосподарського призначення в розрізі 

адміністративних районів Тернопільської області. 

Із-за відсутності проектів землеустрою щодо організації сівозмін 

структура посівних площ сільськогосподарських культур у Тернопільській 

області різко змінилася в сторону виснаження орних земель (таблиця 2.7) та 

рис.2.4. 

Таблиця 2.7 

Тенденції змін посівних площ сільськогосподарських культур 

у всіх категоріях господарств Тернопільської області* 

 2000 рік 2010 рік 2015 рік 2019 рік 

     

Уся посівна площа 793,9 760,3 793,4 839,3 

Культури зернові та 

зернобобові  – всього 406,7 465,9 446,9 463,2 

з них     

пшениця 190,6 240,5 202,0 202,5 

ячмінь 110,2 116,2 94,4 114,5 

жито 9,4 3,2 2,4 1,4 

овес 14,1 7,0 4,6 4,1 

кукурудза на зерно 25,8 75,5 119,3 108,0 

гречка 31,4 12,2 12,1 7,1 

культури зернобобові – 

всього 23,3 10,6 11,9 25,5 

у т.ч. горох 13,9 5,9 7,1 18,8 

     вика  4,8 2,1 0,6 0,2 

Культури технічні 95,9 158,1 213,8 258,4 

Буряк цукровий 

фабричний 73,0 61,2 16,5 34,4 

Соняшник 1,6 11,9 31,3 70,8 

Соя 0,1 25,0 105,2 76,7 

Ріпак озимий та кольза 

(ріпак ярий) 19,0 54,2 54,3 75,5 

Картопля та овоче-

баштані культури 85,8 67,1 69,5 67,6 

Картопля 72,8 57,4 57,9 56,2 

Культури овочеві 

відкритого ґрунту 12,7 9,4 10,9 10,7 

Культури кормові  205,5 69,2 63,2 50,0 

Коренеплоди кормові 17,0 13,6 12,5 10,8 

Кукурудза кормова 47,9 8,6 5,4 4,5 

Трави однорічні  64,7 20,3 16,3 11,7 

Трави багаторічні  75,2 26,7 28,9 22,2 

* Джерело: сформовано за даними Головного управління статистики  у Тернопільській 

області.  
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Так, площа посіву технічних культу зросла за період 2000-2018 років, 

майже на 162,5 тис. га проте площа кормових культур зменшилася на майже на 

155,50 тис. га Крім того, площа посівних площ збільшилася на 45,5  тис. га, 

тобто із 793,9 тис. га в 2000 році до 839,3 тис. га в 2018 році. 

 

Рис. 2.4  Тенденції змін посівних площ окремих видів 

сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств (тис.га)* 
* Джерело: сформовано автором за даними Головного управління статистики  у 

Тернопільській області  

 

Таким чином, найгострішими проблемами розвитку 

сільськогосподарського землекористування сільських територій залишаються: 

1) незавершеність економічно-правових відносин власності між 

власниками земельних часток (паїв) та юридичними особами 

(сільськогосподарськими агроформуваннями та фермерськими 

господарствами), територіальними громадами; 

2) неповне земельне законодавство, система гарантування прав на землю 

(зокрема, система державного земельного кадастру) та інфраструктура обігу 

сільськогосподарських земель, включаючи іпотеку; 

3) відсутність землеустрою та землевпорядкування, які спрямовані на 

розв’язання питань та завдань планування розвитку землекористування, 

науково обґрунтованого перерозподілу (розподілу) земель; 

4) припинення робіт з охорони земель через знищення системи плати за 

землю, і як наслідок брак коштів для здійснення землеустрою, облаштування 
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інженерної інфраструктури землекористування, меліоративних та 

землеохоронних  заходів [99]. 

 

2.3 Тенденції екологізації землекористування територіальних громад 

Земля є чи не найважливішим чинником в житті суспільства. У 

сільськогосподарському виробництві земля є предметом праці, на  який людина 

впливає в процесі виробництва, і  знаряддям виробництва, за допомогою якого 

людина отримує врожай сільськогосподарських культур [123, с.34]. Є ряд 

чинників, які впливають на розвиток землекористування сільських територій, а 

саме природні, просторові та антропогенні рис.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Чинники, які впливають на розвиток сільських територій*          

* Джерело: розроблено автором 

 Спільним критерієм, за яким виділено природні та антропогенні 

чинники, є їх походження. Просторові займають проміжне становище, оскільки 

вони виникли під впливом природних та антропогенних, однак при 

землекористуванні сільських територій вони є домінуючими. 

До природних факторів, які впливають на розвиток землекористування 

сільських територій відносять біокліматичний потенціал території, зони 

розміщення господарства, рельєф місцевості (ухил), ґрунтовий покрив і 

родючість ґрунтів, засоленість,  залуженість та наявність гідрографічної мережі, 

контурність сільськогосподарських земель, лісистість території [98]. 

Розвиток землекористування сільських 

територій 

Чинники 

Природні Просторові Антропогенні 
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За даними моніторингу земель на території Тернопільської області   

поширені основні типи ґрунтів: 

-  Сильноопідзолені; 

-  Слабоопідзолені ґрунти; 

- Чорноземи типові; 

- Закам’яничені ґрунти чорноземного типу; 

- Ґрунти балочних долин та заплав річок  

Ці ґрунти поширені на різних елементах рельєфу і характеризуються 

різною природною родючістю. Найціннішими на території області є слабо- 

опідзолені ґрунти та чорноземи типові  які займають 76,4% від загальної площі  

земель (Додаток Н). Однак в зв’язку з тим, що територія Тернопільської області 

розташована у межах Подільської морфоструктури, що в сучасному рельєфі є 

високо підняте, сильно розчленоване верствувате плато, ґрунтовий покрив 

області  піддається значному впливу ерозії, (загальний % еродованих земель в 

межах області складає – 41,15).  

Втілення у життя принципу екологізації землекористування вимагає 

розробки широкої системи нормативних документів, що стосуються 

використання землі як засобу виробництва та її охорони як елементу 

навколишнього середовища. Адже соціально-економічні цілі того чи іншого 

власника землі або землекористувача, які в їхньому розумінні є пріоритетними, 

виявляться марними, якщо при цьому буде загублено навколишнє середовище, 

в якому вони знаходяться. Тому дуже важливо, щоб заходи, які направлені 

на екологізацію сільськогосподарського землекористування, сьогодні стали 

складовим елементом земельної реформи, набули пріоритетності в умовах 

нових земельних відносин. Надзвичайно важливим аргументом на користь 

економічного підходу до землі, підвищення її продуктивності, збереження 

родючості ґрунту є ст. 164 Земельного кодексу України [38], яка визначає 

наступний перелік заходів із охорони земель:  

а) обґрунтування та забезпечення досягнення раціонального 

землекористування; 
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б) захист сільськогосподарських, лісових угідь від необґрунтованого 

вилучення для інших потреб; 

в) захист земель від ерозії, селевих потоків, повеней, затоплення, 

засолення, ущільнення, забруднення промисловими відходами, хімічними та 

радіоактивними речовинами та техногенних процесів; 

г) збереження та охорона природних водно-болотних територій; 

ґ)запобігання погіршенню естетичного та екологічної стану 

антропогенних агроландшафтів; 

д)консервація деградованих та малопродуктивних 

сільськогосподарських угідь. 

Земельний кодекс передбачає розроблення та введення норм 

граничнодопустимих концентрацій хімічних, радіоактивних та інших шкід-

ливих речовин у ґрунті. 

При розміщенні, влаштуванні, проектуванні, будівництві та введенні в 

експлуатацію нових і реконструкції існуючих будівель та споруд, а також 

впровадженні нових технологій повинні бути передбачені економічні, 

санітарні  та технічні заходи щодо охорони земель. 

Проте якщо земельне законодавство регулює заходи щодо 

екологобезпечного використання земель, то землеустрій як комплексна 

система взаємопов'язаних організаційних, правових, економічних, 

інженерних, екологічних, економічних та інших заходів реалізує їх . Слід 

зазначити, що крім землевпорядкування не існує жодної науки, яка б могла 

вирішити нагальні проблеми. Інші науки не можуть забезпечити 

відповідного порядку щодо впорядкування землі [143]. 

Однак в умовах ринкової економіки землевпорядкування повинне мати 

глибший зміст. Адже аналіз землевпорядної практики свідчить, що схеми і 

проекти землевпорядкування нині, на жаль, базуються на нормативно-

технічній документації, яка не містить тих методичних положень, що, справді, 

відображали б бережливий режим землекористування. Без сумніву, 

землевпорядні розробки мають започаткувати переорієнтацію на перехід до 
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комплексного підходу дослідження та вивчення території землекористування 

на базі об'єктивно існуючих систем. 

Слід наголосити, що сутністю землевпорядкування на ландшафтній 

основі є не тільки врахування системи природно-економічних факторів, але й 

пізнання закономірностей будови частини ландшафтів та процесів, які 

відбуваються в них, вміння дати прогнозний аналіз змін у ландшафтах, які 

виникають в процесі антропогенної діяльності, на відповідний період часу та 

ін. Лише за такої умови будуть розв'язані існуючі суперечності між людиною 

й біосферою, соціальні, економічні, господарські та інші проблеми охорони 

та використання земель [69]. 

Ландшафтний підхід до організації території землекористування 

виключає однобічні інтереси тільки однієї галузі виробництва, оскільки вони 

виступають у ролі рівноправних між собою суб'єктів господарювання на 

землі. Врахування цього фактора при проектуванні важливе тому, що 

ландшафти, перебуваючи у просторовому взаємозв'язку між собою, 

створюють міцну ландшафтну мережу певної території й вилучення з цієї 

мережі окремої "комірки", тобто окремого ландшафту, супроводжується 

послабленням решти "комірок" (ландшафтів). Наприклад, трансформація 

лісових насаджень у ріллю або кормові угіддя супроводжуватиметься зміною 

вологообміну як в атмосфері, так і у перерозподілі поверхневого та підземного 

стоків. 

Трансформація боліт та заболочених земель буде супроводжуватися 

зміною обміну вологи не тільки в даному ландшафті, а й зміною обміну 

вологи в і в суміжних ландшафтах. Трансформація природних кормових угідь 

(пасовищ, сіножатей) в ріллю, особливо в умовах складного рельєфу, 

супроводжуватиметься посиленням ерозійних процесів тощо. Перенасиченість 

сівозмін просапними культурами супроводжуватиметься від'ємним балансом 

гумусу в ґрунті [70, 123]. 

Таким чином, необхідно переглянути давно застарілі підходи до 

трансформації угідь, при яких мала місце тенденція максимального залучення 
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земель до сільськогосподарського обігу. Адже практика показала, що 

розорювання схилових земель, трансформація насаджень водоохоронного 

значення принесли більше шкоди, ніж користі. Тому до складу заходів щодо 

створення екологічно стійких ландшафтів, екологічного нормування 

антропогенного навантаження на земельні ресурси, насамперед, повинні 

входити такі, які сприяютимуть доведенню існуючих (фактичних) параметрів 

характеристики угідь та родючості ґрунтів у відповідності з еталонами [13]. 

Цілісність екологічного потенціалу, взаємна трансформація 

економічних та екологічних наслідків на невизначений період визначають 

розширення спектру вимірів та оцінок. Раціональність природокористування 

можна охарактеризувати структурою землекористування, а також якістю 

екологічного потенціалу земельних ресурсів. 

Для оцінки екологічного стану сільськогосподарського 

землекористування та агроландшафтів і використовують такі показники: 

- коефіцієнт екологічної стабільності території (землекористування);  

- коефіцієнт антропогенного навантаження;  

- лісистість території;  

- інші показники, що характеризують екологічне різноманіття та стійкість 

території (мікрозаповідники, екологічні ніші, протяжність міграційних 

коридорів, площі захищені лісосмугами) [27].  

Площа, вкрита лісовою рослинністю, становить лише 17,6% земельного 

фонду України, тоді як лісистість Японії - майже 70%, Фінляндії та Швеції - 

58, США та Канади - понад 30, Німеччини та Франції - 27 та 24% відповідно. У 

системі господарсько-економічної діяльності важливим є не стільки відсоток 

лісистості в Україні, скільки нерівномірний розподіл лісових площ. Так, у 

гірських районах Карпат ліси становлять 40%, на Поліссі - близько 29%, в зоні 

Лісостепу - 13, у Степу - 4% відповідно. 

Дослідження академіка С. А. Генсірука [13] показують, що, наприклад, 

для Лісостепової зони показник лісистості території повинен складати 16—

20%. Оптимальна лісистість агроландшафту – це така лісова площа, 
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розміщення, якої на водозаборі найповніше виконує ґрунтозахисну та водоохо-

ронну функції, покращує якість води у водоймах, підвищує продуктивність 

агроценозів, забезпечує синхронізацію лісової площі з елементами рельєфу та 

гідрографічною мережею. Тому очевидно, що жодні нормативи лісистості не 

враховують всієї ситуації в тому чи іншому конкретному випадку. Саме 

комплексні дослідження та обстеження території можуть надати об'єктивну 

інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень щодо 

ефективного землекористування. 

Тенденції змін коефіцієнта лісистості на території Тернопілььскої області 

та Бучацького району наведено у таблиці 2.8. У додатку Ф проведено 

розрахунок показника лісистості в розрізі сільських рад району. 

Таблиця 2.8 

Тенденції змін коефіцієнта лісистості на території Тернопільської 

області та Бучацького району 

*Джерело: розраховано автором з використанням даних Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області 

 

Важливий чинник збереження екологічної рівноваги – лісистість 

території (питома вага лісових площ у загальній структурі земельних угідь). 

Загальний показник лісистості в межах області складає 14,6%. Це дуже 

низький показник. В межах Бучацького району лісистість сягає 15,9%. За цим 

показником виділяється ряд сільських рад: Костільницька сільська рада – 

47,2%; Ліщанецька– 44,1%; Стінківська– 39,5%, що. значно вище від 

середнього показника по Україні. 

Вид угіддя  Площа 

(П), га 

Коефіцієнт 

лісистості 

Площа 

(П),га 

Коефіцієнт 

лісистості  

+,- 

 Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р  

Тернопільська область 

Лісовкриті площі 200715,74 14,4 201695,17 14,6 +,0,2 

Загальна площа  1382473,00  1382473,00   

Бучацький район 

Лісовкриті площі 12747,11 15,8 12793,47 15,9 +,01 

Загальна площа  80212,00  80212,00   
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Також сільські ради, на території яких лісистість складає менше 1%, що 

є дуже негативним з екологічної точки зору. В більшості сільських рад 

показник лісистості вищий від середнього по Україні (14,9%). 

У таблиці 2.9 наводиться розрахунок коефіцієнта лісистості на території 

Трибухівської ОТГ. 

Таблиця 2.9 

Тенденції змін коефіцієнта лісистості на території Трибухівської 

ОТГ* 

*Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області 

 

Лісистість об’єднаної територіальної громади складає 7 %, це дуже 

низький показник, і відповідно здійснюється негативний вплив на екологічну 

ситуацію. 

При характеристиці просторових чинників, які впливають на формування 

землекористування сільських територій, важливе значення має коефіцієнт 

екологічної стабільності. Найефективніше використання земельних ресурсів 

характеризується коефіцієнтом екологічної стійкості території (Keк.ст), що 

характеризує рівень інтенсивного використання земельних ресурсів. Розподіл 

Вид угіддя  Площа (П), 

га 

Коефіцієнт 

лісистості 

Площа (П), 

га 

Коефіціє

нт 

лісистост

і  

+,- 

 Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р  

 Трибухівська сільська рада  

Лісовкриті площі 422,18 0,09 428,66 0,10 +0,01 

Загальна площа  4434,00  4434,00   

 Пишківська сільська рада  

Лісовкриті площі 1,00 0 1,00 0  

Загальна площа  1669,00  1669,00   

В цілому по 

громаді 

423,18 0,07 429,66 0,07 - 

 6103,00  6103,00   
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земель за господарським їх використанням не має достатнього економічного та 

екологічного обґрунтовання. 

Зокрема, структура землекористування та екологічний дисбаланс 

земельного фонду суттєво не змінились. Таким чином, оцінка екологічної 

стійкості (стабільності) землекористування в регіонах України шляхом 

розрахунку коефіцієнта екологічної стійкості свідчить про те, що екологічна 

стабільність землекористування в Україні залишається стабільно нестійкою 

(Кек.ст. 0,40) [37].  

З метою оцінки впливу якісного складу угідь на екологічну стабільність 

(стійкість) території потрібно розрахувати коефіцієнти екологічної 

стабільності території й впливу угідь на навколишні землі. 

Загальне значення коефіцієнта екологічної стабільності (стійкості) 

території розраховують за формулою [2.1]: 

Кек. ст.= 
 К1і ×Р і 

Рі
 × Кр      (2.1) 

        де К 1і — коефіцієнт екологічної стабільності угідь і-го виду; 

Рі — площа угідь і-го виду;  

Кр — коефіцієнт морфологічної стабільності рельєфу (Кр = 1 для 

нестабільних територій). 

Середній показник коефіцієнта екологічної стабільності (стійкості) 

території України становить 0,40. Тобто територія визначається як нестійко 

стабільна, що свідчить про недостатню екологічну стабільність нашої держави. 

Таблиця 2.10 

Значення коефіцієнта оцінки екологічних показників 
Угіддя Коефіцієнт екологічної 

стабільності території, К1 

Бал антропогенного 

навантаження, Б 

Забудовані території і дороги  0  5  

Рілля  0,14  4  

Б/н  0,43  4  

Сіножаті  0,62  3  

Пасовища  0,68  3  

Води  0,79  2  

Лісосмуги  0,38  2  

Ліс  1,00  2  
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Таблиця 2.11 

Значення зведених показників, що відображають екологізацію 

землекористування 

Назва показника  Значення показника  

1. Коефіцієнт екологічної 

стабільності  

а) ≤ 0,33 – екологічно нестабільна територія;  

б) від 0,34 до 0,50 – територія є екологічно 

нестійкою;  

в) від 0,51 до 0,66 – територія є середньо стабільною;  

г) ≥ 0,67 – територія екологічно стабільна  

2. Коефіцієнт антропогенного  

навантаження  

а) < 3,4  

б) 3,4 – сер. показник по Україні  

в) > 3,4  

3. Коефіцієнт розораності, %  а) ≤ 30  

б) 30 – 60  

в) 60 – 100  

4. Коефіцієнт лісистості, %  а) ≥ 30  

б) 30 – 20  

в) 20 – 10  

г) 10 – 0  

У таблиці 2.12 та 2.13 розраховано коефіцієнт екологічної стабільності 

Тернопільської області та Бучацького району. 

Таблиця 2.12 

Тенденції зміни коефіцієнта екологічної стабільності  

Тернопільської області* 

Вид угіддя Кое

фіціє

нт 

(Кі) 

Площа (П), 

га 

П× Кі Коефіці

єнт 

екологі

чної 

стабіль

ності ** 

Площа 

(П), га 

П× Кі Коефіці

єнт 

екологі

чної 

стабіль

ності 

  Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р. 

Рілля 0,14 854062,02 119568,68  856413,40 119897,88  

Багаторічні 

насадження 

0,43 15196,39 6534,45  15734,73 6765,62  

Сінокоси 0,62 27948,04 17327,78  26523,83 16444,77  

Пасовища 0,48 145085,12 69640,86  144026,91 69132,92  

Всього 

сільськогоспод

арських угідь 

 1048982,29 213071,77 0,2031 1046139,17 212241,19 0,2028 

Ліси 1,0 200715,74 200715,74  201695,17 201695,17  

Води 0,79 19389,52 15317,72  19275,43 15227,59  

Інші угіддя 0       

Загальна 

площа  

 1382473,00 429105,23 0,310 1382473,0 429058,95 0,310 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області 
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Таким чином, територія Тернопільської області відноситься до екологічно 

нестабільної, оскільки, коефіцієнт екологічної стабільності складає 0,310 по 

області, а це відповідно менше за 0,33. В структурі земельних угідь області 

відбулися незначні зміни, але в загальному даний показник не змінився, в 

порівнянні з 2010 та 2019 роками. 

Таблиця 2.13 

Тенденції зміни коефіцієнта екологічної стабільності  

Бучацького району Тернопільської області* 

Вид угіддя Коефі

цієнт 

(Кі) 

Площа 

(П), га 

П× Кі Коефіц

ієнт 

екологі

чної 

стабіль

ності 

Площа 

(П), га 

П×  Кі Коефі

цієнт 

еколо

гічної 

стабіл

ьності 

  Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р. 

Рілля 0,14 49884,34 6983,07  49823,85 6975,34  

Багаторічні 

насадження 

0,43 574,67 247,11  797,66 342,99  

Сінокоси 0,62 790,63 490,19  718,32 445,36  

Пасовища 0,48 9893,21 4748,74  9729,55 4670,18  

Всього 

сільськогосп

одарських 

угідь 

 61360,07 12469,11 0,203 61199,48 12433,87 0,203 

Ліси 1,0 12747,11 12747,11  12793,47 12792,47  

Води 0,79 1009,30 797,35  1005,96 794,71  

Інші угіддя 0       

Загальна 

площа  

 80212,00 26013,57 0,324 80212,00 26021,05 0,324 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління Держгеокадастру  у 

Тернопільській області 

 З приведених розрахунків випливає, те що територія Бучацького району 

відноситься до екологічно нестабільної, оскільки коефіцієнт екологічної 

стабільності складає 0,324.  

У Додатку Т розраховано коефіцієнти екологічної стабільності території 

по місцевих радах Бучацького району. 

Як видно з розрахунків, коефіцієнт екологічної стабільності на 

території Бобулинської сільської ради (0,294), Возилівської (0,282), 

Добропільської (0,254), Зеленської (0,218), Медведівської (0,218), 
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Новопетликівської (0,145), сягає менше, ніж 0,3, і він належить до 

нестабільних. Коефіцієнт екологічної стабільності території в межах 0,3-0,5 

відносять до нестійко стабільних територій і саме значна кількість місцевих рад 

району відноситься до цієї групи. На території району є декілька сільських рад 

коефіцієнт екологічної стабільності території, яких перевищує 0,5 і 

відноситься до середньо стабільних, а саме: Костільницька сільська рада – 

0,610; Ліщанецька – 0,560; Стінківська – 0,556. 

Отже, найвищий коефіцієнт екологічної стабільності на території 

Костільницької сільської ради. Він вищий від середнього показника по 

Україні на 52%.  

З вище наведених даних, коефіцієнт екологічної стабільності на 

території Пишківської сільської ради складає 0,194, а на території 

Трибухівської – 0,260 це відповідно  менше, ніж 0,3, і він належить до 

нестабільних. Проаналізувавши дані, бачимо тенденцію збільшення даного 

коефіцієнта, а саме у 2010 році на території Пишківської сільської ради він 

складає 0,177, а відповідно у 2019 році – 0,194. Тобто є деякі позитивні 

зрушення, але цього недостатньо. Коефіцієнт на території Трибухівської 

сільської ради також дещо підвищився (0,260 та 0,262). Територія 

Трибухівської об’єднаної територіальної громади відноситься до екологічно 

нестабільної. 

До антропогенних чинників, які впливають на розвиток сільських 

територій, слід віднести показник освоєності, розораності, коефіцієнт 

антропогенного навантаження, тощо. 

В Україні, за статистикою, якісний стан земельних ресурів та 

навколишнього середовища в цілому з року в рік погіршується. Посилюються 

процеси деградації (ерозія, засолення, перезволоження тощо). Через підвищене 

антропогенне навантаження, нераціональне використання природних ресурсів 
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Таблиця 2.14 

Тенденції змін коефіцієнта екологічної стабільності Трибухівської ОТГ * 

Вид угіддя Коефіц

ієнт 

(Кі) 

Площа 

(П), га 

П× Кі Коефіц

ієнт 

екологі

чної 

стабіль

ності 

Площа 

(П), га 

П× Кі Коефіц

ієнт 

екологі

чної 

стабіль

ності 

Площа 

(П), га 

П× Кі Коефіц

ієнт 

екологі

чної 

стабіль

ності 

Площа 

(П), га 

П× Кі Коефі

цієнт 

еколо

гічної 

стабіл

ьност

і 

Трибухівська сільська рада Пишківська сільська рада Трибухівська сільська рада Пишківська сільська рада 

  Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р. 

Рілля 0,14 3251,75 455,25  1399,06 195,87  3194,61 447,24  1307,09 182,99  

Багаторічні 

насадження 

0,43 25,00 10,75  6,00 2,58  126,54 54,41  94,11 40,47  

Сінокоси 0,62 100,84 62,52  38,00 23,56  44,31 27,47  44,70 27,71  

Пасовища 0,48 261,04 125,30  59,00 28,32  252,32 121,11  59,37 28,50  

Всього 

сільськогоспо

дарських 

угідь 

 3638,63 653,82 0,180 1502,06 250,33 0,167 3617,80 650,23 0,180 1505,27 279,67 0,186 

Ліси 1,0 422,18 422,18  1,00 1,00  428,60 428,60  1,00 1,00  

Води 0,79 96,09 75,91  55,84 44,11  103,09 81,44  54,30 42,90  

Інші угіддя 0             
Загальна 

площа  

 4434,00 1151,91 0,260 1669,00 295,44 0,177 4434,00 1160,27 0,262 1669,00 323,57 0,194 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління Держгеокадастру  у Тернопільській області 
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та недостатність захисних заходів зростають площі територій з негативним 

впливом на навколишнє середовище. Це виражається в забрудненні ґрунту, 

води, рослинності та атмосфери важкими металами, радіонуклідами, 

пестицидами, залишками добрив, причому не окремих, як раніше, місцевих 

територій, а цілих регіональних геосистем одного походження, загальної 

історії розвитку, тобто ландшафтів [124].  

Рівень інтенсивного землекористування є показником, подібним до 

фондооснащеності. Ефективність господарювання на землі визна¬чається 

показником вартості валової продукції та врожайністю. 

Коефіцієнт інтенсивності використання землі розраховується як 

відношення площі орних земель та інших видів угідь до загальної площі 

сільськогосподарських угідь. 

Наука та практика показує, що з підвищенням сільськогосподарської 

освоєності й розораності земельних угідь суттєво знижується екологічна 

стійкість ландшафтів.  

Висока розораність земель в поєднанні з недосконалою структурою 

посівних площ супроводжується збільшенням дефіциту гумусу в ґрунті, що є 

біоенергетичною основою родючості. Щорічний дефіцит гумусу тільки у 

західному регіоні України становить 0,3 т/га. Причому баланс гумусу в ґрунті 

визначено з урахуванням можливого виробництва органічних добрив (гною) й 

приорювання супутньої продукції (соломи). Це свідчить про те, що дефіцит 

гумусу в ґрунті рік у рік "накладається” тобто наростає. І це чи найбільше 

лихо для землероба, тим більше, якщо враховувати що за період від середини 

XIX ст. по сьогоднішній день інтенсивність в середньому в 10 — 12 разів. 

Унаслідок негативних тенденцій у землекористуванні в Україні тільки 

близько 5 млн. га знаходиться у відносно природному стані (болота, річки, 

озера, гори), решта земель опинилися під дією антропогенної діяльності [103, 

91]. 

Висока розораність території нашої країни є результатом екстенсивного 

ведення сільського господарства, започаткованого командно-адміністративним 
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стилем управління. Абсурдні плани виробництва продукції рослинництва 

призвели до розорювання крутих схилів, прибережних та придорожних смуг, 

кормових угідь, що порушувало екологію навколишнього середовища. У той 

же час приріст виробництва в 4 - 5 разів відставав від приросту засобів праці. 

При цьому існує зворотна залежність між продуктивністю  орних земель 

та ступенем їх розораності. Це означає, що продуктивність орних земель вища 

там, де нижчий показник сільськогосподарської освоєності території, де 

менша питома вага ріллі, а більшу площу займають кормові та інші угіддя. 

Коефіцієнт розораності – це відношення площі ріллі до площі 

сільськогосподарських угідь. Коефіцієнт розораності (Кроз) визначається за 

формулою (2.2), як питома вага орних земель в структурі усіх угідь: 

Кроз =
Рріллі

∑ Р
     (2.2) 

Тенденції змін коефіцієнта освоєності та розораності на території 

Тернопільської області та Бучацького району наведено у таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15 

Тенденції змін коефіцієнта розораності території Тернопільської області 

та Бучацького району* 

*Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області. 

Вид угіддя  Площа 

(П), тис.га 

Коефіцієнт 

освоєності, 

розораності,

% 

Площа (П), 

га 

Коефіцієн

т 

освоєност

і, 

розоранос

ті, % 

+, - 

 Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р  

Тернопільська область 

Рілля 854062,02 81,4 856413,40 81,9 +0,5 

Всього 

сільськогосподарських угідь 

1048982,29 75,8 1046139,17 75,7 -0,1 

Загальна площа  1382473,00  1382473,00   

Бучацький район 

Рілля 49884,34 81,3 49823,85 81,4 +0,1 

Всього 

сільськогосподарських угідь 

61360,07 76,5 61199,48 76,3 -0,2 

Загальна площа  80212,00  80212,00   
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З вище проведених розрахунків видно, що сільськогосподарська 

освоєнність території Тернопільської області складає 75,7%, а Бучацького 

району – 76,3%, Аналізуючи дані статистичної звітності за 2010 та 2019 роки, 

коефіцієнт розораності на території області має тенденцію до збільшення, а 

території Бучацького району  практично не змінився і становить 62%.  

У додатку Ф наводиться розрахунок сільськогогосподарської освоєності 

території та розораності у розрізі сільських рад району. В результаті 

проведених розрахунків, виявили дуже високу сільськогосподарську 

освоєність території понад 90% у наступних сільських радах Бучацького 

району: Добропільська сільська рада – 93,4%; Новопетликівська – 94,7%; 

Пилявська – 94,4%. Ці показники значно перевищують середні по Україні. 

Можна назвати сприятливою з екологічного погляду освоєність на території 

Ліщанецької сільської ради – 51,5%; Миколаївської – 58,3%; Сновидівської – 

60,1%; Стінківської – 54,6%; Язловецької – 49,8%; Костільницької – 47,9%. 

Оскільки вона нижча, ніж по країні.  

Висока сільськогосподарська освоєність здійснює негативний вплив на 

екологічну ситуацію території. Однак цей вплив може бути послаблений 

певною структурою сільськогосподарських угідь, коли площа орних земель в 

екологічному відношенні може бути компенсованим наявністю в структурі 

сільськогосподарських угідь площ кормових угідь. Ще одним важливим 

показником аналізу являється розораність території, яка визначає питому вагу 

ріллі в структурі земельних угідь. А в цілому по району показник розораності 

складає 62%.  

Розрахунок коефіцієнта розораності Трибухівської ОТГ наводиться в 

табл. 2.16. З нище наведених розрахунків бачимо тенденцію зменшення 

коефіцієнта розораності, а саме у 2010 році на території Пишківської сільської 

ради він складає 93,1%, а відповідно у 2019 році – 86,8%, а на території 

Трибухівської сільської ради відповідно 89,4% та 88,3%. В межах 

територіальної громади даний коефіцієнт складає 87,8%. 
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Таблиця 2.16 

Тенденції змін коефіцієнта розораності  території  Трибухівської ОТГ * 

*Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області. 

 

Для визначення впливу діяльності людини на стан природного 

середовища розраховується коефіцієнт антропогенного навантаження. 

Коефіцієнт антропогенного навантаження (Ка.н.) показує, наскільки сильно 

впливає діяльність людини на стан природного середовища. Він обчислюється 

за наступною формулою (2.3): 

Ка.н. =  
(∑ Р

і  
× Б і)

∑ Рі
  , (2,3) 

де Рі – площа земель з відповідним рівнем антропогенного навантаження, га;  

Бі – бал відповідної площі з певним рівнем антропогенного навантаження 

(вимірюється по 5-бальній шкалі). 

Коефіцієнт антропогенного навантаження (Ка.н.) оцінює ступінь впливу 

людської діяльності на навколишнє середовище, включаючи земельні ресурси. 

Високий ступінь антропогенного навантаження на землю мають забудовані 

землі, промисловості, транспорту; значний ступінь навантаження дають – рілля, 

багаторічні насадження; середній мають природні кормові угіддя (пасовища, 

Вид угіддя  Площа 

(П), га 

Коефіцієнт 

освоєності, 

розораност

і, % 

Площа 

(П), га 

Коефіцієнт 

освоєності, 

розораност

і, % 

+,- 

% 

 Станом на 01.01.2010 

р. 

Станом на 01.01.2019 р  

 Трибухівська сільська рада  

Рілля 3251,75 89,4 3194,61 88,3 -1,1 

Всього сільськогосподарських 

угідь 

3638,63 82,0 3617,80 81,6 +0,4 

Загальна площа 4434,00  4434,00   

 Пишківська сільська рада  

Рілля 1399,06 93,1 1307,09 86,8 -6,3 

Всього сільськогосподарських 

угідь 

1502,06 90,0 1505,27 90,2 -0,2 

Загальна площа 1669,00  1669,00   

Рілля (в межах ОТГ) 4650,81 90,5 4501,70 87,8 -2,7 

Всього сільськогосподарських 

угідь ( в межах ОТГ) 

5140,69 84,2 5123,07 83,9 

 

-0,3 
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сінокоси), залужені балки; незначний дають лісосмуги, чагарники, ліси, болота, 

під водою; та низький ступінь – мають мікрозаповідники. Таким чином, по всій 

країні антропогенне навантаження становить 3 і 4 бали і характеризується 

середнім і значним ступенем навантаження.  

Так, Україна, на жаль, не відповідає еколого-економічним вимогам щодо 

загального стану. Екологічний стан землекористування в країні наблизився до 

небезпечної межі, за якою можуть відбуватися незворотні екологічні процеси. 

Розрахунок коефіцієнта антропогенного навантаження території 

Бучацького району Тернопільської області та Трибухівської ОТГ, а також 

тенденції його змін наведено у таблицях 2.17, 2.18 та 2.19. 

Таблиця 2.17 

Тенденції зміни коефіцієнта антропогенного навантаження території 

Тернопільської області* 

Вид угіддя Бал 

антроп

огенно

го 

навант

аження 

Площа 

(Рі), тис. 

га 

Рі×Б Коефіц

ієнт 

антроп

огенно

го 

навант

аження 

Площа 

(Рі), га 

Рі×Б Коефіціє

нт 

антропо

генного 

наванта

ження** 

  Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р. 

Рілля 4 854,1 3416,4  856,4 3425,6  

Перелоги  3 6,7 20,1  3,4 10,2  

Багаторічні 

насадження 

4 15,2 60,8  15,7 62,8  

Сінокоси 3 27,9 83,7  26,5 79,5  

Пасовища 3 145,1 435,3  144,1 432,3  

Ліси 2 200,7 401,4  201,7 403,4  

Забудовані 

території та 

дороги 

5 62,3 311,5  63,8 319,0  

Води 2 25,0 50,0  25,2 50,4  

Загальна 

площа  

 1382,0 4779,2 3,45 1382,0 4783,2 3,46 

 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління Держгеокадастру  у 

Тернопільській області.  

** 5 балів – високий ступінь антропогенного навантаження (землі промисловості, транспорту, 

населені пункти); 4 бали – значний (рілля, багаторічні насадження); 3 бали – середній (природні 

кормові угіддя, залужені балки); 2 бали – незначний (лісосмуги, чагарники, ліси, болота, під водою); 

1 бал – низький (мікрозаповідники). 
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Таблиця 2.18 

Тенденції зміни коефіцієнта антропогенного навантаження території 

Бучацького району Тернопільської області* 

Вид угіддя Бал 

антроп

огенно

го 

навант

аження 

Площа 

(Рі), га 

Рі×Б Коефіціє

нт 

антропо

генного 

наванта

ження 

Площа 

(Рі), га 

Рі×Б Коефіціє

нт 

антропо

генного 

наванта

ження 

  Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р. 

Рілля 4 49884,34 199537,36  49823,85 199295,40  

Багаторічні 

насадження 

4 574,67 2298,68  797,66 3190,64  

Сінокоси 3 790,63 2371,89  718,32 2154,96  

Пасовища 3 9893,21 29679,63  9729,55 29188,65  

Ліси 2 12747,11 25494,22  12793,47 25586,94  

Забудовані 

території та 

дороги 

5 2858,90 14294,50  3007,66 15038,30  

Води 2 1009,30 2018,6  1005,96 2011,92  

Загальна 

площа  

 80212,00 275694,88 3,44 80212,00 276466,81 3,45 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління Держгеокадастру  у 

Тернопільській області.  

Як видно з наведених розрахунків,  коефіцієнт антропогенного 

навантаження на території Бучацького району має тенденцію до збільшення, а 

саме у 2010 році склав 3,44, а у 2016 році відповідно – 3,45. В середньому цей 

показник по Україні складає 3,4. 

Провівши розрахунок коефіцієнта антропогенного навантаження, на 

території Трибухівської ОТГ спостерыгаэмо також тенденцію до його 

збільшення. Коефіцієнт антропогенного навантаження  на території ОТГ 

складає 3,68, в порівнянні з 2010 роком даний показник складав 3,65. 

З аналізу видно, що з екологічних міркувань за окремими компонентами 

земельний фонд місцевих рад Бучацького району сприятливий, а за деякими 

несприятливий. Тому дати однозначну оцінку такому складу земельних 

угідь на території сільських рад та їхнім окремими частинам, в яких  
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Таблиця 2.19 

Тенденції змін коефіцієнта антропогенного навантаження Трибухівської ОТГ * 

Вид угіддя Бал 

антр

опог

енно

го 

нава

нта

жен

ня 

Площа 

(Рі), га 

Рі×Б Коефіц

ієнт 

антроп

огенно

го 

навант

аження 

Площа 

(Рі), га 

Рі×Б Коефі

цієнт 

антро

поген

ного 

наван

тажен

ня 

Площа 

(Рі), га 

Рі×Б Коефі

цієнт 

антро

поген

ного 

наван

тажен

ня 

Площа 

(Рі), га 

Рі×Б Коефі

цієнт 

антро

поген

ного 

наван

тажен

ня 

Трибухівська сільська рада Пишківська сільська рада Трибухівська сільська рада Пишківська сільська рада 

  Станом на 01.01.2010 р. Станом на 01.01.2019 р. 

Рілля 4 3251,75 13007,00  1399,06 5596,24  3194,61 12778,44  1307,09 5228,3

6 

 

Багаторічні 

насадження 

4 25,00 100,00  6,00 24,00  126,54 506,16  94,11 376,44  

Сінокоси 3 100,84 302,52  38,00 114,00  44,31 132,93  44,70 134,10  

Пасовища 3 261,04 783,12  59,00 177,00  252,32 756,96  59,37 178,11  

Ліси 2 422,18 844,36  1,00 2,00  428,60 857,20  1,00 2,00  

Води 2 96,09 192,18  55,84 111,68  103,09 206,18  54,30 108,60  

Забудовані 

землі та дороги 

5 139,39 696,95  68,10 340,50  165,27 826,35  68,57 342,85  

Загальна 

площа  

 4434,00 15926,13 3,60 1669,00 6365,42 3,81 4434,00 16064,22 3,62 1669,00 6370,4

6 

3,82 

* Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління  Держгеокадастру  у Тернопільській області 
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створюються агроформування, складно. Ця складність полягає у тому, що на 

даний час еко¬логічні норми використання земель в Україні практично не 

розроблені. На нашу думку, до найважливіших заходів щодо регулювання 

екологічного балансу слід віднести розробку норм, які визначають відносні 

площі лук, ріллі, лісу і вод. З метою досягнення позитивного балансу гумусу та 

екологічної рівноваги на території сільської ради подальший розвиток 

земельного фонду Бучацького району й окремих місцевих рад доцільно 

спрямовувати до збільшення питомої ваги кормових угідь і лісових площ. 

Таким чином, поліпшити екологічну ситуацію можна збільшенням у 

структурі земель об’єднаних територіальних громад, сільських рад частки 

екологічно стійких угідь (лісів, сінокосів і пасовищ, водойм), оскільки вони 

сприятливо впливають на екологічний стан прилеглої території. 

 

Висновки до 2-го розділу 

 

Проведено аналіз тенденцій розвитку землекористування сільських 

територій, соціально-економічної оцінки та екологізації сільськогосподарського 

землекористування. 

1. У структурі земельного фонду Тернопільської області питома вага 

сільськогосподарських угідь складає 75,7 %, ліси та інших лісовкритих площ – 

14,4 %, заболочених земль – 0,4 %, земель під водою – 1,4 %. Для області 

характерні дуже високі показники залучення території під аграрне 

виробництво. 

2. У системі власності на землю відбувся перерозподіл земельного 

фонду за формами власності та господарювання на користь приватного сектора. 

Зокрема, в Тернопільській області у 2016 році землі державної власності 

займали 555605 га (40,2 %), приватної власності – 822020 га (59,5 %), 

комунальної – 1508 га (0,1 %), колективної власності 3340 га (0,2 %) від 

загальної площі області. Внаслідок земельної реформи на Тернопільщині 

утворилися різні форми господарювання, засновані на приватній власності. Так, 

на 2019 рік в Тернопільській області було створено 1130 сільськогосподарських 



133 

 

 

формувань. Кількісно домінуючою формою господарювання в області є 

фермерські господарства. Їх на кінець 2019 року налічувалося 623. Однак це 

переважно невеликі за розмірами агровиробники, адже середній розмір їх 

землекористування становить 122 га. 

3. Встановлено, що у 2000 - 2019 роках спостерігалося збільшення          

(+ 94%) сільськогосподарського виробництва на душу населення та збільшення 

(+ 93%) виробництва на 100 га сільськогосподарських угідь, найбільша частка в 

сільськогосподарському виробництві припадає на домогосподарства з більшим 

рослинницьким виробництвом.  

4. Підкреслено, що із-за відсутності проектів землеустрою щодо 

організації сівозмін структура посівних площ сільськогосподарських культур в 

області різко змінилася в сторону виснаження орних земель. Так, площа посіву 

технічних культу зросла за період 2000-2018 років, майже на 162,5 тис. га проте 

площа кормових культур зменшилася на майже на 155,50 тис. га. 

5. Проведено оцінку екологічного стану агроландшафтів і 

сільськогосподарського землекористування Тернопільської області за системою 

природних, просторових та антропогенних показників. Коефіцієнти 

сільськогосподарської освоєності та розораності території області складають 

відповідно 75,7 % та 81,9 %. Розраховано коефіцієнт антропогенного 

навантаження території Тернопільської області, який у 2010 році становив 3,45, 

у 2019 році зріс до 3,46. Коефіцієнт лісистості Тернопільської області у 2019 

році становив 14,6 % та порівняно з 2010 роком збільшився на 0,2 %. Високий 

рівень екологічної нестабільності, зумовленої зокрема надмірною 

сільськогосподарською освоєністю та відносно невисокою лісистістю території, 

спостерігається й для Бучацького району та Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади, на прикладі яких проведено поглиблений аналіз 

землекористування сільських територій. 

 7. Встановлено, що територія Тернопільської області відноситься до 

екологічно нестабільної, оскільки, коефіцієнт екологічної стабільності складає 

0,310 по області, а це відповідно менше за 0,33. В структурі земельних угідь 
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області відбулися незначні зміни, але в загальному даний показник не змінився, 

в порівнянні з 2010 та 2019 роками. 

9. В межах Трибухівської територіальної громади коефіцієнт розораності 

складає 87,8%. Бачимо тенденцію зменшення коефіцієнта розораності, а саме у 

2010 році на території Пишківської сільської ради він складає 93,1%, а 

відповідно у 2019 році – 86,8%, а на території Трибухівської сільської ради 

відповідно 89,4% та 88,3% (незначне зменшення). Розраховано коефіцієнт 

антропогенного навантаження території Тернопільської області, Бучацького 

району та Трибухівської ОТГ, а також наведено тенденції його змін. Коефіцієнт 

антропогенного навантаження на території Тернопльської облсті має тенденцію 

до збільшення, а саме у 2010 році склав 3,45, а у 2019 році відповідно – 3,46. 

Аналогічна ситуаці щодо даного показника на території Бучацького району 3,44 

та 3,45. Провівши розрахунок коефіцієнта антропогенного навантаження, на 

території Трибухівської ОТГ також спостерігаємо його збільшення. Коефіцієнт 

антропогенного навантаження  на території ОТГ складає 3,68, в порівнянні з 

2010 роком даний показник складав 3,65. 

 11. Поліпшити екологічну ситуацію можна збільшенням у структурі 

земель об’єднаних територіальних громад, сільських рад частки екологічно 

стійких угідь (лісів, природних сінокосів і пасовища, водойм), оскільки вони 

сприятливо впливають на екологічний стан прилеглої території. 
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3. ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЯК ІІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

3.1. Інституціональні основи планування землекористування об’єднаних 

територіальних громад 

Серед найбільш очікуваних результатів процесу децентралізації, 

започаткованого в Україні, чи не найактуальнішим є створення самодостатніх 

територіальних громад, які б володіли відповідними матеріальними, 

земельними, фінансовими, ресурсами, об’єктами соціальної інфраструктури, які 

необхідні для покращення потреб громадян, якісного й оперативного надання 

їм соціальних та адміністративних послуг, створення умов для збалансованого 

розвитку певних територій, більш ефективного використання бюджетних 

коштів [168]. 

Паралельно з цим має формуватися відповідна потужна система 

місцевого самоврядування, яка б відігравала належну їй роль у вирішенні 

покладених на неї завдань. Закон України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [33] (далі – Закон) заклав нову концептуальну основу 

територіальної організації місцевого самоврядування в Україні, коли утворення 

спроможних громад має відбуватися саме за їх участю. У Законі зроблено 

спробу під час вирішення питань щодо формування нових територіальних 

громад поєднати місцеві та державні інтереси, максимально залучити до цього 

процесу громадськість. 

Державна влада в Україні залишається занадто централізованою. Органи 

місцевого самоврядування (сільські, селищні та міські ради), а також їх 

виконавчі органи є найближчою до людей владою. Отже, саме вони повинні 

мати відповідні повноваження й достатні кошти для того, щоб мати змогу і 

бути спроможними вирішувати різносторонні місцеві питання й нести за це 

відповідальність. Здійснювана в країні передача повноважень та фінансових 

ресурсів від державної влади місцевим радам є сутністю децентралізації, яка 
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розпочалася у 2014 році і спирається на положення Європейської хартії 

місцевого самоврядування [85]. 

Основні документи щодо реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади, які були підготовлені, обумовлювали 

необхідність внесення змін до Конституції України, зокрема в питаннях 

утворення виконавчих органів обласних і районних рад, удосконалення 

адміністративно-територіального устрою і визнання територіальної громади її 

базовою одиницею. Оскільки зміни до Конституції не були підтримані, 

реформа здійснюється в межах чинного законодавства на основі напрацьованих 

законодавчих норм: про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів; 

прийнято Закон про добровільне об’єднання територіальних громад; про 

співробітництво територіальних громад [33, 35]. 

Є багато серйозних проблем децентралізації влади та реформування 

місцевого самоврядування, які не вирішуються.  

Можна виділити наступні:  

• неприйняття змін до Конституції України щодо функцій регіональних 

органів виконавчої влади, їх виконавчих органів, реорганізації місцевих 

держадміністрацій, удосконалення системи адміністративно-територіального 

устрою з визнанням об’єднаних територіальних громад адміністративно-

територіальними одиницями, формування спроможного базового рівня 

місцевого самоврядування. Таким чином, не створено конституційної основи 

для здійснення децентралізації влади. 

•  відсутність комплексного підходу щодо одночасного вирішення 

проблеми розвитку народногосподарського комплексу, а також управління 

територіями. Децентралізація переважно звелася до зміни повноважень владних 

органів, фінансового забезпечення функціонування місцевого самоврядування, 

надання системи послуг населенню. Розміщення й розвиток продуктивних сил, 

екологізація природокористування, демографічні проблеми територій 

залишилися поза увагою децентралізації.  
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• не вирішуються питання доступу територіальних громад до 

земельного ресурсу (контроль за землекористуванням, розподілом і викорис- 

танням земель, оптимізація агроландшафтів як основоположних проблем 

управління сільськими районами та територіального розвитку) [84, 85]. 

Оскільки об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ) не визнано 

суб’єктом адміністративно-територіального устрою за Конституцією України, 

то й межі цих спільнот за діючим законодавством неможливо сформувати та 

встановити. Щодо існуючих меж населених пунктів, що входять до складу 

громади, відзначимо, що вони не відповідають юридично встановленим межам, 

так як і житлова, і громадська забудова в більшості випадків вийшла за межі 

населених пунктів [76, 115]. 

В умовах сучасних процесів реформування відносин власності на землю 

та інші природні ресурси особливого значення набуває питання розмежування  

компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування набуває 

особливого значення. Вивчення цього питання має не лише теоретичне, а й 

суттєве практичне значення для ефективного функціонування всього механізму 

державного регулювання земельних відносин та управління 

землекористуванням (адміністрування), забезпечення стабільності власності на 

землю й узгодженості дій усіх органів управління [137, 114]. 

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування й головним носієм його 

функцій та повноважень являється територіальна громада села, селища чи 

міста. Таким чином, планування використання і охорони земельних та інших 

природних ресурсів на території ОТГ вимагає розроблення нових методичних 

підходів до організації землекористування і узгодження інтересів громад [60, 

61].  

Нині законодавчо неврегульовані питання встановлення меж, 

розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

територіальних громад і проєктів землеустрою щодо зонування земель за 

типами (підтипами) землекористування як базової основи обігу земельних 

ділянок власників земельних часток (паїв), проєктів землеустрою формування 
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землекористування сільськогосподарських підприємств та фермерських 

господарств, які розробляються з метою визначення перспективи щодо 

використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у 

галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони 

земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та 

водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного 

фонду та іншого природоохоронного призначення тощо [55, 57]. 

Виникло чимало конфліктів щодо формування землекористування в 

межах територіальних громад. Зокрема, конфлікти суспільних і приватних 

інтересів щодо земель; відсутність механізмів регулюваннясуспільних 

відносин; управління зелекористуванням, а також ефективної системи 

фінансово-економічного регулювання раціонального землекористування; 

відсутність дієвих форм взаємодії органів місцевого самоврядування та 

основних землекористувачів. В умовах обігу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення ці проблеми загострюватимуться. Саме 

відсутність землевпорядного зонування земель за типами (підтипами) 

землекористування в процесі планування його розвитку спричинило появу 

недоліків землеволодінь і землекористувань у межах територіальних громад 

[41, 42, 44]. 

Доцільно переглянути наукові принципи планування землекористування 

об’єднаних територіальних громад. У Законі України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", 

який набирає чинності з 24 липня 2021 року. одним з головних завдань було 

комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність 

розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної 

документації та документації із землеустрою. Нами встановлено, що зазначений 

закон має цілу низку вад, особливо щодо зонування земель, об'єднання 

документації із землеустрою та містобудівної документації, а також щодо 

комплексного плану просторового розвитку землекористування на території 
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територіальної громади. Сформульовано визначення зонування земель за їх 

категоріями та типами землекористування, з врахуванням того, що поняття 

"земля" і "територія" не однозначні [131, 138]. Необхідно перейти від 

класифікації за категоріями земель до європейської класифікації за типами 

землекористування. А це, в свою чергу, дозволить здійснювати перехід у 

регулюванні земельних відносин від категорії до типів (підтипів) 

землекористування, далі до цільового призначення земельних ділянок і 

дозволеного використання земель та навпаки. Відмовитися від розроблення 

генеральних планів населених пунктів (сіл, селищ та невеликих міст). На заміну 

яких, в межах відповідних підтипів землекористування, розробляти детальні 

плани території (організації землекористування). Це у свою чергу дозволить 

зекономити бюджетні кошти, які необхідні при варіанті Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування 

використання земель". А також прискорити процес комплексного планування 

просторового розвитку землекористування територіальної громади [32, 138, 

57]. 

У зв’язку з цим, слід  внести зміни та доповнення до деяких нормативно-

правових актів України, які пов’язані з необхідністю землеустрою 

територіальних громад. Це насамперед до Земельного кодексу України, до 

Закону України «Про землеустрій». 

У Закон України «Про землеустрій» необхідно внести зміни, щодо 

планувальної документації, яка розробляється для визначення перспектив у 

сфері використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих 

пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального 

використання і охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреб 

сільського, водного та лісового господарств, розвитку сіл, селищ, міст, 

територій оздоровчого, історико-культурного, рекреаційного, призначення, 

природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення, а 

також щодо комплексних планів просторового розвитку території 

територіальних громад. 
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Містобудівна документація не може охопити проблем 

землекористування, особливо сільськогосподарського. Зокрема, конкретних 

проблем створення екологічно стійких (збалансованих) ландшафтів, 

територіальної організації сільськогосподарських та несільськогосподарських 

підприємств, екологізації землекористування [82, 84]. 

Територіальні громади сформовані, однак їх межі в натурі (на місцевості) 

поки що не встановлювалися і не вносилися до державного земельного 

кадастру. Чіткі межі кожної територіальної громади необхідні передусім для 

надання їм права розпорядження земельними ресурсами в межах своєї 

території, здійснення контрольних функцій щодо землекористування, 

вирішення проблем плати за землю, екологізації землекористування. 

Територіальні громади можуть здійснювати свої повноваження лише в 

визначених межах. 

Існує проблема формування меж ОТГ, оскільки межі сільських та 

селищних рад сформовані камеральними методами (без контрольних 

вимірювань), як результат маємо неточність площ; неточність меж; землі 

запасу, що не вважалися землями КСП не могли ввійти в межі рад. 

Важливість формування та встановлення меж полягає в: 

• достовірності обліку земель та статистичної звітності щодо 

власників землі та землекористувачів, видів використання земельних угідь; 

• здійснення землеустрою в межах  території ОТГ; 

• забезпеченні ефективного та раціонального використання 

природних ресурсів; 

• збільшені кількості об'єктів оподатковування земель на території 

ОТГ; 

• регулюванні земельних відносин та адміністрування 

землекористувань. 

Відсутність в натурі (на місцевості) меж територіальних громад не 

дозволяє їм здійснювати управління земельними ресурсами, що знаходяться під 
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юрисдикцією органів місцевого самоврядування. Таким чином, ці органи є 

відстороненими від вирішення земельних питань [137, 166]. 

З метою формування раціональної системи землеволодіння й 

землекористування, створення екологічно збалансованих ландшафтів, 

організації територіальних сільськогосподарських і несільськогосподарських 

підприємств і організацій, наукового обґрунтування можливого перерозподілу 

земель, екологізації землекористування, охорони земель міст, селищ, сіл, 

сільськогосподарських територій повинен бути розроблений комплексний план 

просторового розвитку території територіальної громади. 

При розробленні комплексних планів просторового розвитку території 

територіальної громади, виходячи із зарубіжної практики економічно та 

екологічно першочерговим повинно бути розроблення планів розвитку 

землекористування територій об'єднаних територіальних громад шляхом 

зонування земель за їх категоріями та типами (підтипами) землекористування. 

При цьому повинні дотримуватись таких вимог: 

• створення умов для життя і праці, які б сприяли гарному стану здоров'я і 

безпеці населення; 

• поліпшення якості житла для населення шляхом уникнення 

незбалансованості структури і динаміки населення, збільшення ступеня 

володіння землею широких верств населення; 

•  підтримка соціальних і культурних потреб населення, особливо родин, 

молоді, громадян похилого віку та інвалідів, забезпечення потреб у земельних 

ділянках системи освіти, спорту, дозвілля та відпочинку; 

• збереження, відновлення і розвиток існуючих місцевих центрів охорони 

цінних природних ресурсів і ландшафтів, біорізноманіття, історично-

культурної спадщини та формування міських і сільських архітектурно 

мистецьких, естетичних і рекреаційних ландшафтів; 

• збереження і підтримка розвитку землекористування церков і релігійних 

організацій; 
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• захист довкілля шляхом використання відновлюваних джерел енергії, 

захисту природи і збереження сільської місцевості, зокрема, шляхом 

екологічного балансу у природі, охорони вод, грунту, земель з мінеральними 

покладами, а також клімату; 

•  економічні: розвиток сільського, лісопромислового і водопромислового 

господарства, транспорту, комунальних послуг – особливо, водопостачання, 

видалення відходів і стоків, підтримання структурної ролі середнього і малого 

бізнесу, захист земельних та інших природних ресурсів і їх збереження, захист 

існуючих і створення нових робочих місць; 

• оборони і безпеки країни, енергетичної системи; 

• розвитку загальнодержавної та регіональної інженерної і транспортної 

інфраструктури; 

• інших заходів планування використання земель прийнятих 

територіальними громадами. 

Планування землекористування сільських територій здійснюється 

шляхом землеустрою. Законодавчо неврегульовані питання встановлення меж, 

складання схем і проектів землеустрою єдиного земельного простору 

об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних, міських рад, проектів 

землеустрою формування масивів земель сільськогосподарського призначення, 

що дозволило б запровадити ландшафтну організацію території. Саме це  на 

даному етапі є одним із важливих недоліків впровадження повсюдності 

місцевого самоврядування. Формування раціональної системи 

землекористування та створення екологічно стійких (збалансованих) 

ландшафтів також насьогодні потребують врегулювання і відповідної 

методики. Водночас лише заходи землеустрою, які передбачаються 

землевпорядною документацією, дозволяють проводити роботи з раціонального 

використання та охорони земель, створення та організації території об'єкта 

землеустрою, враховуючи при цьому цільове призначення, обмеження у 

використанні та обмеження (обтяження) правами інших осіб (земельні 

сервітути), збереження та підвищення родючості ґрунтів та ін. [7], а саме 
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здійснювати земельні поліпшення, а це призводить до збільшення вартості 

земельних ділянок, і надходжень до бюджету ОТГ. 

З метою покращення фінансового аспекту територіальних громад слід 

здійснити відповідні землевпорядні заходи, а саме: встановлення меж ОТГ, 

землевпорядкування територій. Такі заходи дозволять збільшити вартість 

земельних ділянок та відповідно і надходжень до бюджету від плати за землю.  

Слід відмітити, що комплексні плани просторового розвитку 

територіальних громад розробляються для визначення використання та охорони 

земель та інших природних ресурсів в залежності від їх придатності, природно-

ресурсного потенціалу, ринкового перерозподілу, враховуючи при цьому 

інтереси держави, територіальних громад, громадян та юридичних осіб [32, 

138]. 

В комплексному плані просторового розвитку територіальної громади 

передбачається наступне: 

• здійснення аналізу використання земель, оцінки ресурсного потенціалу 

земель, екологічної стабільності (збалансованості) землекористування,а також  

визначення основних шляхів вдосконалення перерозподілу земель та їх 

раціонального використання, охорони; 

• розробка пропозицій щодо оптимізації складу та співвідношення земель, 

класифікації з точки зору придатності для сільського господарства, поліпшення 

та меліорації, обґрунтування перерозподілу земель, враховуючи цінності інших 

ресурсів для їх подальшого використання в оздоровчих, рекреаційних та інших 

цілях; 

• розширення територій природоохоронного, природно-заповідного, 

рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення, формування 

екомережі на місцевому рівні; 

• визначення територій (земель) з різними режимами використання, а 

також земель, які мають певні обмеження у використанні; 

• уточнення меж населених пунктів та визначення резервних земель для їх 

розширення; 



144 

 

 

• обґрунтування перспектив розвитку та вдосконалення територіального 

розміщення землекористувань сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств, враховуючи при цьому придатність земель та 

цінність інших природних ресурсів, несільськогосподарських підприємств, 

об'єктів інженерної, соціальної та виробничої інфраструктури; 

• розробка заходів з протиерозійної організації території, захисту земель 

від ерозійних процесів, підтоплення, заболочення, різного роду забруднення 

(відходами виробництва та споживання, радіоактивними речовинами), 

поліпшення природних ландшафтів та ін.; 

• визначення потреби капітальних вкладень та матеріальних ресурсів для 

здійснення запланованих заходів, розроблення пропозицій щодо фінансування 

та реалізації заходів, які передбачені у схемі землеустрою; 

• оцінка впливу на довкілля змін у структурі землекористування та 

екологічної, економічної і соціальної ефективності проектних рішень [32, 138, 

168]. 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади є одночасно документацією із землеустрою та містобудівною 

документацією на місцевому рівні. 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади включає: 

• матеріали топографо-геодезичних вишукувань; 

•  матеріали погодження відповідно до Земельного кодексу України; 

• експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних 

ділянок; 

• переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, 

щодо яких встановлено обмеження у використанні земель; 

• збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та 

земельних ділянок, не наданих у власність чи користування; 
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• план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами 

(форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних 

обмежень (обтяжень). 

Комплексний план просторового розвитку територіальної громади має 

такі особливості: 

• необхідність взаємопов’язаного вирішення питань розвитку населених 

пунктів на території  громади, встановлення меж і можливих їх змін;  

• забезпечення обґрунтованості перерозподілу земель не лише за 

галузевим принципом, а й з метою створення єдиного територіального 

простору, формування якого може призвести до зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць на районному рівні, але забезпечить умови для 

комплексного розвитку відповідної громади та для задоволення потреб її 

жителів; 

• розвиток економіки та системи землекористування у територіальному 

відношенні повинні здійснюватися на умовах взаємопов’язаності базового 

рівня із регіональним рівнем, забезпечуючи при цьому внутрішньо-

територіальну оптимізацію виробництва кожної конкретної громади; 

• формування сільськогосподарських і несільськогосподарських 

землекористувань повинно підпорядковуватися необхідності реалізації завдань 

щодо збільшення кількості робочих місць, зростання надходжень коштів до 

бюджетів громад, вирішення соціальних проблем [84]. 

Для реалізації основних положень земельного законодавства на території 

ОТГ, одним із основоположних планувальних документів капіталізації (а 

відповідно і наповнення місцевих бюджетів) земельних, інших природних та 

людських ресурсів є місцева прграми розвитку територіальної громади, метою 

якої є визначення перспективи використання і охорони земель, для підготовки 

пропозицій у сфері земельних відносин, організації раціонального 

використання та охорони земель, розподілу (перерозподілу) земель з 

урахуванням потреб сільського господарства, лісового та водного господарства, 

розвитку територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 
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призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення тощо. 

Для забезпечення ефективності використання земельних ресурсів 

об’єднаних територіальних громад, сільських рад та ефективності використання 

коштів, які спрямовані на виконання робіт з вдосконалення земельних 

відносин, охорони земель, необхідно розробляти програми використання та 

охорони земель й інших ресурсів в межах об’єднаних територіальних громад 

[167, 122]. 

Покращення фінансової ситуації у створюваних об’єднаних 

територіальних громад залежить від надходжень до бюджету коштів від плати 

за землю. При плануванні землекористування сільських територій землеустрій 

– це основний механізм реалізації землевпорядних заходів щодо встановлення 

меж та впорядкування територій об’єднаних територіальних громад, а це в 

свою чергу, як і земельні поліпшення дозволить збільшити вартість земель, а 

відповідно і надходжень у бюджет [45, 39]. 

У сфері обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

існує низка проблем. Насамперед не сформовано інституцію земельного банку. 

Через який здійснюватиметься підтримка фермерів, дрібних та середніх 

господарств для викупу земельних ділянок, надання кредитів тощо – це 

земельно-іпотечний ринок. Він є складовою ринку земель. Для прикладу, у 

США ринок земель сільськогосподарського призначення – це 90% сервітути. У 

нас в межах землекористувань сільськогосподарських підприємств вони 

практично не сформовані. В межах крупного землекористування через 

відсутність сервітутів будуть нанесені збитки та шкода. Тому обіг земель 

сільськогосподарського призначення та всі його складові є питаннями фахівців 

місцевого рівня. Важливу функцію при цьому виконує планування 

землекористування. Виникає необхідність в розробленні проєктів зонування 

земель за їх категоріями та типами (підтипами) землекористування і проєктів 

землевпорядкування сільськогосподарських підприємств, з встановленням 

обмежень у використанні земель. Обіг земельних ділянок не може 
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функціонувати самостійно. Тому територіальні громади будуть здійснювати 

адміністрування та регулювання цим процесом. 

В зв’язку з децентралізацією, реформуванням місцевого самоврядування, 

зміною адміністративно-територіального устрою держави реалізація земельної 

політики щодо регулювання земельних відносин, ведення державного 

земельного кадастру, охорони земель, землеустрою, контролю за 

використанням та охороною земель бажано зосередити в відповідних 

виконавчих органах об’єднаних територіальних громад і адміністративних 

районів [115, 116]. 

Однак, визначаючи шляхи підвищення рівня життя людей залежно від 

економічної ефективності землекористування, при здійсненні землеустрою та 

землевпорядкування на місцевому рівні, слід враховувати те, що в реальному 

житті використання землі та інших природних ресурсів відбувається не 

ізольовано. Відповідно існуючі схеми використання земельних та інших 

природних ресурсів досить складні і взаємопов’язані, використання кожної 

земельної ділянки, як природного ресурсу, неминуче впливає на використання 

багатьох інших ресурсів. Це багато в чому залежить від економіки, технології 

та культури розвитку суспільства в цілому, від структури природно-ресурсного 

потенціалу [75, 76]. 

Необхідно організувати проведення земельно-кадастрових робіт щодо 

інвентаризації земельних ділянок державної та комунальної власності в 

населених пунктах, розроблення схем формування земель комунальної 

власності за межами населених пунктів. До невідкладних землевпорядних 

робіт, що повинні бути виконані, слід віднести встановлення в натурі меж 

територіальних громад та розроблення документації із землеустрою. 

Саме здійснення комплексу землевпорядно-правових заходів щодо 

організації використання існуючого природно-ресурсного потенціалу дозволить 

збільшити середньорічні надходження у бюджет ОТГ. Отже, землеустрій та 

землевпорядкування є важливими інструментами підвищення фінансової 

стабільності об’єднаних територіальних громад [41, 42].  
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За відсутності комплексного підходу до одночасного вирішення 

проблеми розвитку земельного устрою, а також управління земельними 

ресурсами та землекористуванням на рівні територій територіальних громад, 

децентралізація переважно звелася до зміни повноважень владних органів, 

фінансового забезпечення функціонування місцевого самоврядування, надання 

системи послуг населенню. Розміщення й розвиток продуктивних сил, 

екологізація природокористування, демографічні проблеми територій 

залишилися поза увагою децентралізації. Також є невирішеними питання 

доступу територіальних громад до земельного ресурсу (контролю за 

землекористуванням, розподілом і використанням земель, оптимізації 

агроландшафтів як основоположних проблем управління сільськими районами 

та їх розвитку); державного регулювання (адміністрування) розвитку 

сільськогосподарського та іншого землекористування; земельного 

оподаткування; відсутності землеустрою, спрямованого на розв’язання питань 

планування розвитку землекористування, перерозподілу земель, припинення 

робіт з охорони земель [67, 62, 144]. 

 

3.2 Планування розвитку сільськогосподарського землекористування 

як просторово-інформаційна база узгодження еколого-економічних 

інтересів на території громади 

Для досягнення цілей збалансованого (сталого) розвитку аграрного 

сектора, які спрямовані на задоволення екологічних, економічних та соціальних 

потреб, потрібно вдосконалити процес планування в напрямку 

сільськогосподарського землекористування. Забезпечення збалансованого 

(сталого) використання земель вимагає застосування комплексного підходу до 

екологічного та економічного обґрунтування системи планування 

землекористування [172]. Ця система спрямована на поєднання імперативів 

інтенсифікації виробництва і дотримання природоохоронних норм та вимог. 

Вона має створити умови для ефективного господарювання та швидкої 

адаптації сільськогосподарських товаровиробників до нових економічних 
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перетворень, а також зменшити вплив процесів, які погіршують якість земель 

[5]. Категорія «земель сільськогосподарського призначення» серед інших 

вирізняється за певними ознаками та відповідними параметрами, які зумовлені 

їх специфічними властивостями. Земельні ресурси агросфери характеризуються 

досить специфічним набором просторових умов, пов’язаних з рельєфом, якістю 

ґрунтового покриву, рослинністю, водним режимом, геологічною будовою, а 

також іншими природними та кліматичними умовами [5, 6]. Той факт, що 

сільськогосподарські угіддя в аграрному секторі є засобом виробництва, 

суттєво вплинув на процес планування землекористування. 

На сучасному етапі різноманіття форм власності та господарювання 

важливого значення набуває складання проектів землеустрою; комплексне 

планування використання і охорони земель на різних рівнях; державна 

підтримка та фінансування суспільно важливихх землевпорядних робіт, які 

пов’язані з інфраструктурою облаштування території, меліорацією, боротьбою з 

ерозійними процесами; контроль за проведенням землеустрою [129, 130]. 

В основу сучасного землеустрою повинна лягти ландшафтна 

структуризація сільськогосподарських угідь із детальними характеристиками 

рельєфу, якості ґрунтів, мікрокліматичного режиму. Цей підхід дозволяє 

раціонально використовувати кожну ділянку, визначаючи обсяги та структуру 

відповідних інвестицій. Тобто для організації території сільськогосподарських 

підприємств в процесі розробки проектів і схем землеустрою слід враховувати 

екологічну та ландшафтну структуру земель. Недооцінка екологічних та 

ландшафтних характеристик під час організації території в часі та просторі 

спричиняє негативні явища, які впливають на продуктивність та якісний стан 

сільськогосподарських земель, знижують родючість ґрунтів, посилюють 

ерозійні процеси тощо. В результаті проходить деградація земель [81, с. 11]. 

Інформаційною базою планування еколого безпечного землекористування та 

агроландшафтів у цілому виступають спеціальні класифікації та районування із 

впорядковування території. При проведенні землевпорядкування 

використовують переважну більшість методів та видів районування, тому що 
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вони мають єдину просторову визначеність — держава, область, район, 

територіальна громада. Здійснюючи перерозподіл на рівні господарств, 

застосовують відповідні класифікаційні схеми [141, с. 31]. 

Здійснювати вплив на земельні ресурси можна шляхом реалізації таких 

основних функцій системи управління: планування та проектування, 

організація збалансованого (сталого) використання і охорони земель, 

мотивація, координація, регулювання та відповідно контроль. Структурно-

логічну схему взаємодії вказаних функцій, що моделює зміст процесу 

планування сільськогосподарського землекористування наведено на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Структурно-логічна схема взаємодії функцій процесу планування 

сільськогосподарського землекористування 
* Джерело: розроблено автором 

Таким чином, проектування землекористування є основоположним та 

передує подальшим заходам у системі управління земельними ресурсами. Воно 

полягає у формулюванні цілей, завдань, напрямів, методів та засобів їх 

реалізації. 

Планування та проектування використання земельних ресурсів 

передбачає розроблення й реалізацію раціональних сівозмін, планування 

використання водних і лісових ресурсів у системі аграрного виробництва. Це 

сукупність розрахунків і планів щодо розвитку об’єкта планування, його 
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наслідки, що в основному реалізуються в схемах землеустрою та проектах 

землеустрою щодо впорядкування сільськогосподарських угідь [89]. Отож, 

пропонується здійснювати планування та організацію території на різних 

адміністративно-територіальних рівнях, взявши за  основу розробку 

землевпорядної документації та розробку комплексу державних, регіональних і 

місцевих програм організації раціонального використання і охорони земель. 

Перспективне планування землекористування повинно охоплювати такі 

напрямки: національне, галузеве, організаційно-територіальне та 

внутрішньогосподарське. Важливою умовою господарського планування 

використання земельних ресурсів є всебічний аналіз особливостей та 

закономірностей земельних відносин у суспільстві. Планування буде найбільш 

дієвим, якщо воно здійснюватиметься на основі даних перспективного прогнозу 

еколого-безпечного використання земель [80. 81]. 

Прогнозування використання земельних ресурсів здійснюється в схемах 

землеустрою територіальних підрозділів, у проектах внутрішньогосподарської 

організації території сільськогосподарських землекористувань. Використання 

земельних ресурсів, розроблення генеральної схеми використання земельних 

ресурсів передбачає виявлення земель, придатних до залучення в 

сільськогосподарське використання за допомогою різних заходів, їхньої 

економічної ефективності [80, с. 7]. Наступною функцією є процес організації 

збалансованого використання та охорони земель, який полягає у здійсненні 

економічних, екологічних, правових заходів, що спрямовані на досягнення 

цілей планування та проектування. Дана функція здійснюється шляхом ведення 

земельного кадастру, землеустрою, моніторингу. Мотивація є однією з 

найважливіших функцій планування. Вона передбачає систему факторів, які 

сприяють здійсненню заходів, передбачених суб’єктом управління [5, 17]. 

Планування заходів щодо охорони земельних ресурсів здійснюється в 

рамках програм, прогнозів соціально-економічного розвитку на основі 

державної екологічної програми, з врахуванням природно-ресурсного 
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потенціалу окремих регіонів, районів, об’єднаних територіальних громад, 

сільських рад. 

Сьогодні переважна більшість територіальних громад, маючи право 

вирішувати питання місцевого значення, не в змозі їх реалізувати через брак 

коштів, занепад чи відсутність інфраструктури тощо. Саме плануванню 

землекористування відводиться важлива роль, насамперед це розробка програм  

використання і охорони земель та інших природних ресурсів на території 

об’єднаних територіальних громад, сільських рад [39, 84, 85]. 

Важливе значення при плануванні землекористування має                     

еколого-ландшафтний аспект. Оскільки, еколого-ландшафтна організація 

землекористування полягає у врахуванні властивостей землі та інших 

природних ресурсів та конкретного ландшафту при формуванні видів та типів 

(підтипів) землекористування (зонування), оцінці їх стійкості до даного виду 

навантажень, оцінці ступеня перетворення, оцінці средовищеутворюючих 

ресурсів та екологічної мережі, включаючи природоохоронні території, 

визначення функцій ландшафту, аналіз ступеня адаптивності геосистем, 

застосування методів адаптивного землекористування у всіх видах. 

Еколого-ландшафтна організація землекористування (планування) реалізує 

те, що А.М. Третяк називає екологічним каркасом території [151]. Еколого-

ландшафтне планування території або її землекорисування – це проектування 

такої просторової організації, яка забезпечувала б стале (збалансоване) земле- 

та природокористування і збереження основних функцій природного каркасу 

відповідної території як системи підтримки середовища проживання людини [6, 

7, 8, 16, 17]. 

Стале землекористування, згідно поняття викладеного в статті 1 Закону 

України «Про землеустрій» (в редакції до 2015 р.) – це форма та відповідні до 

неї методи використання земель, що забезпечують оптимальні параметри 

екологічних і соціально-економічних функцій територій. Відповідно, під 

еколого-ландшафтним плануванням землекористуванням необхідно 

розуміти просторову організацію землекористування відповідної території, 
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яка б забезпечувала оптимальні параметри екологічних і соціально-

економічних функцій території у формах (типах і підтипах 

землекористування) і відповідних до них методів використання земель та 

інших природних ресурсів як системи підтримки середовища проживання 

людини. 

Інноваційні процеси в сільському господарстві вимагають наукового 

обґрунтування, зокрема, систем землекористування. Адже термін «сільське 

господарство» характеризує лише сукупність агротехнологічних операцій з 

вирощування сільськогосподарської продукції, причому земля розглядається 

лише як засіб виробництва. Використання поняття «землекористування» 

передбачає систему відносин щодо використання землі не лише як засобу 

виробництва, а й як об’єкта природи, що знаходиться у тісній взаємодії з 

навколишнім середовищем, де вона домінує. Отже, існує потреба ввести термін 

«нетрадиційне землекористування» як процес економічно ефективного, 

екологічного та соціально орієнтованого використання земель 

сільськогосподарського призначення. У зв’язку з цим актуальною є розробка 

методичного забезпечення управління процесом охорони та раціонального 

використання земель, включаючи екологізацію та капіталізацію 

землекористування. 

Збалансоване землекористування в результаті реалізації принципу 

раціонального використання земельних ресурсів має на меті створити стійку 

базу для економічного розвитку сільськогосподарського виробництва при 

одночасному поліпшенні якості життя населення. Отже, йдеться про те, що 

збалансоване землекористування є вектором, який визначає здатність досягти 

сталого розвитку сільськогосподарського землекористування та аграрного 

сектору, зокрема за допомогою ресурсного фактора [89, 27].  

Альтернативним та інноваційним способом розвитку сільського 

господарства у напрямку екологізації та капіталізації є запровадження 

нетрадиційного землекористування. Сьогодні набувають актуальності 
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екологічно орієнтовані системи землеробства, такі як екологічна, біодинамічна, 

екологічна та органічна. 

Тому необхідно створити законодавчу та регуляторну основи та 

інституційне регуляторне середовище, яке б покращило розвиток 

сільськогосподарського землекористування загалом та нетрадиційного зокрема. 

Нетрадиційне землекористування слід розуміти як процес організації 

економічно ефективного, екологічно чистого та соціально орієнтованого 

використання сільськогосподарських угідь як засобів основного виробництва у 

тісній взаємодії з навколишнім середовищем та власності на землю (де людина 

та її інтелект ключовим для формування земельного капіталу). 

Ключовими аспектами сутності нетрадиційного землекористування є його 

екологізація та капіталізація. Це можна забезпечити такими засобами: вивчення 

придатності землі та ґрунту для вирощування,культур у межах 

землекористування; розробка різних варіантів розвитку нетрадиційного 

землекористування; розробка варіантів землеустрою та впровадження 

благоустрою земель; розробка прогнозу економічної ефективності 

використання земель; прийняття рішення про доцільність організації 

нетрадиційного землекористування; розробка плану економічного управління 

для організації нетрадиційного землекористування. 

На основі викладеного, на рис. 3.2 приведена логічно-смислова схема 

методичного підходу поєднання еколого-ландшафтного та землевпорядного 

планування в Україні. 

Аналіз інформаційного забезпечення еколого-ландшафтного проектування 

дасть можливість встановити ландшафтно-екологічні обмеження: ландшафтні 

(природні) і планувальні. До ландшафтних обмежень віднесемо території 

природно-заповідного фонду, структурних елементів екомережі України, деякі 

несприятливі для природокористування властивості компонентів природи і 

цілісні властивості ландшафту (розвиток зсувних процесів, підтоплення, що 

обмежують метеорологічні чинники, круті схили та інші елементи ландшафтної 

структури і відповідно низький екологічний потенціал самоочищення і т.д.  
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Рисунок 3.2 Логічно-смислова схема поєднання еколого-ландшафтного та 

землевпорядного планування в Україні [41, 42]. 
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Формування структурних елементів екологічної мережі як 

екологічного каркасу системи землекористування 

Ландшафтно-екологічні та інші природоохоронні територіальні 

обмеження у використанні земель та інших природних ресурсів 

Еколого-ландшафтні (природні) Планувальні та землевпорядні 

Узгодження конфліктів земле- та 

природокористування 

Землевпорядне зонування земель за типами (підтипами) 

землекористування 

Створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і 

землекористувань та формування екологічної і інженерної 

інфраструктури 
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Після збору і аналізу вихідної інформації, виділення системи різного роду 

обмежень в межах досліджуваної території виявляються конфлікти і можливі 

шляхи їх вирішення [41, 42]. 

При цьому вирішення конфлікту може перебувати в ході аналізу 

екологічних, соціальних, політичних і економічних умов розвитку. Стосовно до 

особливо охоронюваних територій враховуються, перш за все, екологічні 

проблеми, які вирішуються не тільки через природоохоронні заходи, а й 

економічні та інші дії. Конфлікти природокористування часто пов’язані з тим, 

що в охоронюваних зонах або об’єктах знаходяться інші об’єкти, розташування 

яких суперечити екологічним нормам і правилам. Екологічний каркас для 

системи аграрного землекористування складається з елементів екологічної 

мережі (екоцентрів і екокоридорів), зелених насадження загального, 

обмеженого та спеціального призначення; лісосмуг різного призначення 

(придорожніх, водоохоронних, протиерозійних) [43]. 

Екологічний каркас території багато в чому розраховується на основі 

нормативно-законодавчої літератури і експертних оцінок. Сформульовані цілі 

територіального розвитку землекористування досягаються за допомогою 

певних дій і заходів, для чого диференціюються земельні та інші природні 

ресурси території за типами (підтипами) землекористування. 

Таким чином, методика еколого-ландшафтного проектування залежить 

від рівня планування, галузевих завдань щодо організації використання і 

охорони земель та інших природних ресурсів території і підходу до 

природокористування на рівні територіальної громади, в тому числі об’єднаної, 

чи адміністративного району. 

Насамперед плануванню системи землекористувань та їх розвитку в  

територіальних громадах має надаватись пріоритетне значення. У цьому зв'язку 

на рівні громади має ефективно функціонувати система планування 

використання земель на її території, мають зазнати змін сформовані стереотипи 

управління землекористуванням, землеустроєм та економічними процесами. Це 
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сприятиме покращенню інвестиційної привабливості території територіальної 

громади, запровадженню інновацій у економіку землекористувань [61]. 

Для впорядкування відносин стосовно володіння, користування та 

розпорядження землями на території територіальних громад, важливого 

значення набуває організаційна складова. Перш за все потребують чіткого 

розмежування державний, приватний та комунальний сектори системи 

землекористувань. Приватний сектор має формуватися на основі планування 

розвитку територій територіальних громад з метою активізації розбудови 

виробничої та невиробничої інфраструктур. Важливо при цьому створити рівні 

умови для всіх суб'єктів земельних відносин незалежно від їх майнового стану. 

Це стосується правового й фіскального регулювання. Соціальні пріоритети 

мають реалізовуватися через постійний моніторинг системи землекористувань 

та земельних ділянок у місцях концентрації населення та поблизу їх 

тимчасового скупчення. Потребують подальшої конкретизації умови 

використання земель в місцях організації рекреаційного бізнесу та дозвілля. 

Для досягнення збалансованого розвитку планування землекористувань 

територій територіальних громад необхідно враховувати такі фактори (рис. 

3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Структурно-логічна схема впливу факторів на збалансований 

розвиток системи землекористувань на території територіальних громад*  

*Джерело вдосконалено автором на основі [61]. 
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Отже, ефективність системи землекористувань територій територіальних 

громад буде визначатись сформованим цілісним інституціональним 

середовищем у поєднанні формальних і неформальних інститутів, що 

функціонують у регіоні. Таким чином, збалансований розвиток системи 

землекористувань територій територіальних громад визначається потребами, 

цілями та завданнями їх розвитку, передбачених у державних програмах 

суспільних пріоритетів. Такий підхід дозволить глибше пізнати та поєднати 

інтереси людей, суспільства та навколишнього середовища [53, 121]. 

Планування сільськогосподарського землекористування на рівні 

територіальних громад має поєднувати: а) розроблення програм розвитку 

системи землекористувань у межах їх територій; б) здійснення 

землевпорядного планування використання земель на території територіальних 

громад; в) формування меж землекористувань та здійснення землевпо- 

рядкування . До програм розвитку системи землекористувань на рівні 

територіальних громад можна віднести: а) цільові програми з розвитку 

земельних відносин; б) цільові програми раціонального використання земель, їх 

відтворення та охорони; в) територіальне планування розвитку системи 

землекористувань у межах їх територій. В свою чергу, землевпорядне 

планування використання земель територій територіальних громад 

забезпечується розробленням проектів землеустрою щодо зонування земель за 

їх категоріями та типами землекористування територій рад за межами 

населених пунктів та планів земельно-господарського устрою із зонування 

земель, у межах населених пунктів з метою визначення особливого правового 

режиму, умов та обмежень використання земель для створення сприятливих 

умов життєдіяльності людини, забезпечення збереження, охорони та 

відновлення природних ресурсів з особливим статусом, у тому числі 

збереження ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини та земель 

сільськогосподарського призначення в межах територій громад. Формування 

меж землекористування та здійснення землевпорядкування забезпечується 

системою землеволодінь та землекористувань, в основі якої лежать 
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збалансовані земельні відносини та функціональне впорядкування економічно-

ефективного та екологічнобезпечного використання земель і інших природних 

ресурсів [61, 122]. 

Організація ефективного використання і охорони земель та інших 

природних ресурсів і територіальної організації сільськогосподарського 

землекористування на території об’єднаної територіальної громади, сільської 

ради забезпечується шляхом: 

• визначення перспектив розвитку сільської поселенської мережі та 

розвитку інвестиційно-привабливого сільськогосподарського, 

водогосподарського та рекреаційного землекористування; 

• визначення пріоритетів розвитку земельних відносин та 

землекористування з врахуванням зональних та місцевих особливостей; 

• створення організаційно-правових умов для розвитку паритетних 

відносин між бізнесом, власниками землі та територіальною громадою; 

• юридичного та технічного оформлення права землеволодіння та 

землекористування територіальної громади, громадян і юридичних осіб; 

• врегулювання земельних відносин та раціоналізації 

землекористування [56, 57]. 

Планування землекористування є просторово-інформаційною  базою 

узгодження еколого-економічних інтересів на території об’єднаної 

територіальної громади, сільської ради тощо. Основними завданнями є:  

• створення організаційно-правових та соціально-економічних умов для 

комплексного розвитку землекористування сільських територій; 

• підвищення рівня ефективної зайнятості, посилення мотивації 

сільського населення до розвитку підприємництва саме у сільській місцевості; 

• створення екологічно-безпечних умов для життєдіяльності населення, 

збереження навколишнього природного середовища та раціонального 

використання земельних і інших природних ресурсів, особливо земель 
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природоохоронного, сільськогосподарського, лісогосподарського, 

водогосподарського та рекреаційного призначення; 

• забезпечення фінансової стійкості розвитку об’єднаної територіальної 

громади [135, 149]. 

Разом із тим ситуація у земельних відносинах і системі 

землекористування сільських територій залишається складною та 

неврегульованою. Найгострішими проблемами є незавершеність економічних і 

правових відносин власності між власниками земельних часток (паїв) та 

юридичними особами (сільськогосподарськими агроструктурами й 

фермерськими господарствами), а також територіальними громадами; 

зволікання з розробленням і прийняттям нормативно-правових актів, 

передбачених Земельним Кодексом України та вимогами подальшого 

реформування земельних відносин; неврегульованість проблем щодо 

невитребуваних земельних часток (паїв), відмерлої спадщини, черезсмужжя, 

дрібноконтурності, вкраплення контурів земельних ділянок, управління 

землями сільськогосподарського призначення державної форми власності; 

недосконалість державного регулювання (адміністрування) розвитку 

сільськогосподарського та іншого землекористування, земельного 

оподаткування; незавершеність земельного законодавства, системи 

гарантування прав на землю (особливо системи Державного земельного 

кадастру) й інфраструктури обігу сільськогосподарських земель, у тому числі 

іпотеки землі; відсутність землеустрою, спрямованого на розв’язання питань 

планування розвитку землекористування, перерозподілу земель, повсюдне 

припинення робіт з охорони земель через, по суті, знищення сис теми плати за 

землю і як наслідок – відсутність коштів на землеустрій, облаштування 

інженерної інфраструктури землекористування, земле охоронні та меліоративні 

заходи [118]. 

Недостатньою залишається ефективність використання земель у 

сільському господарстві. Найнижчі рівень та ефективність використання земель 

у сільськогосподарських підприємствах державної форми господарювання. 



161 

 

 

Гострота і актуальність вказаної проблеми зумовлені суттю і змістом 

незавершеності правового та економічного регулювання земельних відносин і 

відсутністю державного регулювання й адміністрування розвитку 

землекористування, а також відстороненням місцевого самоврядування від 

розв’язання питань у сфері земельних відносин на селі -  (особливо в 

сільськогосподарському виробництві) як унікального зрізу суспільних відносин 

та особливої соціально-економічної категорії, включеної у суспільний 

відтворний процес як його системоутворювальна основа [121]. 

Для покращення стану природного середовища землекористування 

сільських територій невід’ємним є: 

– впровадження комплексної системи державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою й планування землекористування; 

– забезпечення організації землекористування сільськогосподарських 

підприємств, фермерських та особистих селянських господарств з урахуванням 

їхніх оптимальних розмірів і вимог еколого-ландшафтної організації території; 

– розроблення рекомендацій щодо раціонального розміщення 

сільськогосподарського виробництва залежно від еколого-економічної 

придатності земель; стимулювання вилучення з інтенсивного використання 

деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених 

сільськогосподарських угідь, покращення балансу гумусу в ґрунтах, здійснення 

природоохоронних заходів, включаючи агролісомеліоративні та протиерозійні, 

відновлення меліорованих земель; 

– оптимізація структури посівних площ і сівозміни з метою підвищення 

продуктивності сільськогосподарських угідь, запобігання ерозійним процесам 

та відтворення родючості ґрунтового покриву; 

– розвиток місцевих видів використання земель, передусім для сільського 

господарства; 

– державна підтримка заліснення сільськогосподарських земель, не придатних 

для сільського господарства; 
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– забезпечення вдосконалення стандартів і нормативів у галузі використання та 

охорони земель; 

– оптимізація розораності сільськогосподарських угідь; 

– підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів і 

впровадження економічного стимулювання за раціональне використання, 

екологізацію й охорону земель [53]. 

Поліпшення якості життя у сільській місцевості доповнюють пріоритети, 

визначені попередніми напрямами діяльності, а також можуть позитивно 

впливати землекористування сільських територій і якість життя їх мешканців: 

– диференціація землекористування шляхом землеустрою в 

несільськгосподарських галузях діяльності; 

– створення та розвиток мікропідприємств на базі місцевих природних 

ресурсів; 

– розвиток основних послуг для сільського господарства й населення;  

- оновлення і розвиток села [37]. 

Комплекс землевпорядно-правових заходів щодо планування розвитку 

сільськогосподарського землекористування в межах території територіальних 

громад включає: 

• розроблення експериментального проекту землеустрою щодо формування 

перспективного розвитку землекористування на території ОТГ; 

• запровадження системи прийняття рішень у сфері використання земель та 

інших природних ресурсів тільки на основі прогнозування, планування 

землекористування та проектів землеустрою, узгоджених з інтересами 

громадян, територіальної громади і держави; 

• здійснення зонування земель за їх категоріями та типами 

землекористування за придатністю земель та інвестиційною привабливістю 

сільськогосподарського землекористування; 

• розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів, з метою поліпшення якості земель, їх раціонального 

використання та охорони, захисту від руйнівних процесів; 
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• розроблення місцевих регламентів використання та охорони земельних та 

інших природних ресурсів; 

• проведення оцінки екологічних ризиків землекористування [156]. 

Отже, гармонійне поєднання еколого-економічних інтересів надасть 

можливість створити міцну базу для формування системи збалансованого 

землекористування на території громади. 

Cучасна система територіального планування в Україні сформувалась на 

основі багаторічного вітчизняного досвіду, який розвивається, особливо 

останнім часом, дедалі більше згідно з вимогами Керівних принципів сталого 

просторового розвитку Європейського континенту, інших документів СЕМАТ/ 

Ради Європи та Європейського Союзу. Відбувається більш чітке розмежування 

повноважень та відповідальності державних органів, органів місцевого 

самоврядування, що створює принципово нові можливості для подальшого 

демократичного розвитку нашого суспільства. 

З появою Публічної кадастрової карти України інформація щодо 

земельних ділянок на території України стала загальнодоступною, а її зміст 

повністю віддзеркалює дані Національної кадастрової системи. Отже, стали 

зрозумілими масштаби проблеми інформаційного наповнення державного 

земельного кадастру [109]. 

Разом з тим, як нами було відмічено в розділі 2 існуюча система  обліку 

земель на даний час не забезпечує необхідну просторову та змістовну 

інформацію про землекористування, його правовий режим тощо. Тому нами 

пропонується логічно-смислова модель одного із блоків земельно-майнової 

інформаційної системи просторового розвитку землекористування, яка включає 

підблок № 1 (взаємоузгодження складових та елементів земельно-майнової 

інформаційної системи із Державним земельним кадастром) та підблок № 2 

(самостійні складові та елементи земельно-майнової інформаційної системи), 

рис. 3.4. Із приведеної моделі випливає два сценарії удосконалення 

інституційного середовища інформаційної бази системи просторового розвитку 

землекористування:  
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Рис. 3.4. Логічно-смислова модель земельно-майнової інформаційної системи просторового розвитку землекористування 

(Підсистема № 1, взаємоузгодження складових та елементів із Державним земельним кадастром) 

* Джерело: розроблено автором 

 

Державний земельний кадастр Земельно-майнова інформаційна система 
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 1. Кадастрове зонування 

1.1. в т.ч. територіальні зони 

- Зони дії обмежень (обтяжень) у використанні 

земель (та інших природних ресурсів) 

- Природно-сільськогосподарські зони 

- Зони протиерозійного районування (зонування) 

- Земельні угіддя 

- Інші територіальні зони (сільськогосподарське 

землекористування) 

2. Державна реєстрація земельних ділянок 

2.1. Кадастровий план земельної ділянки 

2.2. Права на землю та інші природні ресурси 

2.3. Межі та зміст обмежень (обтяжень) у 

використанні земель 

2.4. Межі та зміст земельних сервітутів 

3. Нормативна грошова оцінка земель та 

земельних ділянок 

1. Території об’єднаних територіальних громад 
як територіальні зони 

1.1. Територіальні зони типів (підтипів ) землекорис-
тування 

- Зони типів (підтипів) землекористування 
- Зони територіальних обмежень у 
використанні земель 
- Зони охорони земель від ерозійних та інших де 
градаційних процесів 
- Зони меліорації (зрошення, осушення тощо) 
- Інші технологічні територіальні підзони 

2. Облік земель та типів (підтипів) землекорис-

тування  об’єднаних територіальних громад 

2.1. Кадастровий план об’єднаних територі-

альних громад 

2.2. Права на землю та інші природні ресурси 

2.2. Межі та зміст обмежень (обтяжень) у вико-

ристанні земель та інших природних ресурсів 

2.3. межі та зміст земельних сервітутів 

3. Оцінка цінності (вартості) потенціалу земельних 

та інших природних ресурсів 
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Закінчення рис. 3.4. Логічно-смислова модель земельно-майнової інформаційної системи просторового розвитку 

землекористування 

(Підсистема № 2, самостійні складові та елементи)

 

Самостійні складові та елементи земельно-майнової інформаційної системи 

просторового розвитку землекористування 

4. Форми землекористування сільськогосподарського та іншого призначення 

4.1. сільськогосподарські кооперативи 4.4. державні та комунальні підприємства 

4.2. товариства 4.5. фермерські господарства 

4.3. приватні підприємства 4.6. селянські господарства 

 

5. Склад земельних угідь в розрізі типів (підтипів) і форм землекористування  

6. Види нерухомого майна 

7. Договірні умови використання земель (в т. ч. землеохоронні заходи) 

8. Види земельних поліпшень 

8.1. Шляхова мережа  8.3. Меліоративні споруди  

8.2. Полезахисні лісосмуги 8.4. Виробничі будівлі та споруди 

 

9. Територіальні обтяження на використання земель, майна та інших природних 

ресурсів 
9.1. Права власності на землю, інші природні ресурси, майно;  

9.2. Об'єкти ПЗФ, незавершеного будівництва тощо; 
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1) розвиток у складі державного земельного кадастру самостійної 

підсистеми обліку кількості і якості земель де б сконцентрувалася вся 

необхідна інформація для підблоків системи просторового розвитку 

землекористування;  

2) створення банку геопросторових даних та в його системі формування 

самостійної земельно-майнової інформаційної системи просторового розвитку 

землекористування. Обидва сценарії пов’язані із додатковими трансакційними 

витратами на збирання, оброблення і систематизацію, накопичення, зберігання 

та надання інформації.  

Як видно із рис. 3.4 для підвищенням ефективності управлінських рішень 

на базі зонінгу типів (підтипів) землекористування, які пов’язані з його 

екологізацію та капіталізацією, необхідне створення окремого блоку земельно-

майнової інформаційної підсистеми просторового розвитку землекористування, 

яка включатиме інформацію про: 1) території об’єднаних територіальних 

громад як територіальні зони із інформацією про Територіальні зони типів 

(підтипів ) землекористування; 2) облік земель та типів (підтипів) 

землекорис¬тування  об’єднаних територіальних громад; 3) оцінку цінності 

(вартості) потенціалу земельних та інших природних ресурсів та блоку про 

самостійні складові та елементи земельно-майнової інформаційної підсистеми, 

який включатиме інформацію про: 1) Форми землекористування 

сільськогосподарського та іншого призначення; 2) Склад земельних угідь в 

розрізі типів (підтипів) і форм землекористування; 3) Види нерухомого майна; 

4) Договірні умови використання земель (в т. ч. землеохоронні заходи); 5) Види 

земельних поліпшень; 6) Територіальні обтяження на використання земель, 

майна та інших природних. 
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3.3 Методичні підходи до оцінки ефективності планування розвитку 

землекористування сільських територій в умовах нових земельних 

відносин. 

Природно-ресурсний потенціал будь-якої території є основою соціально-

економічного розвитку та екологічного благополуччя. 

Тому правильна оцінка і раціональне використання наявних природних 

ресурсів в кожному регіоні чи території територіальної громади буде мати 

вирішальне значення при прийнятті управлінських рішень та реалізації програм 

розвитку. Все це на перший план висуває завдання обліку і соціально-

економічної оцінки природних ресурсів територіальної громади. Планування 

найбільш успішно ця проблема може вирішуватися шляхом формування і 

ведення галузевих ресурсних кадастрів, які давно здійснюються, і комплексних 

територіальних кадастрів природних ресурсів. Усебічний облік природних, 

економічних, екологічних умов і особливостей забезпечить стале природо- та 

ефективне землекористування в системах природно-ресурсних потенціалів 

цілісних територіальних джерел ресурсів різного виду [144]. Територіальне 

поєднання природних ресурсів являє собою не суму розрізнених ресурсів, 

окремих природних факторів, а єдиний природний комплекс, в якому 

взаємопов’язані всі елементи. При цьому землеустрій і земельний кадастр є 

інструментом економічної оцінки земель та обліку вартості землі у складі 

природних ресурсів. Наукові та практичні завдання раціонального земле- і 

природокористування природного комплексу вирішуються на основі:  

• комплексного підходу до господарського використання всіх видів 

природних ресурсів;  

• виявлення джерел підвищення ефективності формування раціонального 

земле- та природокористування територій; 

• організації раціонального земле- та природокористування в умовах 

даної території для кращого використання конкретного поєднання природних 

ресурсів і умов в їх взаємозв’язку і взаємозалежності. територіальній громаді 
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Взаємодія окремих елементів природних ресурсів відкриває великі 

можливості для безперервного підвищення ефективності виробництва за умови 

їх комплексного використання (земле- та природокористування відповідної 

території).  

Разом з тим для різних напрямів планування (проектування) розвитку 

землекористування важливим є вид ефективності: економічна, бюджетна, 

соціальна, екологічна. При здійсненні землевпорядкування вчені досліджують 

ще й технологічну ефективність, усі види котрої перебувають у взаємозв’язку 

[121].  

На основі викладеного пропонуємо комплексне розуміння ефективності 

планування землекористування сільських територій через систему критеріїв та 

показників її оцінки (рис. 3.5).  

Таким чином, рекомендовано екологічну ефективність оцінювати за 

критеріями антропогенного навантаження землекористування, відтворення 

якості земельних ресурсів та гармонізації (збалансованості) землекористування; 

соціальну – за продуктивністю і мотивацією, сталістю (збалансованістю) його 

розвитку; економічну – за землевіддачею, ефективністю і капіталізацією 

землекористування. При цьому економічна ефективність планування 

землекористування  є залежною від екологічної та соціальної і характеризує 

забезпечення приросту земельної ренти та капіталізації землекористування за 

рахунок раціонального використання землі [154]. 

Для всебічної оцінки використання землі застосовується система 

показників. Найбільш поширеною  є система факторіальних і результативних 

показників. Дана система формувалася ще в дореформений період, і, з плином 

часу доповнювалася і оновлювалася новими показниками [162, 41]. 

Так, на сучасному етапі факторіальні показники включають в себе: 

структурні і ресурсні. Структурні показники вказують на: 

а) ступінь освоєння земельних та інших природних ресурсів відповідної 

території; 
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Рис. 3.5. Логічно-смислова схема показників оцінки ефективності 

планування землекористування сільських територій*  

*вдосконалено автором з використанням [41]. 

 

б) рівень розораності сільськогосподарських угідь; 

в) показник повноти використання орнопридатних земель, який вказує на 

ступінь залучення їх до сільськогосподарського обороту. 

Ресурсні показники включають [156]: 

а) наявність основних фондів сільськогосподарського призначення на 1 га 

сільськогосподарських угідь і ріллі; 

Ефективність 

планування 

розвитку 

землекористування 

сільських територій 

 

Екологічна:  

- екологічна стабільність землекористування (фактична і проектна);  

- антропогенна завантаженість землекористування (фактична і проектна);  

- оптимальна структура земельних угідь та посівів;  

- зменшення розораності території та сільгоспугідь, деградованих земель.  

 

Економічна:  

•дохідність від експлуатації земельних та 

природних ресурсів;  

•тенденції зміни вартості земельних та інших 

природних ресурсів (за нормальною грошовою 

оцінкою);  

•капіталізація землекористування;  

•тенденції зміни валової доданої вартості  

 

Правова:  

забезпечення гарантування прав на 

землю та інші природні ресурси;  

вирішення земельних спорів;  

забезпечення встановлення обмежень 

(земельних сервітутів) у використанні 

земель та інших природних ресурсів.  

 

Техніко-технологічна:  

•покращення технологічних 

умов виробництва;  

•зниження затрат на 

використання земель та 

підготовку інформації про 

об’єкти землекористування  

 

Суспільна:  

•збільшення ВВП територій;  

•підвищення занятості 

населення;  

•економічне зростання 

виробництва  

 

Бюджетна:  

збільшення надходжень 

від земельних платежів 

Соціальна:  

•створення (поліпшення) умов 

життя і праці;  

•збільшення валової доданої 

вартості;  

•зміна соціального статусу 

власника земельної ділянки;  

•престижність володіння землею  
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б) наявність мінеральних і органічних добрив у діючій речовині, що 

забезпечує охорону ґрунтової родючості на 1 га ріллі ; 

в) показник виробничих затрат на 1 га ріллі або сільгоспугідь; 

г) показник трудових затрат на 1 га ріллі або сільгоспугідь; 

Формування багатоукладної економіки з її орієнтацією на ринкові 

відносини обумовлює необхідність вдосконалення окремих методичних 

підходів і системи натуральних і економічних показників за комплексною 

оцінкою ефективності використання земельних ресурсів. В ході аграрних 

перетворень відбулося реформування земельної власності [121].  

В результаті даних змін відбувся поділ ефектів по використанню землі, 

тобто системи показників, застосовуваних при оцінці економічної ефективності 

використання землі.  

На сьогоднішньому етапі розвитку земельних відносин простежуються 

тенденції до переваги в доходності та величині земельної ренти. Безпосередньо 

це пов’язано з розвитком ринкової економіки. 

Економічний процес створення матеріальних благ залежать від умов 

праці і, перш за все, від якості сільгоспугідь. Якість землі є єдиним критерієм, 

що впливає на підвищення ефективності використання сільськогосподарських 

земель. 

На сучасному етапі розвитку різних форм власності і господарювання 

складно застосувати єдину методику оцінки економічної ефективності 

використання землі для державних підприємств, колективних або приватних 

господарств. Результативні показники, що визначають економічний ефект від 

використання землі, дуже різні. Дослідження показують, що для державних 

підприємств, деяких колективних об’єднань може бути застосована система 

різноманітних показників, орієнтований на великій територіях, великий обсяг 

виробництва і основні фонди, енергетичні потужності, а також велике число 

зайнятих працівників. Для приватних підприємств, зокрема селянських 

(фермерських) господарств і дрібнотоварних об’єднань, орієнтованих 

переважно на розширення товарного виробництва система оціночних 



171 

 

 

показників звужується. Зводиться вона, перш за все, до визначення валового 

доходу від реалізації певної культури або культур і фактичних витрат на їх 

вирощування, якщо це відноситься до рослинництва, і аналогічним же чином 

по інших галузей виробництва. Валовий дохід для колективних підприємств 

виступає у вигляді чистого прибутку з урахуванням витрат на утримання 

адміністративно-управлінського персоналу, зарплати співробітникам і т.д [169, 

121, 41].  

Економічний процес створення матеріальних благ залежать від умов 

праці і, перш за все, від якості сіль господарських угідь. Якість землі є єдиним 

критерієм, що впливає на підвищення ефективності використання 

сільськогосподарських земель. 

На думку більшості науковців, ефективність землекористування, 

наприклад, аграрного сектора економіки, визначається комплексом 

пріоритетних її видів: економічною, соціальною та екологічною ефективністю 

та їх різновидів [41, 175, 146], що обумовлює їх дослідження для визначення 

ефективності землеустрою та землевпорядкування.  

Для кожного із напрямів планування розвитку землекористування більш 

важливим є різний вид ефективності (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1  

Ранжування значення показників основних видів ефективності 

планування землекористування * 

Напрями організації використання та 

охорони земель і інших природних 

ресурсів  

Вид ефективності  

економічна  бюджетна  соціальна  екологічна  

Земля як основний засіб виробництва 

(аграрне землекористування)  

2  2  2  3  

Земля як просторовий базис  

(населені пункти) 

1  1  1  3  

Земля як природний ресурс: 

лісові ресурси 

водні ресурси 

рекреаційні ресурси  

3  3  2  1  

*Джерело: розраховано та удосконалено автором на основі джерела [41, 39]. 
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Так, для організації землі як основного засобу виробництва та як природного 

ресурсу – це екологічна, соціальна та бюджетна ефективність, для організації 

використання землі як просторового базису та прав на землю – економічна та 

бюджетна ефективність, а для створення земельної ренти, що формується через 

реалізацію прав на землю та її використання, – соціальна та бюджетна 

ефективність.При плануванні землекористування, окрім зазначених видів 

ефективності, учені досліджують ще й такі, як технологічна (враховуючи, 

наприклад, унікальну особливість сільського господарства, спричинену дією 

природного фактора, земельний устрій території тощо) [36]. 

Значний вплив держави на формування ефективності планування 

землекористування (через землевпорядні заходи та дії), на земельні відносини 

та процес організації використання і охорони земель на результати 

землекористування (через землевпорядні проектні рішення, запроектовані 

заходи із охорони земель, проектування екологічної мережі, територій 

природно-заповідного фонду, заходів стимулювання використання і охорони 

земель).  

Що стосується питання визначення критеріїв, факторів і показників 

ефективності планування землекористуванням не має одностайності. Це, 

зокрема, обумовлено наступними чинниками: невизначеною базою оцінки; 

невизначеними видами ефективності; невизначеними об’єктами 

територіального управління; невизначеними суб’єктами територіального 

управління. Тому актуальним є завдання систематизації методичної бази щодо 

комплексної оцінки ефективності на рівні територіальних громад. 

Таким чином, економічна ефективність планування землекористування, 

на нашу думку, являє собою забезпечення приросту доданої вартості, земельної 

ренти та капіталізації за рахунок раціонального використання землі. Соціальна 

ефективність на рівні територіальної громади чи району характеризується 

рівнем зайнятості населення і скорочення безробіття тощо [12, 41]. 

На нашу думку, основою формування соціальної ефективності є 

економічна ефективність. Адже лише створений у процесі економічної 
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діяльності економічний ефект є джерелом задоволення всього спектра 

соціальних потреб населення. 

Формування методичних засад інтегральної ефективності планування 

землекористування неможливе без екологічної складової, тому актуальним в 

цьому контексті є дослідження ієрархії пріоритетів в залежності від 

економічних результатів суб’єктів земельних відносин, критеріїв та показників 

цього виду ефективності, їх ваги при агрегуванні, а також інтересів усіх 

суб’єктів землекористування.  

Виокремлення екологічної ефективності землеустрою та 

землевпорядкування на територіальному рівні в самостійну форму зумовлене 

щонайменше двома причинами:  

➢ необхідність створення екологічно безпечного для людей тваринного 

та рослинного світу довкілля, за якого зберігається біологічна рівновага і 

водний баланс території, поліпшується кругообіг органічних речовин, 

забезпечується розширене відтворення економічної родючості ґрунту, 

супроводжуване підвищенням умісту гумусу, здійснюється виробництво 

екологічно чистої аграрної продукції і не допускається забруднення 

навколишнього середовища хімічними засобами сільськогосподарського 

призначення [87, 41];  

➢ потреба в існуванні індикатора для визначення сталого 

збалансованого розвитку території і землекористування.  

У таблицях 3.2 приведена структура природно-ресурсного потенціалу на 

території Тернопільської області та Бучацького району. 

Приведена структура пиродно-ресурсного потенціалу (табл. 3.3 та 3.4), 

Трибухівської та Золотопотіцької об’єднаних територіальних громад.  

Найбільшу питому вагу займають земельні ресурси На другому місці лісові 

ресурси. Природні рекреаційні ресурси практично відсутні. 
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Таблиця 3.2 

Структура природно-ресурсного потенціалу станом на 2019 р.* 

 

Райони  

 

Компонентна структура ПРП,% 

Мінераль-

них  

 

Водних  

 

Земельних  

 

Лісових  

Фауністичних  

 

Природних 

рекреа-

ційних  

Сумарний  

 

Тернопільська 

область 

1,2 13,6 75,0 4,9 5,3 100 

Бучацький 

район 

0,6 1,3 81,2 16,8 0,1 100 

*Джерело: розраховано автором. 

 

Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу відображає 

внутрішньовидові і міжвидові співвідношення природних ресурсів, що 

сформувалися на відповідній території як результат розвитку природного 

процесу та впливу соціально-економічних факторів. 

Таблиця 3.3 

Структура природно-ресурсного потенціалу станом на 2020 р. території 

Трибухівської об’єднаної територіальної громади* 

Трибухівська ОТГ    

(сільські ради, які 

увійшли до складу 

об’єднаної 

територіальної 

громади) 

Компонентна структура ПРП,% 

Земельних  

 

 

Водних Лісових  

Фауністичних  

 

Природних 

рекреаційних  

Сумарний  

 

Трибухівська 87,20 2,47 10,33 0,00 100 

Пишківська 96,48 3,47 0,05 0,00 100 

Цвітівська 80,94 0,66 18,39 0,01 100 

Пилявська 98,47 1,46 0,07 0,00 100 

Медведівська 97,38 2,29 0,32 0,00 100 

Трибухівська ОТГ 91,94 2,32 5,74 0,00 100 

*Джерело: розраховано автором. 
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Таблиця 3.4 

Структура природно-ресурсного потенціалу станом на 2020 р. території 

Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади* 

Золотопотіцька ОТГ      

(сільські ради, які 

увійшли до складу 

об’єднаної 

територіальної 

громади) 

Компонентна структура ПРП,% 

Земельних  

 

 

Водних Лісових  

Фауністичних  

 

Природних 

рекреаційних  

Сумарн

ий  

 

Золотопотіцька 69,76 0,56 29,68 0,00 100 

Возилівська 94,28 5,09 0,63 0,00 100 

Костільницька 50,18 0,30 49,51 0,00 100 

Миколаївська 62,43 4,29 33,28 0,00 100 

Русилівська 96,11 0,00 3,89 0,00 100 

Скомороська 71,88 0,59 26,07 1,46 100 

Сновидівська 64,58 2,58 32,84 0,00 100 

Соколівська 71,56 0,50 27,94 0,00 100 

Золотопотіцька ОТГ 68,52  1,65 29,67 0,16 100 

*Джерело: розраховано автором. 

На території як Трибухівської, так і Золотопотіцької об’єднаних 

територіальних громад основу ПРП складають земельні ресурси відповідно 

91,94% та 68,52%. Але питома вага лісових ресурсів на території 

Золотопотіцької ОТГ дещо більша, а саме – 29,67%.  

Нище приведена оцінка продуктивності ПРП на території Трибухівської 

та Золотопотіцької ОТГ ( табл. 3.5 та 3.6) 

Таблиця 3.5 

Оцінка продуктивності природно-ресурсного потенціалу станом на            

2020 р. на території Трибухівської об’єднаної територіальної громади * 

Сільські ради, які 

увійшли до складу 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Потенціал ресурсів, тис. грн 

Земельних  

 

 

Водних Лісових  

Фауністичних  

 

Природних 

рекреаційних  

Сумарний  

 

Трибухівська 102437,02 2632,62 10945,35  116014,99 

Пишківська 44557,30 1386,66 25,54  45969,50 

Цвітівська 24506,11 194,08 5388,31 0,51 30089,01 
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Продовження таблиці 3.5 

Пилявська 73653,03 1054,90 51,07  74759,00 

Медведівська 38743,38 900,18 127,69  39771,25 

Трибухівська ОТГ 283896,84 6168,44 16537,96 0,51 306603,75 

 *Джерело: розраховано автором. 

Таблиця 3.6 

Оцінка продуктивності природно-ресурсного потенціалу станом на            

2020 р. на території Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади * 

 

 Сільські ради, які 

увійшли до складу 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

Потенціал ресурсів, тис. грн 

Земельних  

 

 

Водних Лісових  

Фауністичних  

 

Природних 

рекреаційних  

Сумарний  

 

Золотопотіцька 19372,32 255,37 13585,76  33213,45 

Возилівська 3640,64 1021,48 127,69  4789,81 

Костільницька 11591,19 127,669 20838,19  32557,07 

Миколаївська 25993,92 2042,96 15832,94  43869,82 

Русилівська 12547,94  485,20  13033,14 

Скомороська 10966,96 184,63 8146,30 455,58 19753,47 

Сновидівська 13888,05 919,33 11721,48  26528,86 

Соколівська 25903,22 306,44 16828,88  43038,54 

Золотопотіцька 

ОТГ 

123904,24 4857,90 87566,44 455,58 216784,16 

 *Джерело: розраховано автором. 

Як свідчать отримані результати оцінки ПРП, основна роль в потенціалі 

природних ресурсів належить сільському та лісовому господарстві. Потенціал 

земельних ресурсів (сільськогосподарських угідь) на території Трибухівської 

ОТГ складає 283,90 млн. грн, лісових ресурсів відповідно – 16,54 млн. грн. 

Невеликий потенціал водних ресурсів, який становить 4,86 млн. грн.. На 

території Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади потенціал лісових 

ресурсів дещо вищий і становить 87,57 млн. грн., а також наявні рекреаційні 

ресурси (0,45 млн. грн.) 



177 

 

 

Враховуючи, що основним природним ресурсом на території цих 

об’єднаних територіальних громад є земельні ресурси, важливим є визначення 

їх ефективного використання. 

Оцінку забезпеченості сільськогосподарськими угіддями та ріллею 

проведено у табл. 3.7.  

Таблиця 3.7 

Оцінка забезпеченості сільськогосподарськими угіддями та ріллею 

жителів Трибухівської та Золотопотіцької об’єднаних територіальних 

громад 

 

Сільські ради, які 

увійшли до 

складу 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Забезпеченність сільськогосподарськими угіддями та ріллею  

Кількість 

населення 

Площа 

сільсько- 

господарських  

угідь 

Забезпеченність 

сільсько- 

господарськими 

угіддями, 

га/жит 

Площа 

ріллі 

Забезпечен

ність 

ріллею,  

га/жит 

Трибухівська 4038 3617,80 0,90 3194,61 0,79 

Пишківська 1279 1505,27 1,18 1307,09 1,02 

Цвітівська 655 928,40 1,42 808,00 1,23 

Пилявська 1621 2795,00 1,72 2456,00 1,52 

Медведівська 1280 1499,00 1,17 1284,00 1,00 

Трибухівська 

ОТГ 

8873 10345,47 1,17 9049,70 1,02 

Золотопотіцька 2796 1250,07 0,45 1038,34 0,37 

Возилівська 1111 741,50 0,67 527,00 0,47 

Костільницька 985 827,00 0,84 594,00 0,60 

Миколаївська 897 1162,49 1,30 771,49 0,86 

Русилівська 302 469,60 1,55 414,00 1,37 

Скомороська 1097 879,60 0,80 618,16 0,56 

Сновидівська 2018 902,70 0,45 747,70 0,37 

Соколівська 1787 1688,00 0,94 1432,00 0,80 

Золотопотіцька 

ОТГ 

10993 7919,96 0,72 4577,35 0,42 

*Джерело: розраховано автором. 

Попри зменшення обсягів земельних ресурсів, Україна продовжує займати 

одну з лідируючих позицій у світі за показником площі сільськогосподарських 
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угідь та ріллі на одного жителя. Так, за площею сільськогосподарських угідь на 

одного жителя в межах Трибухівської ОТГ даний показник  складає 1,17 

га/жит., а за обсягом ріллі на одного жителя – 1,02 га. Зазначимо, що наведенні 

показники, з одного боку, свідчать про забезпеченість великими обсягами землі 

всіх жителів громади та достатність сільськогосподарських угідь для розвитку 

сімейного фермерства, а з іншого боку, про відсутність резервів для зростання 

земельних ресурсів [78]. 

У другому розділі дисертаційного дослідження для оцінки екологічного 

стану агроландшафтів і сільськогосподарського землекористування нами 

застосовано наступні показники: коефіцієнт екологічної стабільності території 

(землекористування); коефіцієнт антропогенного навантаження; коефіцієнт 

лісистості території; коефіцієнт розораності. 

Таблиця 3.8 

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності і коефіцієнта 

антропогенного навантаження на території Трибухівської та 

Золотопотіцької ОТГ * 

Назва угідь 

Коефіцієнт 

екологіч-

ної 

стабільно-

сті 

угіддя, К 

Площа 

угіддя, Р 
∑Кі *Рі 

Коефіцієнт 

екологіч-

ної 

стабільно-

сті 

ОТГ 

Бал 

угіддя, 

Б 

∑РхБ 

Коефіцієнт 

антропогенного 

навантаження 

ОТГ 

Трибухвіська ОТГ 

Забудована 

територія і 

дороги 

0 347,90 0 
 

 

 

 

 

 

 

0,25 

5 1741,32 
 

 

 

 

 

 

 

3,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рілля 0,14 9050,07 1267,01 4 36200,72 

Сади 0,43 237,94 102,31 4 950,60 

Сіножаті 0,62 216,01 133,92 3 656,13 

Пасовища 0,68 839,62 570,94 3 2518,81 

Води 0,79 249,82 197,36 2 499,63 

Ліси 1 647,6 647,6 2 1295,2 

Всього  11879,00 2919,14  43862,41 
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Продовження таблиці 3.8 

Золотопотіцька ОТГ 

Забудована 

територія і 

дороги 

0 409,15 0  5 2045,75  

Рілля 0,14 4577,35 640,83  4 18309,40  

Перелоги 0,70 75,46 52,82  3 226,38  

Сади 0,43 113,54 48,82 0,44 4 454,16 2,70 

Сіножаті 0,62 106,53 66,05  3 319,59  

Пасовища 0,68 1481,74 1007,08  3 4445,22  

Води 0,79 190,23 150,28  2 380,46  

Ліси 1 3429 3429  2 6858  

Всього  12254,00 5394,88   33038,96  

*  Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління 

Держгеокадастру  у Тернопільській області 

Найбільш сприятливою з екологічних позицій є територія 

Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади, оскільки коефіцієнт 

антропогенного навантаження складає 2,70 (рівень антропогенного 

навантаження є середнім), коефіцієнт екологічної стабільності - 0,44, тобто 

територія громади є стабільно нестійкою. На території Трибухівської ОТГ ці 

два показники дещо вищі (Кес=0,25 Кан=3,69), відповідно територія є 

екологічно нестабільною та з підвищеним рівнем антропогенного 

навантаження. 

Основні напрями розвитку визначають використання земель сільських 

територій, що призводить  до змін у структурі землекористування. 

Пропонований методичний підхід базується на основі методу аналізу 

ієрархій (МАІ), який розроблений Т. Л. Сааті.  

Метод аналізу ієрархій – це математичний апарат, який передбачає 

застосування попарного порівняння критеріїв та альтернатив для вибору 

найкращої з конкуруючих альтернатив за умови врахування декількох 

критеріїв. МАІ полягає у декомпозиції задачі на простіші складові та 

опрацюванні послідовності міркувань особи, що приймає рішення, які 

розглядаються як попарні порівняння [48, 180]. Найпростіша ієрархічна модель 



180 

 

 

процесу прийняття рішення має три рівні: мета пошуку; критерії та умови, які 

необхідно врахувати; альтернативні способи досягнення поставленої мети 

(рішення). Розрахунки проведено з використанням програмного середовища 

Mathcad 14. 

Нами запропоновано основні альтернативні типи збалансованого розвитку 

землекористування сільських територій. Це: нетрадиційне землекористування 

сільськогосподарських підприємств; нетрадиційне землекористування 

фермерських та особистих селянських господарств; лісогосподарське 

землекористування; водогосподарське землекористування; рекреаційне 

землекористування. 

Як критерії в умовах збалансованого розвитку вибрані показники 

соціально-економічного (оцінка природно-ресурсного потенціалу, рівень 

забезпеченості сільськогосподарськими угіддями) та екологічного (коефіцієнт 

екологічної стабільності та коефіцієнт антропогенного навантаження 

землекористування) розвитку (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6 Ієрархічна структура задачі 

H0 – мета оптимізації; критерії: H11 – економічні; H12 – екологічні; H13 – соціальні; 
підкритерії: H21 – економічний – оцінка ПРП; H22 – екологічний – коефіцієнт екологічної 
стабільності; Н23 – коефіцієнт антропогенного навантаження; H24 – соціальний – рівень 
забезпечення сільськогосподарськими угіддями; типи землекористування та відповідні їм 
методи використання земель: H31 – нетрадиційне землекористування сільськогосподарських  
підприємств; H32 – нетрадиційне землекористування фермерських та особистих селянських 
господарств; H33 – рекреаційне землекористування; H34 – водогосподаське 
землекористування; H35 – лісогосподарське землекористування. 
*Джерело: розроблено автором. 

H31 

H0 

H11 H12 H14 

H21 H22 H24 

H32 H33 H34 H35 

H23 
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Методичний підхід визначення альтернативних типів планування 

збалансованого розвитку землекористування сільських територій розроблений 

на основі показників Трибухівської об’єднаної територіальної громади. 

Даний методичний підхід ґрунтується на виборі мети багатокритеріальної 

оптимізації, визначенні альтернатив і критеріїв, попарному їх порівнянні та 

визначенні інтегрованої оцінки альтернатив (рис. 3.7). 

Для проведення розрахунків визначаємо порівняльну бальну оцінку 

кожного критерію. Варто зазначити, що при проведенні порівняльної оцінки 

критеріїв, за якими оцінюються напрями розвитку планування 

землекористування сільських територій, використано експертні оцінки. В 

основу визначення експертних показників покладено методичний підхід оцінки 

управління землями – LGAF, який використовують фахівці Світового банку 

[71, 72, 180]. Експерти оцінюють критерії за показниками пріоритетності: 

найбільш важливий – 71-100%, важливий – 41-70%,  вагомий – до 40%. 

У табл. 3.9 наведено середньозважене значення бальної оцінки за згаданим 

методичним підходом.  

Так, для Трибухівської ОТГ в умовах екологічної нестабільності найвищу 

оцінку отримав екологічний критерій – коефіцієнт екологічної стійкості та 

коефіцієнт антропогенного навантаження. 

Таблиця 3.9 

Експертні оцінки критеріїв для Трибухівської ОТГ* 

Критерій Експертна оцінка критерію  

Соціальний: рівень забезпеченості 

сільськосподарськими угіддями 
60 

Економічний: оцінка продуктивності ПРП  80 

Екологічний:  

коефіцієнт екологічної стійкості 

коефіцієнт антропогенного навантаження 

100 

90 

*Джерело: розраховано автором. 
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Рис. 3.7 Алгоритм методичного підходу визначення альтернативних 

типів збалансованого розвитку землекористування сільських територій. 

*Джерело: розроблено автором. 
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Так, для Трибухівської ОТГ в умовах екологічної нестабільності найвищу 

оцінку отримав екологічний критерій – коефіцієнт екологічної стійкості та 

коефіцієнт антропогенного навантаження. 

На основі усереднених експертних оцінок, що наведені у табл. 3.9, 

проводимо ранжування чинників, що впливають на вибір планування 

збалансованого розвитку землекористування сільських територій. 

Найважливішим критеріям (чинникам) необхідно надати найбільшу вагу, 

найбільшу порівняльну оцінку. Для ранжування чинників за важливістю 

доцільні залучення і ретельний аналіз усієї інформації про об’єкт дослідження – 

про досліджувану територію, її природні, просторові, соціальні та економіко-

господарські характеристики й особливості. 

За експертними оцінками проводиться попарне порівняння чинників у 

формі матриці. Члени матриці представляються у вигляді дробу.   

У результаті одержуємо порівняльну матрицю критеріїв, які 

враховуються під час визначення альтернативних  типів планування 

збалансованого розвитку землекористування (табл. 3.10). Визначаємо суми 

відношення бальних оцінок критеріїв. Одержуємо: 

                              ai  =  aj = 16,592                                                        (3.1) 

де ai; aj – члени матриці з індексом, який вказує на порядковий номер рядка 

та стовпчика. 

За допомогою програмного середовища MathCAD  визначаємо власні 

числа матриці застосовуючи відповідну матричну функцію eigenvals. 

Аналіз значень власних чисел матриці показує, що максимальне власне 

число матриці  Zmax = 4, тобто збігається з розміром матриці m = n =4, де m – 

кількість рядків; n – кількість стовпчиків. 

 

 

 



184 

 

 

Таблиця 3.10 

Порівняльна матриця критеріїв, які враховують для визначення 

альтернативних  типів планування збалансованого розвитку 

землекористування Трибухівської ОТГ * 

Бальна оцінка критеріїв 

Рівень 

забезпеченості 

сільськогоспод

арськими 

угіддями 

Оцінка 

продуктивн

ості ПРП 

Коефіцієнт 

екологічної 

стабільност

і 

Коефіцієнт 

антропоген

ного 

навантажен

ня 

∑ai 

а1 а2 а3 а4 а4 

Рівень 

забезпеченості 

сільськогосподарсь

кими угіддями 

а1 1 60/80 60/100 

 

 

60/90 
3,016 

Оцінка 

продуктивності 

ПРП 

а2 80/60 1 80/100 

 

80/90 4,022 

Коефіцієнт 

екологічної 

стабільності 

а3 100/60 100/80 1 

 

100/90 5,028 

Коефіцієнт 

антропогенного 

навантаження 

а4  90/60 90/80 90/100 

 

1 4,525 

∑ aj  5,500 4,125 3,300 3,667 16,592 

*Джерело: розраховано автором. 

 

На основі експертних оцінок, що одержані в результаті опитування 

фахівців Трибухівської об’єднаної територіальної громади,  враховуючи також і 

економічні показники, визначаємо бальну оцінку щодо окремих критеріїв 

альтернативних типів збалансованого розвитку землекористування сільських 

територій (табл. 3.11). 

На основі бальної оцінки щодо критеріїв альтернативних типів 

збалансованого розвитку землекористування складаємо порівняльні матриці 

оцінок типів збалансованого розвитку землекористування сільських територій. 
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Таблиця 3.11 

Бальна оцінка типів сталого розвитку землекористування сільських 

територій щодо критеріїв оцінювання* 

*Джерело: розраховано автором на основі експертних оцінок. 

Таблиця 3.12 

Порівняльна матриця оцінок типів збалансованого розвитку 

землекористування сільських територій Трибухівської ОТГ щодо 

рівня забезпеченості населення сільськогосподарськими угіддями * 

Тип збалансованого 

розвитку землекористу-вання 

сільських територій  

Бальна оцінка критеріїв 

Рівень 

забезпечено

сті 

сільськогосп

одарськими 

угіддями 

Оцінка 

продукт

ивності 

ПРП 

Коефіцієнт 

екологічної 

стабільності 

Коефіцієнт 

антропоген

ного 

навантажен

ня 

Нетрадиційне 

землекористування 

сільськогосподарських 

підприємств 

43 65 5 17 

Нетрадиційне 

землекористування фермерських 

та особистих селянських 

господарств 

33 57 8 19 

Лісогосподарське 

землекористування 
5 28 30 31 

Водогосподарське 

землекористування 
6 24 26 24 

Рекреаційне землекористування 3 19 18 21 

Тип збалансованого 
розвитку землекористу-

вання сільських територій  
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∑ai 

Нетрадиційне 

землекористування 

сільськогосподарських 

підприємств 

 

43/43 43/33 43/5 43/6 43/3 32,403

0 

Нетрадиційне 

землекористування 

фермерських та особистих 

селянських господарств 

33/43 33/33 33/5 33/6 33/3 24,867

4 
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*Джерело: розраховано автором.  

У табл. 3.12 наведена порівняльна матриця оцінок типів збалансованого 

розвитку землекористування Трибухівської ОТГ щодо рівня забезпеченості 

населення сільськогосподарськими угіддями, у табл. 3.13 – щодо оцінки ПРП 

даного типу землекористування, у табл. 3.14 – щодо коефіцієнта екологічної 

стійкості, таблиці 3.15– щодо коефіцієнта антропогенного навантаження. 

Таблиця 3.13 

Порівняльна матриця оцінок типів збалансованого розвитку 

землекористування сільських територій Трибухівської ОТГ щодо 

оцінки ПРП * 

*Джерело: розраховано автором. 

Продовження таблиці 3.12 

Лісогосподарське 

землекористування 

5/43 5/33 5/5 5/6 5/3 3,7678 

Водогосподарське 

землекористування 

6/43 6/33 6/5 6/6 6/3 4,5213 

Рекреаційне 

землекористування 

3/43 3/33 3/5 3/6 3/3 2,2606 

∑ 
2,0929 2,7272 18,00 15,00 30,0000 67,820

1 

Тип збалансованого 

розвитку землекористу-

вання сільських територій  
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∑ai 

Нетрадиційне 

землекористування 

сільськогосподарських 

підприємств 

65/65 65/57 65/28 65/24 65/19 10,5911 

Нетрадиційне 

землекористування 

фермерських та особистих 

селянських господарств 

57/65 57/57 57/28 57/24 57/19 9,2876 

Лісогосподарське 

землекористування 

28/65 28/57 28/28 28/24 28/19 4,5622 

Водогосподарське 

землекористування 

24/65 24/57 24/28 24/24 24/19 3,9104 

Рекреаційне 

землекористування 

19/65 19/57 19/28 19/24 19/19 3,0957 

∑ 2,9691 3,3858 6,8927 8,0415 10,1578 31,4469 
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Таблиця 3.14 

Порівняльна матриця оцінок типів збалансованого розвитку 

землекористування сільських територій Трибухівської ОТГ щодо 

коефіцієнта екологічної стійкості * 

*Джерело: розраховано автором.  

Аналогічно визначаємо власні числа матриць щодо всіх критеріїв для 

кожної базової території, застосовуючи відповідну матричну функцію eigenvals. 

Після визначення власних чисел усіх матриць попарного порівняння варіантів 

щодо кожного окремого чинника за програмою MathCAD доходимо висновку, 

що в усіх випадках максимальне власне число матриці Zmax = 5, тобто 

збігається з розміром матриці m = n = 5, що свідчить про повну узгодженість 

експертних оцінок, як за критеріями розвитку землекористувань сільських 

територій, так і за стратегіями окремо щодо кожного зі сформульованих 

чинників. 

Тип збалансованого 
розвитку 

землекористування 
сільських територій  
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∑ai 

Нетрадиційне 

землекористування 

сільськогосподарських 

підприємств 

5/5 5/8 5/30 5/26 5/18 2,26173 

Нетрадиційне 

землекористування 

фермерських та 

особистих селянських 

господарств 

8/5 8/8 8/30 8/26 8/18 3,6187 

Лісогосподарське 

землекористування 

30/5 30/8 30/30 30/26 30/18 13,5704 

Водогосподарське 

землекористування 

26/5 26/8 26/30 26/26 28/18 11,2452 

Рекреаційне 

землекористування 

18/5 18/8 18/30 18/26 18/18 8,1423 

∑ 
17,4000 10,8750 2,8998 3,3461 4,3172 38,8383 
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Таблиця 3.15 

Порівняльна матриця оцінок типів збалансованого розвитку 

землекористування сільських територій Трибухівської ОТГ щодо 

коефіцієнта антропогенного навантаження * 

 *Джерело: розраховано автором.  

Значення членів матриці взаємопов’язані між собою і відповідають 

залежності: 

aij = 1/aji     (3.3) 

де,  ai; aj – члени матриці з індексом, який вказує на порядковий номер 

рядка та стовпчика. 

По діагоналі матриці, на перетині однойменних чинників або варіантів, 

члени матриці набувають значення одиниці. 

Наступним кроком розв’язання задачі є визначення власного нормованого 

Тип збалансованого 

розвитку землекористу-

вання сільських територій  
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∑ai 

Нетрадиційне 

землекористування 

сільськогосподарських 

підприємств 

17/17 17/19 17/31 17/24 17/21 3,9608 

Нетрадиційне 

землекористування 

фермерських та 

особистих селянських 

господарств 

19/17 19/19 19/31 19/24 19/21 4,4269 

Лісогосподарське 

землекористування 

31/17 31/19 31/31 31/24 31/21 7,2230 

Водогосподарське 

землекористування 

24/17 24/19 24/31 24/24 24/21 5,5919 

Рекреаційне 

землекористування 

21/17 21/19 21/31 21/24 21/21 4,8929 

∑ 6,5852 5,8946 3,6128 4,6667 5,3332 26,0955 
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вектора матриці за її максимальним власним числом. Визначаємо 

характеристичне число матриці Wо (дод. Х). 

На основі розрахунків у табл. 3.11 - 3.14 складаємо табл. 3.16.  

Таблиця 3.16 

Матриця відношень нормалізованих векторів до загальної  

суми їх значень* 

*Джерело: розраховано автором.  

 

Виписуємо суми оцінок попарного порівняння варіантів у стовпчик 

відповідного чинника. У таблиці визначаємо суми за рядками і стовпчиками і 

проводимо контроль обчислень. Перетворюємо таблицю, поділивши члени 

матриці на відповідні вектори і помноживши на характеристичне число. 

Результати наведено у табл. 3.17.Нормалізуємо таблицю, поділивши її члени на 

суму відповідного стовпчика. Результати наведено у табл. 3.18. Контроль 

обчислень показує, що суми за кожним стовпчиком дорівнюють одиниці. 

 

Тип збалансованого 

розвитку 

землекористування 

сільських територій  

  

 

 

 

∑ 

Рівень 

забезпеченос

ті 

сільськогосп

одарськими 

угіддями 

Оцінка 

продукт

ивності 

ПРП 

Коефіцієнт 

екологічної 

стабільност

і 

Коефіцієнт 

антропоген

ного 

навантажен

ня 

Нетрадиційне 

землекористування 

сільськогосподарських 

підприємств 32,4030 10,5910 2,2617 3,9608 

 

56,1451 

Нетрадиційне 

землекористування 

фермерських та 

особистих селянських 

господарств 24,8674 9,2876 3,6187 4,4269 

 

49,2441 

Лісогосподарське 

землекористування 3,7678 4,5622 13,5704 7,2230 

 

29,0662 

Водогосподарське 

землекористування 4,5213 3,0\9104 11,2452 5,5919 

 

25,2002 

Рекреаційне 

землекористування 2,2606 3,0957 8,1423 4,8929 

1 

8,3573 

∑ 67,8201 31,4469 38,8383 26,0955 178,012 
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Таблиця 3.17 

Перетворена матриця* 

*Джерело: розраховано автором. 

Таблиця 3.18 

Нормалізована матриця* 

Тип збалансованого 
розвитку землекористування 

сільських територій  

  
 
 
 

∑ 

Рівень 
забезпечен

ості 
сільськогос
подарськи

ми 
угіддями 

 
Оцінка 

продукти
вності 
ПРП 

Коефіцієнт 
екологічної 
стабільност
і 

Коефіціє
нт 

антропо
генного 
наванта
ження 

Нетрадиційне 
землекористування 
сільськогосподарських 
підприємств 

177,182 43,205 7,409 14,848 

 
242,644 

Нетрадиційне 
землекористування 
фермерських та особистих 
селянських господарств 

135,977 37,887 11,856 16,595 

 
 

202,315 

Лісогосподарське 
землекористування 

20,603 18,611 44,0459 27,077 
110,750 

Водогосподарське 
землекористування 

24,723 15,952 36,841 20,963 
98,479 

Рекреаційне 
землекористування 

12,361 12,628 26,676 18,342 
70,007 

∑ 370,846 128,283 127,241 97,825 
724,195 

Тип збалансованого 

розвитку землекористування 

сільських територій  

  

 

 

 

∑ 

Рівень 

забезпечен

ості 

сільськогос

подарськи

ми 

угіддями 

 

Оцінка 

продукти

вності 

ПРП 

Коефіцієн

т 

екологічн

ої 

стабільно

сті 

Коефіцієн

т 

антропоге

нного 

навантаж

ення 

Нетрадиційне 

землекористування 

сільськогосподарських 

підприємств 

0,478 0,337 0,058 0,152 

1,025 

Нетрадиційне 

землекористування 

фермерських та особистих 

селянських господарств 

0,367 0,295 0,093 0,170 

0,925 

Лісогосподарське 

землекористування 
0,056 0,145 0,349 0,277 

 

0,827 
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*Джерело: розраховано автором. 

Поведені розрахунки (табл. 3.19) показують, що в Трибухівської ОТГ 

сталий розвиток землекористувань буде забезпечений за умови значного 

поширення аграрного землекористування, що підтверджується найвищою 

інтегрованою оцінкою W = 1,025 та W = 0,925. Оскільки, сьогодні екологічний 

аспект є надзвичайно важливий, то оцінка лісогосподарського 

землекористування складає W = 0,827. 

Отже, внаслідок цього дослідження ми дійшли найважливішого висновку, 

що реалізація визначених напрямів розвитку збалансованого 

землекористування сільських територій є доцільною лише для конкретної ОТГ.  

Таблиця 3.19 

Інтегровані оцінки типів збалансованого землекористування 

сільських територій для Трибухівської ОТГ* 

*Джерело: розраховано автором. 

На основі визначених типів землекористування формуються пріоритети 

сільських територій, що забезпечуються різними заходами, раціональне 

Продовження таблиці 3.18 

Водогосподарське 

землекористування 
0,066 0,125 0,290 0,214 

0,695 

Рекреаційне 

землекористування 
0,033 0,098 0,210 00,187 

0,528 

∑ 1 1 1 1 4 

Тип збалансованого розвитку землекористування 

сільських територій 

Інтегровані оцінки 

альтернативних 

напрямів розвитку 

землекористування, W 

Нетрадиційне землекористування 

сільськогосподарських підприємств 

1,025 

Нетрадиційне землекористування фермерських 

та особистих селянських господарств 

0,925 

Лісогосподарське землекористування 0,827 

Водогосподарське землекористування 0,695 

Рекреаційне землекористування 0,528 
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поєднання яких і становить сутність політики стійкого розвитку сільських 

територій. 

Беручи до уваги високу існуючу антропогенну навантаженість 

землекористування і його екологічну нестабільність (табл. 3.7) необхідно 

оптимізувати структуру земельних угідь. 

Таблиця 3.20 

Екологічні параметри збалансованої територіальної організації у 

лісостеповій зоні Тернопільської області та Трибухівської ОТГ*  

Показник  Верхня екологічна 

межа 

сільськогосподарського 

навантаження, % 

Оптимальна 

норма 

сільськогоспо

дарського 

навантаження  

Фактичні 

у 

Тернопіль

ській 

області 

Фактичні 

у 

Трибухівс

ькій ОТГ 

Частка ріллі в площі 

території 

не більше 60 40-45 62 76,2 

Частка кормових угідь в 

площі сільгоспугідь  

не менше 30 40-50 1,2 6,8 

Частка лісових площ в 

загальні й площі  

не більше 15 15-20 14,6 5,5 

Частка забудованих 

земель у загальній площі   

не більше 10 1-3 4,6 2,9 

*Джерело: розраховано автором з використання даних Головного управління 

Держгеокадастру  у Тернопільській області 

При порівнянні оптимальних екологічних параметрів і сучасної 

фактичної структури земель можна зробити висновок що рівень розораності 

території Тернопільської  області дещо зависокий  (62% загальної площі) [52, 

136 ]. Частка ріллі на території Трибухівської ОТГ є досить великою і складає 

76,2%. Пасовища і сіножаті у складі сільськогосподарських угідь теж мають 

недостатню площу – лише 1,2% природних кормових угідь в межах області, а 

на території ОТГ - 6,8% (при гранично допустимих параметрах – не менше 

30%), що є недостатнім для підтримки екологічної стабільності території. 

Частка лісових площ у загальній площі області складає 4,6%. Цей показник в 

межах ОТГ складає 2,9%, значно нижчий за гранично допустимий екологічний 

параметр.  

Для оцінки ступеня екологічної стабільності територіальної структури 

Трибухівської ОТГ та стійкості земельних угідь до антропогенного 
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навантаження  проведено розрахунок коефіцієнта антропогенного 

навантаження. Як видно із проведених розрахунків (таблиця 3.6) територія 

Трибухівської об’єднаної територіальної громади характеризується високим 

рівнем антропогенного навантаження (3,69 бали).  

Оцінка рівня екологічної нестабільності визначається через екологічну 

стабільність землекористування, яка залежить від сільськогосподарської 

освоєності земель, розораності і інтенсивності використання угідь, забудови 

території. 

Як показують розрахунки таблиця 3,8 коефіцієнт екологічної 

стабільності на Трибухівської ОТГ складає 0,25 це відповідно менше, ніж 0,3, 

відповідно територія громади належить до нестабільних. 

Для визначення напрямів екологізації землекористування проведено 

порівняльну оцінку фактичних та нормативних (максимальних) екологічних 

параметрів землекористування на території Трибухівської обєднаної 

територіальної громади на 2020 рік (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21  

Оцінка екологічних параметрів землекористування на території 

Трибухівської об’єднаної територіальної громади * 

Показники  параметри  +,- до 

оптимальних  

 фактичні, 2020р.  оптимальні  

Оцінка антропогенного навантаження 

Розораність території, %  87,1 < 65  -22,5  

Рівень антропогенного навантаження, 

балів  

3,69 3   

Оцінка ефективності відтворення корисних властивостей земель 

Коефіцієнт освоєності території  0,87   

Частка багаторічних насаджень, сіножатей 

і пасовищ у загальній площі сільгоспугідь, 

%  

12,5  > 25  12,5  

Оцінка ефективності збалансованості землекористування 

Коефіцієнт екологічної стабільності 

землекористування  

0,25    

Частка сіножатей і пасовищ у загальній 

площі сільгоспугідь, % 

6,8 >30  23,2 

Коефіцієнт лісистості, % 5,5 >15 9,5 

* Джерело розраховано автором з використання даних Головного управління  
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Отже, як показують дані таблиці 3.21 землекористування в межах 

території Трибухівської об’єднаної територіальної громади характеризується 

негативно всіма визначеними критеріями (антропогенне навантаження, 

відтворення корисних властивостей земель та збалансованість 

землекористування). 

У результаті досліджень доведено, що для ефективного вирішення питань 

збалансованого розвитку системи землекористувань територій громад 

необхідно в комплексних планах просторового розвитку одночасно і 

технологічно взаємопов'язано враховувати особливості територіального 

планування системи землекористувань, формування обмежень у використанні 

земель та екомережі в межах територій громад. У цьому контексті 

визначальним напрямом зміни інституціонального середовища розвитку 

системи землекористувань територій територіальних громад має стати 

системне осучаснення всіх його складових: екологічної, соціальної, ринкової, 

фіскальної, організаційної, правової та інноваційної. 

 

Висновки до 3-го розділу 

1. Підкреслено, що за відсутності комплексного підходу до одночасного 

вирішення проблеми розвитку земельного устрою, а також управління 

земельними ресурсами та землекористуванням на рівні територій 

територіальних громад, децентралізація переважно звелася до зміни 

повноважень владних органів, фінансового забезпечення функціонування 

місцевого самоврядування, надання системи послуг населенню. 

2. Складено структурно-логічну схему взаємодії функцій, що ілюструє 

зміст процесу планування сільськогосподарського землекористування. 

3. Доведена необхідність внесення змін та доповнення до деяких 

законодавчих актів України, зокрема, Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», які б сприяли вирішенню зазначених питань і 

дозволило б запровадити ландшафтну організацію території територіальних 

громад та збалансований їх розвиток. Територіальні громади можуть 
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здійснювати свої повноваження лише у визначених межах. Відсутність у натурі 

меж громад не дозволяє їм здійснювати управління землекористуванням в 

межах юрисдикції органів місцевого самоврядування.  

4. Встановлено, що для функціонування повноцінного обігу земель 

сільськогосподарського призначення та всіх його складових визначальним є 

планування землекористування, яке полягає в розробленні проєктів зонування 

земель за їх категоріями та типами (підтипами) землекористування, проєктів 

землевпорядкування сільськогосподарських підприємств, з встановленням 

обмежень у використанні земель. Оскільки, обіг земельних ділянок не може 

функціонувати самостійно, таким чином на місцевому рівні буде здійснюватися 

адміністрування та регулювання цим процесом. 

5. Розроблено модель земельно-майнової інформаційної системи 

просторового розвитку землекористування об’єднаних територіальних громад, 

яка передбачає підсистему 1 – взаємоузгодження складових та елементів із 

Державним земельним кадастром та підсистему 2 – самостійні складові та 

елементи земельно-майнової інформаційної системи з метою вдосконалення 

інституційного середовища інформаційної бази системи просторового розвитку 

землекористування. 

6. Обгрунтовано необхідність розроблення комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної громади, який включатиме.  

запровадження системи прийняття рішень у сфері використання земель та 

інших природних ресурсів тільки на основі прогнозування, планування 

землекористування та проєктів землеустрою, узгоджених з інтересами 

громадян, територіальної громади і держави; здійснення зонування земель за їх 

категоріями та типами землекористування за придатністю земель та 

інвестиційною привабливістю сільськогосподарського землекористування; 

розроблення проєктів землеустрою щодо впорядкування території населених 

пунктів; розроблення місцевих регламентів використання та охорони земельних 

та інших природних ресурсів; проведення оцінки екологічних ризиків 

землекористування . 
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7. Розроблено алгоритм методичного підходу для визначення 

альтернативних типів збалансованого розвитку землекористування об’єднаної 

територіальної громади, який передбачає: вибір мети збалансованого розвитку 

використання земель сільських територій; визначення критеріїв щодо напрямів 

сталого розвитку сільських територій та альтернативних типів їх 

збалансованого розвитку; попарне порівняння альтернатив за всіма критеріями 

та самих критеріїв і, як результат, визначення інтегрованої оцінки 

альтернативних типів землекористування. Поведені розрахунки показують, що 

на території Трибухівської об’єднаної територіальної громади сталий розвиток 

землекористувань буде забезпечений за умови значного поширення 

нетрадиційного землекористування сільськогосподарських підприємств, 

фермерських та особистих селянських господарств, що підтверджується 

найвищою інтегрованою оцінкою W = 1,025 та W = 0,925. Оскільки сьогодні 

надзвичайно важливими є екологічні аспекти використанні угідь, то відносно 

високою є й оцінка лісогосподарського землекористування, яка склала 0,827. 

8. Для визначення напрямів екологізації землекористування проведено 

порівняльну оцінку фактичних і нормативних (максимальних) екологічних 

параметрів землекористування на території Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади. Отже, землекористування в межах території 

Трибухівської об’єднаної територіальної громади характеризується негативно 

всіма визначеними критеріями (антропогенне навантаження, відтворення 

корисних властивостей земель та збалансованість землекористування). 

9. У результаті досліджень доведено, що для ефективного вирішення 

питань збалансованого розвитку системи землекористувань територій громад 

необхідно в комплексних планах просторового розвитку територій 

територіальних громад одночасно і технологічно взаємопов'язано враховувати 

особливості територіального планування системи землекористувань, 

формування обмежень у використанні земель та екомережі в межах територій 

громад.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне теоретично-методологічне 

узагальнення та авторське бачення розв’язання важливого наукового                   

завдання – вдосконалення інституційного забезпечення землевпорядного 

плануван¬ня розвитку землекористування в об’єднаних територіальних 

громадах та оцінки ефективності планування розвитку землекористування в 

умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. На 

підставі проведених досліджень сформульовано такі висновки, що мають 

теоретичне і практичне значення. 

1. Планування землекористування в умовах обігу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення спрямоване на організацію раціонального 

використання земель, забезпечення збалансованого розвитку територій 

утворених громад. Його розглядаємо як процес визначення видів раціонального 

землекористування та його режиму на певній території, оцінювання стану 

використання земельних ресурсів й альтернативних моделей та інших 

природних, соціальних і економічних умов з метою вибору та освоєння видів і 

типів землекористування та напрямів діяльності, які є найкращими для 

досягнення поставлених завдань. 

2. Сформульовано теоретичні засади землевпорядного планування 

землекористування в територіальних громадах, які передбачають на основі 

оцінювання стану використання землі та охорони земель й інших природних 

ресурсів, соціальних, екологічних і економічних умов прийняття економічно 

ефективних та екологічно безпечних типів (підтипів) землекористування, 

альтернативних моделей використання, які забезпечать позитивний ефект 

капіталізації, екологізації землекористування та врахування соціальних 

інтересів населення. Розроблено логічно-змістовну модель інституційного 

процесу землевпорядного планування розвитку землекористування об’єднаних 

територіальних громад, яка передбачає інституціональну послідовність 

розроблення та реалізації землевпорядних документів щодо землеустрою та 

землевпорядкування, зокрема комплексних планів просторового розвитку 
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територій територіальних громад і проєктів землеустрою щодо зонування 

земель за типами (підтипами) землекористування як базової основи обігу 

земельних ділянок власників земельних часток (паїв), проєктів землеустрою 

формування землекористування сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств. 

3. Інституціональне забезпечення планування розвитку 

землекористування сільських територій в умовах ринкового обігу земельних 

ділянок розглядається як сукупність суспільних інтересів, елементів, дій та 

інституцій і інститутів, що направлені на розвиток системи землекористування. 

Узгодженість окремих елементів цього забезпечення створює умови для 

гармонійного функціонування землекористування на місцевому рівні, його 

екологізації та капіталізації, розвитку економіки територій територіальних 

громад загалом.  

4. На основі аналізу землекористування сільських територій 

Тернопільської області встановлено, що відбулися структурні зміни в 

перерозподілі земельного фонду за формами власності на користь приватного 

сектора. Якщо у 2010 році у державній формі власності перебувало 41,1 % 

земельного фонду області, у приватній – 58,4 %, то у 2016 році – відповідно 

40,2% та 59,5%. У структурі земельних угідь протягом 2010–2019 років 

відбулися незначні зміни: зменшилася площа сільськогосподарських угідь (на 

0,1 %), натомість збільшилася площа під лісами (на 0,2 %). Основними 

землекористувачами є сільськогосподарські товариства, які у 2019 році 

використовували 51,6 % сільськогосподарських угідь, та фермерські 

господарства, в користуванні яких у цьому році знаходилося 14,9 %.  

5. Територія Тернопільської області характеризується екологічною 

нестабільністю. Це підтверджують результати розрахунку низки показників. 

Коефіцієнт екологічної стабільності у 2019 році складав 0,310. Коефіцієнти 

сільськогосподарської освоєності та розораності території області становили в 

цьому році відповідно 75,7 % та 62 %, коефіцієнт лісистості – 14,6 %. Така 

ситуація характерна для області загалом. Через відсутність проєктів 
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землеустрою щодо організації сівозмін структура посівних площ 

сільськогосподарських культур помітно відхиляється від рекомендованої, що 

веде до виснаження орних земель. 

6. Обґрунтовано, що в комплексних планах просторового розвитку 

територій територіальних громад необхідно одночасно технологічно і 

взаємопов’язано враховувати особливості територіального землевпорядного 

планування системи землекористування, формування екомережі в межах 

територій громад, територіальних обмежень у використанні земель та інших 

природних ресурсів для ефективного вирішення питань збалансованого їх 

розвитку. У цьому контексті визначальним напрямом зміни інституціонального 

середовища розвитку системи землекористування територій територіальних 

громад має стати системне осучаснення всіх його складових: екологічної, 

соціальної, ринкової, фіскальної, організаційної, правової та інноваційної. 

7. Визначено комплекс землевпорядно-правових заходів щодо планування 

розвитку сільськогосподарського землекористування як просторово-

інформаційної бази узгодження еколого-економічних інтересів у межах 

територіальних громад. Він включає: заходи з розроблення експериментального 

проєкту землеустрою щодо формування перспективного розвитку 

землекористування на території територіальної громади; запровадження 

системи прийняття рішень у сфері використання земель та інших природних 

ресурсів тільки на основі прогнозування, планування землекористування 

узгоджених з інтересами громадян, територіальної громади і держави; 

здійснення зонування земель за типами (підтипам) землекористування за 

придатністю земель та інвестиційною привабливістю сільськогосподарського 

землекористування; розроблення місцевих регламентів використання та 

охорони земельних й інших природних ресурсів; проведення оцінки 

екологічних ризиків землекористування. 

8. Розроблено алгоритм методичного підходу для визначення 

альтернативних типів збалансованого розвитку землекористування 

територіальної громади, який передбачає: вибір мети збалансованого розвитку 
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використання земель сільських територій; визначення критеріїв щодо напрямів 

збалансованого розвитку землекористування та альтернативних їх типів; 

попарне порівняння альтернатив за всіма критеріями та самих критеріїв; 

визначення інтегрованої оцінки альтернативних типів землекористування. 

Апробуючи зазначений підхід із застосуванням методу аналізу ієрархій, 

визначено пріоритетні типи збалансованого землекористування для 

Трибухівської об’єднаної територіальної громади. Вони передбачають 

поширення нетрадиційного землекористування сільськогосподар¬ських 

підприємств, фермерських та особистих селянських господарств, а також 

лісогосподарського землекористування. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Розподіл земельного фонду Тернопільської області  

за земельними  угіддями в розрізі районів станом на 01.01.2019 р.* 
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Бережанський 66,113 38,604 37,509 38,603 37,509 0,712 2,361 8,870 0,473 0,622 22,587 2,412 1,926 0,584 

Борщівський 100,587 73,940 72,189 73,939 72,189 1,818 0,527 7,602 1,010 0,591 16,956 5,364 1,006 3,321 

Бучацький 80,212 62,519 61,199 62,518 61,199 0,797 0,718 9,729 0,776 0,535 12,793 3,008 1,410 0,482 

Гусятинський 101,616 77,897 76,125 77,897 76,125 0,831 1,715 6,346 1,128 0,642 16,674 4,704 1,308 1,033 

Заліщицький 68,391 50,840 49,484 50,840 49,484 0,966 0,411 6,187 0,855 0,457 10,733 3,049 0,571 3,198 

Збаразький 86,306 72,729 70,887 72,729 70,888 1,508 1,587 6,657 0,826 1,007 7,854 4,048 2,315 0,640 

Зборівський 97,741 78,617 75,749 78,617 75,749 0,938 4,060 13,273 1,048 1,818 11,533 3,247 1,103 3,241 

Козівський 69,430 60,341 58,998 60,341 58,998 0,558 0,891 7,721 0,753 0,576 4,411 2,886 0,851 0,941 

Кременецький 91,754 67,085 65,558 67,085 65,558 1,616 1,183 12,207 0,916 0,611 16,784 4,199 1,258 2,428 

Лановецький 63,234 54,676 53,537 54,676 53,537 0,414 1,505 7,468 0,687 0,450 3,902 2,858 0,703 1,095 

Монастириський 55,815 36,381 35,614 36,381 35,614 0,510 0,256 10,153 0,420 0,344 14,760 2,202 1,022 1,450 

Підволочиський 83,726 73,430 71,777 73,430 71,777 0,592 2,903 5,445 1,042 0,611 4,297 3,600 0,536 1,863 

Підгаєцький 49,638 36,419 35,517 36,419 35,517 0,391 1,376 4,702 0,451 0,449 9,810 1,819 1,216 0,374 
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Продовж. додатку А 

Теребовлянський 113,003 95,428 93,438 95,428 93,438 0,719 0,689 10,698 1,148 0,841 9,534 5,165 0,660 2,216 

Тернопільський 74,911 62,718 61,091 62,718 61,091 1,969 3,719 5,718 0,871 0,740 5,948 4,406 1,089 0,750 

Чортківський 90,344 71,175 69,214 71,175 69,214 0,584 0,895 6,918 1,104 0,858 11,740 5,316 1,042 1,071 

Шумський 83,800 58,580 56,420 58,580 
 

56,420 0,552 1,673 13,976 0,752 1,404 21,018 2,231 1,926 0,045 

Разом 1382,473 

 
1073,280 

 
1046,139 

 
1073,280 

 
1046,13

9 

 

15,734 26,523 

 
144,027 

 
14,305 12,580 201,695 

 
63,771 

 
19,275 

 
24,452 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток Б 

Тенденції розподілу земель за земельними угіддями на території Бучацького району Тернопільської області* 

Назва угідь Станом на 1.01.2010 р. Станом на 1.01.2019 р. Відхилення, +\- 

Площа, га в т.ч. н.п Площа, га в т.ч. н.п   

1.Сільськогосподарські 

землі всього, в т. ч.: 

62694,6126 

 

14443,7583 

 

62518,9526 

 

13567,9646 

 

-175,66 -875,7937 

Сільськогосподарські 

угіддя, з них 

61360,0746 

 

14266,5008 

 

61199,4801 

 

13413,6514 -160,5945 -852,8494 

рілля 49884,3443 10265,2601 49823,8486 10211,1832 -60,4957 -54,0769 

багаторічні насадження 574,6578 465,7251 797,6589 484,8536 +223,0011 +19,1285 

перелоги 217,2316  130,1036  -87,128  

сіножаті 790,6264 9,2595 718,3191 9,2595 -73,3073  

пасовища 9893,2145 3526,2561 9729,5499 2708,3551 -72,3073 -817,901 

Під господарськими 

будівлями і дворами 

802,8016 173,2575 776,3023 

 

149,1132 

 

-26,4993 -24,1443 

Під господарськими 

будівлями і  дворами 

524,3364 

 

4,0000 

 

534,5702 

 

4,0000 

 

+10,2338  

2. Ліси та лісовкриті 

площі 

12747,1057 

 

319,8000 

 

12793,4738 

 

318,2730 

 

+46,3681 -1,527 

3. Забудовані землі  2858,8990 2124,6289 3007,6592 2277,5029 +148,7602 +152,874 

4. Заболочені землі 176,5785 40,5116 169,2087 40,5116 -7,3698  

5. Під водою 1009,2989 245,3228 1005,9608 240,7133 -3,3381 -4,6095 

6. Інші землі 725,5053 431,4684 716,7449 

 

431,4684 -8,7604  

Загальна площа 80212,0000 17605,4900 

 

80212,0000 16876,4338 0 -729,0562 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток В 

Існуючий розподіл земель за земельними угіддями на території  Трибухівської об’єднаної  територіальної громади 

станом на 01.01.2019року* 

Назва угідь В розрізі сільських рад Всього 

Трибухівська Пишківська Разом по ОТГ В т. ч. в 

населених 

пунктах. га 
Площа, га в т.ч. н.п Площа, 

га 

в т.ч. н.п га % 

1.Сільськогосподарські 

землі всього, в т. ч.: 

3702,3265 

 

767,5014 

 

1526,0352 

 

341,5652 

 

5228,3617 85,7 1109,0666 

Сільськогосподарські 

угіддя, з них 

3617,8014 

 

763,9763 

 

1505,2752 

 

341,5652 

 

5123,0766 83,9 1105,5415 

рілля 3194,6191 692,7835 1307,0936 304,5885 4501,7127 73,8 1034,3487 

багаторічні насадження 126,5427 22,4462 94,1147 6,0368 220,6574 3,6 28,4830 

сіножаті 44,3156  44,7000  89,0156 1,4  

пасовища 252,3240 48,7466 59,3669 30,9399 311,6909 5,1 79,6865 

Під господарськими 

будівлями і дворами 

53,5251 

 

0,5251 

 

9,7600 

 

 63,2851 1,0 0,5251 

Під господарськими 

будівлями і  дворами 

31,0000 

 

3,0000 

 

11,0000 

 

 42,0000 0,7 3,0000 

2. Ліси та лісо вкриті 

площі 

428,6051 

 

8,0000 

 

1,0000  429,6051 7,0 8,0000 

3. Забудовані землі  165,2684 120,0986 68,5741 39,4348 233,8425 3,8 159,5334 

4. Заболочені землі 30,7100 7,0000 17,0911 10,0000 47,8011 0,8 17,0000 

5. Під водою 103,0900 32,0000 54,2996  103,0900 1,7 32,0000 

6. Інші землі 4,0000  2,0000  6,0000 0,1  

Загальна площа 4434,0000 

 

934,6000 

 

1669,0000 391,0000 

 

6103,0000  1325,6000 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держземагентства та Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток Д 

Тенденції розподілу земель за формами власності на території  Бучацького району Тернопільської області* 
Назва угідь Станом на 1.01.2010 р. Станом на 1.01.2016 р. 

Загальна 
площа 

з них  Загальна 
площа 

з них 
Державна 

форма 
власності 

Приват
на 

форма 
власнос

ті  

Колектив
на форма 
власності  

Кому
наль

на 
форм

а 
власн
ості 

Державн
а 

форма 
власност

і 

Приватн
а форма 
власност

і  

Коле
ктив

на 
форм

а 
власн
ості  

Кому
нальн

а 
форма 
власн
ості 

 
 

 Сільськогосподарські 

підприємства (всього земель у 

власності і користуванні) 

27884,3939 

 

1301,3651  199,6927  28751,8062 954,6483 21,7498 108,26  

Недержавні сільськогосподарські 

підприємства - всього 

26920,6339 337,6051  199,6927  27991,4755 194,3176 21,7498 108,26  

Колективні сільськогосподарські  

підприємства 

242,9727 67,5400  175,4327  129,1000 36,6400  92,460  

Сільськогосподарські товариства 20547,7023 198,2751  24,2600  23604,4662 117,8487 21,7498 92,460  

Підсобні сільські господарства 

недержавних  підприємств, установ  

та організацій 

77,7901 

 

71,7900    45,8290 39,8289    

Інші недержавні 

сільськогосподарські підприємства 

6052,1688     4212,0803     

Державні сільськогосподарські 

підприємства - всього 

963,7600 963,7600    760,3307 760,3307    

Держгоспи всіх систем 685,8600 685,8600    567,4748 567,4748    

Сільськогосподарські науково-

дослідні установи і навчальні 

заклади 

155,0000 

 

155,0000    152,8559 152,8559    

Підсобні сільські  господарства 

державних підприємств, установ, 

організацій 

61,9000 

 

61,9000    40,0000 40,0000    
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Продовження додатку Д 

Інші державні сільськогосподарські 

підприємства 

61,0000 61,0000         

Громадяни, яким надані землі у 

власність і користування 

29228,6686 4544,2852 45132,77

31 

  28452,1611 4045,9377 46100,519

5 

 10,1826 

Селянські (фермерські) 

господарства 

2242,6355 470,8729 91,9776   3367,7227 351,8089 241,0104  9,6026 

Ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництв 

9353,5255  36693,79

00 

  7421,5023  36717,300

7 

  

Особисті підсобні господарства 10299,1625 3879,4938 6418,159

3 

  10485,5048 3520,0153 6980,2423   

Ділянки для будівництва та 

обслугову-вання житлового 

будинку і господар-ських будівель 

(присадибні ділянки) 

2023,5886 158,1928 1865,235

9 

  2200,1271 142,4365 2056,9038  0,5800 

Ділянки для садівництва 79,000 33,4437 45,5563   104,6851 29,3237 75,3614   

Ділянки для дачного будівництва   11,2857  11,2857   11,5857  11,5857   

Ділянки для гаражного будівництва 0,2627 0,0200 0,1964   1,1198 0,0100 1,0565   

Ділянки для городництва 212,2813     54,3870     

Ділянки для здійснення 

несільськогосподарської 

підприємницької діяльності 

26,2515 2,2620 6,5719   34,3917 2,3433 17,0587   

Ділянки для сінокосіння та 

випасання худоби 

4980,6753     4771,1349     

Заклади, установи, організації 256,2493 226,8702 2,5611   234,3559 434,1524 9,3135  27,0165 

Промислові та інші підприємства 111,7212 46,1644 1,1500   57,4134 20,2761 13,2654  3,2669 

Підприємства та організації 

транспорту, зв`язку 

1033,1209 1029,0799    1035,2862 1030,8528 2,4559   

Залізничного транспорту 229,6124 229,6124    227,9457 227,9457    

 

Автомобільного транспорту 799,2305 796,8151    803,0480 800,1338 2,4559   

Трубопровідного транспорту 1,0724 1,0724    1,0724 1,0724    

Зв`язку 3,2056 1,5800    3,2201 1,7009    
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Продовження додатку Д 

Частини, підприємства, 

організації, установи,  навчальні 

заклади оборони 

13,7893 13,7893    8,2191 8,2191    

Організації, підприємства і 

установи природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного 

призначення 

23,9080 23,9080    23,9080 23,9080    

Оздоровчого призначення 6,8200 6,8200    6,8200 6,8200    

Рекреаційного призначення 12,5580 12,5580    12,5580 12,5580    

Історико-культурного призначення 4,5300 4,5300    4,5300 4,5300    

Лісогосподарські підприємства 11015,5371 11015,5371    11050,2722 11050,272

2 

   

Водогосподарські підприємства 49,8655 49,8655    49,8655 49,8655    

Землі запасу та землі, не надані у 

власність та постійне 

користування в межах населених 

пунктів (які не надані у 

тимчасове користування) 

10594,7462 16624,9578    10548,7124 16153,239

9 

  144,597

9 

 80212,0000 34875,8225 45136,48

42 

199,6927  80212,0000 33771,372 46147,304

1 

108,26 185,063

9 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток Ж 

Тенденції розподілу земель за формами власності на території  Трибухівської сільської ради * 
Назва угідь Станом на 1.01.2010 р. Станом на 1.01.2016 р. 

Загальна 

площа 

з них  Загальна 

площа 

з них 

Державна 

форма 

власності 

Приватна 

форма 

власності  

  

Комуналь

на форма 

власності 

Державна 

форма 

власності 

Приватна 

форма 

власності  

Комунальна 

форма 

власності 

 Сільськогосподарські 

підприємства (всього земель у 

власності і користуванні) 

2084,4751 628,8951 1455,58  2018,1752 437,0938 1581,0814  

Недержавні сільськогосподарські 

підприємства - всього 

1624,5151 168,9351 1455,58  1676,4392 95,3578 1581,0814  

Сільськогосподарські товариства 1624,5151 168,9351 1455,58  1676,4392 95,3578 1581,0814  

Державні сільськогосподарські 

підприємства - всього 

459,9600 459,9600   341,7360 341,7360   

Громадяни, яким надані землі у 

власність і користування 

1470,3644 270,531 1199,8334  1559,6292 41,1469 1348,6727 169,8096 

Селянські (фермерські) 

господарства 

431,3223 64,0000 367,3223  555,8976 35,0000 511,295 9,6026 

Ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництв 

111,8600  111,8600 

 

 

 71,4998  71,4998  

Особисті підсобні господарства 516,3632 8,2869 508,0763  546,5501 5,1469 541,4032  

Ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку і господарських будівель 

(присадибні ділянки) 

211,9945   

211,9945 

 

 221,8267  221,8267  

Ділянки для садівництва     1,4191  1,4191  

Ділянки для дачного будівництва         

Ділянки для гаражного 

будівництва 

    0,3820  0,3820  
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Продовження додатку Ж 

Ділянки для городництва 26,0000 26,00   1,0000 1,00   

Ділянки для здійснення 

несільськогосподарської 

підприємницької діяльності 

0,6703 0,0900 0,5803   0,8469  0,8469  

Ділянки для сінокосіння та 

випасання худоби 

172,1541 172,1541   160,2070   160,2070 

Заклади, установи, організації 4,7200 4,7200   4,8053 4,5141  0,2912 

Промислові та інші 

підприємства 

5,0500 2,4000 2,65  4,6500 2,4 2,25  

Підприємства та організації 

транспорту, зв`язку 

109,9761 109,9761   109,9761 109,9761   

Залізничного транспорту 58,0000 58,0000   58,0000 58,0000   

Автомобільного транспорту 51,9761 51,9761   51,9761 51,9761   

Частини, підприємства, 

організації, установи,  навчальні 

заклади оборони 

0,8837 0,8837   0,8837 0,8837   

Лісогосподарські підприємства 356,1824 356,1824   357,3824 357,3824   

Землі запасу та землі, не надані 

у власність та постійне 

користування в межах 

населених пунктів (які не надані 

у тимчасове користування) 

402,3483 402,3483 

 

 

  378,4981 378,4981   

Загальна площа 4434,0000 1775,9366 2658,0634  4434,0000 1331,895

1 

2932,0041 170,1008 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток З 

Тенденції розподілу земель за формами власності на території Пишківської сільської ради * 
Назва угідь Станом на 1.01.2010 р. Станом на 1.01.2016 р. 

Загальна 

площа 

з них  Загальна 

площа 

з них 

Державна 

форма 

власності 

Приватна 

форма 

власності  

Комунальна 

форма 

власності 

Державна 

форма 

власності 

Приватна 

форма 

власності  

Комунал

ьна 

форма 

власності 

 Сільськогосподарські 

підприємства (всього земель у 

власності і користуванні) 

861,8400 309,0400   923,4972 241,0288 682,4654  

Недержавні сільськогосподарські 

підприємства - всього 

574,9400 22,1400   697,7584 15,29 682,4684  

Сільськогосподарські товариства 574,9400 22,1400   697,7584 15,29 682,4654  

Державні сільськогосподарські 

підприємства - всього 

286,9000 286,9000   225,7388 225,7388   

Громадяни, яким надані землі у 

власність і користування 

579,9184 219,7934 856,1400  578,9647 233,7934 315,1713 30,0000 

Селянські (фермерські) 

господарства 

158,4600 27,5000   143,8124 27,5000 116,3124  

Ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництв 

86,6600  744,1400  72,7171  72,7171  

Особисті підсобні господарства 265,3519 184,3519 81,0000  292,8519 201,3519 91,5000  

Ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку і господарських будівель 

(присадибні ділянки) 

38,9415 7,9415 31,0000  38,9415 4,9415 34,0000  

Ділянки для садівництва     0,0368  0,0368  

Ділянки для дачного будівництва     0,1000  0,1000  

Ділянки для гаражного 

будівництва 

        

Ділянки для городництва         
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Продовження додатку З 

Ділянки для здійснення 

несільськогосподарської 

підприємницької діяльності 

0,5050    0,5050  0,5050  

Ділянки для сінокосіння та 

випасання худоби 

30,0000    30,0000   30,0000 

Заклади, установи, організації 9,5800 9,5800   8,0033 7,8800  0,1233 

Промислові та інші 

підприємства 

        

Підприємства та організації 

транспорту, зв`язку 

11,8000 11,8000   11,8000 11,800   

Залізничного транспорту 6,8000 6,8000   6,8000 6,8000   

Автомобільного транспорту 5,0000 5,0000   5,0000 5,0000   

Частини, підприємства, 

організації, установи,  навчальні 

заклади оборони 

        

Лісогосподарські підприємства         

Землі запасу та землі, не надані 

у власність та постійне 

користування в межах 

населених пунктів (які не надані 

у тимчасове користування) 

205,8616 262,6466   146,7348 146,7115  0,0233 

Загальна площа 1669,0000 812,8600 856,1400  1669,0000 641,2137 997,6397 30,1466 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток К 

 

Тенденції розподілу земельного фонду за основними власниками землі та землекористувачами на території  

Бучацького району Тернопільської області* 

 
Номер 
рядка 

Назва угідь Станом на 1.01.2010 р. Станом на 1.01.2019 р. 

Кількість 
власників землі та 
землекористувачів 

Площа, га Кількість 
власників землі та 
землекористувачів 
 

Площа, га 

1  Сільськогосподарські підприємства (всього земель у 

власності і користуванні) 

56 27884,3939 

 

42 28751,8062 

1.1 Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього 44 26920,6339 33 27991,4755 

1.1.1 Колективні сільськогосподарські  підприємства 4 242,9727 2 129,1000 

1.1.3 Сільськогосподарські товариства 16 20547,7023 14 23604,4662 

1.1.4 Підсобні сільські господарства недержавних  

підприємств, установ  та організацій 

8 77,7901 

 

8 45,8290 

1.1.5 Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 16 6052,1688 9 4212,0803 

1.2 Державні сільськогосподарські підприємства - всього 12 963,7600 9 760,3307 

1.2.1 Держгоспи всіх систем 1 685,8600 1 567,4748 

1.2.2 Сільськогосподарські науково-дослідні установи і 

навчальні заклади 

1 155,0000 

 

1 152,8559 

1.2.3 Підсобні сільські  господарства державних підприємств, 

установ, організацій 

9 61,9000 

 

7 40,0000 

1.2.4 Інші державні сільськогосподарські підприємства 1 61,0000   

2 Громадяни, яким надані землі у власність і 

користування 

51816 29228,6686 49891 28452,1611 

2.1 Селянські (фермерські) господарства 93 2242,6355 87 3367,7227 

2.2 Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництв 

5276 9353,5255 3400 7421,5023 

2.3 Особисті підсобні господарства 22766 10299,1625 23228 10485,5048 

2.4 Ділянки для будівництва та обслугову-вання житлового 

будинку і господар-ських будівель (присадибні ділянки) 

19785 2023,5886 19938 2200,1271 
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Продовження додатку К 

2.5 Ділянки для садівництва 825 79,000 1253 104,6851 

2.6 Ділянки для дачного будівництва   219 11,2857 222 11,5857 

2.7 Ділянки для гаражного будівництва 33 0,2627 216 1,1198 

2.8 Ділянки для городництва 2649 212,2813 1329 54,3870 

2.9 Ділянки для здійснення несільськогосподарської 

підприємницької діяльності 

173 26,2515 240 34,3917 

2.10 Ділянки для сінокосіння та випасання худоби  4980,6753  4771,1349 

3 Заклади, установи, організації 356 256,2493 359 234,3559 

4 Промислові та інші підприємства 17 111,7212 18 57,4134 

5 Підприємства та організації транспорту, зв`язку 17 1033,1209 16 1035,2862 

5.1 Залізничного транспорту 1 229,6124 1 227,9457 

5.2 Автомобільного транспорту 6 799,2305 5 803,0480 

5.3 Трубопровідного транспорту 1 1,0724 1 1,0724 

5.8 Зв`язку 9 3,2056 9 3,2201 

6 Частини, підприємства, організації, установи,  

навчальні заклади оборони 

6 13,7893 6 8,2191 

7 Організації, підприємства і установи 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення 

8 23,9080 8 23,9080 

7.2 Оздоровчого призначення 1 6,8200 1 6,8200 

7.3 Рекреаційного призначення 2 12,5580 2 12,5580 

7.4 Історико-культурного призначення 5 4,5300 5 4,5300 

8 Лісогосподарські підприємства 1 11015,5371 1 11050,2722 

9 Водогосподарські підприємства 1 49,8655 1 49,8655 

12 Землі запасу та землі, не надані у власність та 

постійне користування в межах населених пунктів 

(які не надані у тимчасове користування) 

 10594,7462  10548,7124 

 Загальна площа  80212,000

0 

 80212,0000 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток Л 

 

Тенденції розподілу земельного фонду за основними власниками землі та землекористувачами на території 

Трибухівської об’єднаної  територіальної громади* 
Номер 

рядка 

Назва угідь Станом на 1.01.2010 р. Станом на 1.01.2019 р. 

Трибухівська Пишківська Трибухівська Пишківська 
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1  Сільськогосподарські підприємства (всього 

земель у власності і користуванні) 

4 2084,4751 3 861,8400 4 2018,1752 4 923,4972 

1.1 Недержавні сільськогосподарські підприємства - 

всього 

2 1624,5151 2 574,9400 3 1676,4392 3 697,7584 

1.1.3 Сільськогосподарські товариства 2 1624,5151 2 574,9400 3 1676,4392 3 697,7584 

1.2 Державні сільськогосподарські підприємства - 

всього 

2 459,9600 1 286,9000 1 341,7360 1 225,7388 

2 Громадяни, яким надані землі у власність і 

користування 

2870 1470,3644 991 579,9184 2943 1559,6292 993 578,9647 

2.1 Селянські (фермерські) господарства 12 431,3223 2 158,4600 15 555,8976 3 143,8124 

2.2 Ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництв 

19 111,8600 16 86,6600 18 71,4998 11 72,7171 

2.3 Особисті підсобні господарства 1497 516,3632 562 265,3519 1562 546,5501 566 292,8519 

2.4 Ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку і господарських будівель 

(присадибні ділянки) 

1140 211,9945 408 38,9415 1193 221,8267 408 38,9415 

2.5 Ділянки для садівництва     20 1,4191 1 0,0368 

2.6 Ділянки для дачного будівництва       1 0,1000 

2.7 Ділянки для гаражного будівництва     110 0,3820   
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Продовження додатку Л 

2.8 Ділянки для городництва 189 26,0000   9 1,0000   

2.9 Ділянки для здійснення несільськогосподарської 

підприємницької діяльності 

13 0,6703 3 0,5050 16 0,8469 3 0,5050 

2.10 Ділянки для сінокосіння та випасання худоби  172,1541  30,0000  160,2070  30,0000 

3 Заклади, установи, організації 8 4,7200 9 9,5800 9 4,8053 9 8,0033 

4 Промислові та інші підприємства 2 5,0500   2 4,6500   

5 Підприємства та організації транспорту, 

зв`язку 

 109,9761  11,8000  109,9761  11,8000 

5.1 Залізничного транспорту  58,0000  6,8000  58,0000  6,8000 

5.2 Автомобільного транспорту  51,9761  5,0000  51,9761  5,0000 

6 Частини, підприємства, організації, установи,  

навчальні заклади оборони 

1 0,8837   1 0,8837   

8 Лісогосподарські підприємства 1 356,1824   1 357,3824   

12 Землі запасу та землі, не надані у власність та 

постійне користування в межах населених 

пунктів (які не надані у тимчасове 

користування) 

 402,3483  205,8616  378,4981  146,7348 

 Загальна площа  4434,0000  1669,0000  4434,0000  1669,000

0 
*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління  Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток М 

 

Характеристика сільськогосподарських підприємств на території Трибухівської об’єднаної територіальної громади 

станом на 1.01.2019 року * 

 
         у тому числі 

Інші  

  Площа Всього Рілля Багаторічні 

насадження 

Сіножаті Пасо- 

  Сільськогосподарські  земель, с/г угідь вища 

  підприємства всього     

      

Трибухівська  сільська рада 
  Сільськогосподарські підприємства 2018,1752 1916,3301 1901,3760 5,1471 4,9023 4,9047  

з  них сільськогосподарські товариства 1676,4392 1590,1061 1581,0814 4,1200  4,9047  

ТзОВ "Бучацька агропромтехніка" 347,1619 347,1619 347,1619     

ТзОВ "Бучачагрохлібпром" 1233,9195 1233,9195 1233,9195     

ТзОВ "Перспектива 2" 95,3578 9,0247  4,1200  4,9047  

Державні сільськогосподарські підприємства 341,7360 326,2240 320,2946 1,0271 4,9023   

Бучацький коледж Подільського ДАТУ 341,7360 326,2240 320,2946 1,0271 4,9023   

Селянські (фермерські) господарства 555,8976 555,8976 445,1965 99,9765  9,6026  

Мариняк Володимир Григорович 3,5716 3,5716 3,5716     

Мариняк Григорій Олексійович 3,6241 3,6241 3,6241     

Мариняк Марія Володимирівна 3,5715 3,5715 3,5715     

Мариняк Оксана Василівна 3,5716 3,5716 3,5716     

Мариняк Олексій Григорович 3,5716 3,5716 3,5716     

Мариняк Світлана Михайлівна 3,5715 3,5715 3,5715     

Нагайовська Наталія Григорівна 3,5715 3,5715 3,5715     

Нагайовський Володимир Миронович 3,5715 3,5715 3,5715     

ФГ"Росинка" 1,0000       
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Продовження додатку М 
ФГ "Віта" 5,0000 5,0000 5,0000     

ФГ "Гадз " 417,5377 417,4157 307,8366 99,9765  9,6026  

ФГ "Занево" 7,000 7,0000 7,0000     

ФГ "Мрія" 10,000 10,000 10,0000     

ФГ "Ненич" 12,000 12,000 12,000     

ФГ "Трибухівське" 74,7350 74,7350 74,7350     

Пишківська сільська рада 
  Сільськогосподарські підприємства 923,4972 913,7372 886,6814  14,4239 12,6319  

  з  них сільськогосподарські товариства 697,7584 687,9984 682,4684   5,5300  

  ТзОВ "Бучацька агропромтехніка" 139,2584 139,2584 139,2584     

  ТзОВ "Бучачагрохлібпром" 543,2100 543,2100 543,2100     

  ТзОВ "Перспектива 2" 15,2900 5,5300    5,5300  

  Державні сільськогосподарські підприємства 225,7388 225,7388 204,2130  14,4239 7,1019  

  Бучацький коледж Подільського ДАТУ 225,7388 225,7388 204,2130  14,4239 7,1019  

  Селянські (фермерські) господарства 143,8124 130,8124 42,7345 88,0779    

  ФГ "Гадз " 88,0779 88,0779  88,0779    

  ФГ "Пишківці" 40,5000 27,5000 27,5000     

  ФГ "Трибухівське" 15,2345 15,2345 15,2345     

          

 *Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток Н 

Розподіл орних земель Тернопільської області за типами ґрунтів 
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  тис.га га % га % га % га % га % 

Бережанський 17684 4643 26,2 9578 54,2 360 2 1627 9,2 1476 8,4 

Борщівський 37162 15585 41,9 18349 49,4 900 2,4 225 0,6 2103 5,7 

Бучацький 26980 4665 17,3 19343 71,7 - - 92 0,3 2880 10,7 

Гусятинський 45345 6286 13,9 25221 55,6 9393 20,7 30 0,1 4415 9,7 

Заліщицький 25653 3046 11,9 19809 77,2 1241 4,8 251 1 1306 5,1 

Збаразький 44538 4913 11 22400 50,3 13840 31 75 0,2 3310 7,5 

Зборівський 49046 3864 7,9 39250 80 1707 3,5 885 1,8 3340 6,8 

Козівський 33650 69 0,2 28014 83,3 2064 6,1 23 0,1 3480 10,3 

Кременецький 33429 4318 12,9 18230 54,5 1350 4 7965 23,8 1566 4,8 

Лановецький 33070 32 0,1 8515 25,7 22461 68 4 - 2058 6,2 

Монастириський 17365 8772 50,5 7186 41,4 28 0,2 132 0,7 1247 7,2 

Підволочиський 45219 0 0 9697 21,4 31593 69,9 49 0,1 3880 8,6 

Підгаєцький 20773 4349 20,9 14642 70,5 61 0,3 226 1,1 1495 7,2 
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Продовження додатку Н 

Теребовлянський 57242 2657 4,6 39000 68,1 6126 10,7 2 - 9457 16,6 

Тернопільський 34485 200 0,6 17770 51,5 12957 37,6 30 0,1 3528 10,2 

Чортківський 40007 7316 18,3 27729 69,3 2345 5,9 62 0,1 2555 6,4 

Шумський 31184 2998 9,6 11490 36,8 11635 37,3 277 0,9 4784 15,4 

Разом 592832 73713 12,43 336223 56,71 116801 19,70 11955 2,02 52880 8,92 

Примітка: Сильноопідзолені грунти -Світло-сірі та сірі опідзолені грунти  

 Слабоотідзолені грунти - Темно-сірі та чорноземи опідзолені та іх реградовані та оглеені 

різновидності 
 

 Чорноземи типові: Чорноземи неглибокі, середньоглибокі, глибокі малогумусні та їх вилуговані різновидності 

 Закам"яничені  грунти - Чорноземи слабо,середньо і сильнощебіньваті та дернові 

слаборозвинені на елювії щільних порід 
 

  

 Грунти балочних долин та заплав річок - Чорноземні та опідзолені намиті, лічні,лучно-

болотні та торфовища неглибоні середньоглибокі та глибокі. 
 

  

 
Примітка: Сильноопідзолені грунти -Світло-сірі та сірі опідзолені грунти 

Слабоопідзолені грунти - Темно-сірі та чорноземи опідзолені та іх реградовані та оглеені різновидності 

Чорноземи типові: Чорноземи неглибокі, середньоглибокі, глибокі малогумусні та їх вилуговані різновидності 

Закам"яничені  грунти - Чорноземи слабо,середньо і сильнощебінюваті та дернові слаборозвинені на елювії щільних порід 

Грунти балочних долин та заплав річок - Чорноземні та опідзолені намиті, лічні,лучно-болотні та торфовища неглибокі середньоглибокі 

та глибокі 
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Додаток П 

Розподіл орних земель Тернопільської області по  кислотності, еродованості та крутизні схилів в розрізі адмінрайонів 
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  тис.га га % га % га % га % га % 

Бережанський 17684 4643 26,2 9578 54,2 360 2 1627 9,2 1476 8,4 

Борщівський 37162 15585 41,9 18349 49,4 900 2,4 225 0,6 2103 5,7 

Бучацький 26980 4665 17,3 19343 71,7 - - 92 0,3 2880 10,7 

Гусятинський 45345 6286 13,9 25221 55,6 9393 20,7 30 0,1 4415 9,7 

Заліщицький 25653 3046 11,9 19809 77,2 1241 4,8 251 1 1306 5,1 

Збаразький 44538 4913 11 22400 50,3 13840 31 75 0,2 3310 7,5 

Зборівський 49046 3864 7,9 39250 80 1707 3,5 885 1,8 3340 6,8 

Козівський 33650 69 0,2 28014 83,3 2064 6,1 23 0,1 3480 10,3 

Кременецький 33429 4318 12,9 18230 54,5 1350 4 7965 23,8 1566 4,8 

Лановецький 33070 32 0,1 8515 25,7 22461 68 4 - 2058 6,2 

Монастириський 17365 8772 50,5 7186 41,4 28 0,2 132 0,7 1247 7,2 

Підволочиський 45219 0 0 9697 21,4 31593 69,9 49 0,1 3880 8,6 

Підгаєцький 20773 4349 20,9 14642 70,5 61 0,3 226 1,1 1495 7,2 

Теребовлянський 57242 2657 4,6 39000 68,1 6126 10,7 2 - 9457 16,6 

Тернопільський 34485 200 0,6 17770 51,5 12957 37,6 30 0,1 3528 10,2 

Чортківський 40007 7316 18,3 27729 69,3 2345 5,9 62 0,1 2555 6,4 

Шумський 31184 2998 9,6 11490 36,8 11635 37,3 277 0,9 4784 15,4 

Разом 592832 73713 12,434 336223 56,715 116801 19,702 11955 2,0166 52880 8,9199 
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Додаток Р 

Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення в розрізі адмінрайонів Тернопільської області 

                                                                   

№ Райони 

Рілля 
Багаторічні 

насадження 
Пасовища Сіножаті Рілля 

Багаторічні 

насадження 
Пасовища Сіножаті 

2010 рік 2019 рік 

Г
р
о
ш

о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

1
 г

а 
з 

у
р
ах

у
в
ан

н
ям

 

к
о
еф

іц
іе

н
ту

 

1
,0

5
9
  

  
  

  
  

Г
р
о
ш

о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

1
 г

а 
з 

у
р
ах

у
в
ан

н
ям

 

к
о
еф

іц
іе

н
ту

 

1
,0

5
9
  

  
  

  
  

Г
р
о
ш

о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

1
 г

а 
з 

у
р
ах

у
в
ан

н
ям

 

к
о
еф

іц
іе

н
ту

 

1
,0

5
9
  

  
  

  
  

Г
р
о
ш

о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

1
 г

а 
з 

у
р
ах

у
в
ан

н
ям

 

к
о
еф

іц
іе

н
ту

 

1
,0

5
9
  

  
  

  
  

Г
р
о
ш

о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

1
 г

а 
з 

у
р
ах

у
в
ан

н
ям

 

к
о
еф

іц
іе

н
ту

  

1
,0

  
  

  
  

  

Г
р
о
ш

о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

1
 г

а 
з 

у
р
ах

у
в
ан

н
ям

 

к
о
еф

іц
іе

н
ту

  

1
,0

  
  

  
  

  

Г
р
о
ш

о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

1
 г

а 
з 

у
р
ах

у
в
ан

н
ям

 

к
о
еф

іц
іе

н
ту

  

1
,0

  
  

  
  

  

Г
р
о
ш

о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

1
 г

а 
з 

у
р
ах

у
в
ан

н
ям

 

к
о
еф

іц
іе

н
ту

  

1
,0

  
  

  
  

  

1 Бережанський 8421,54 6151,15 6467,95 3590,37 12622,20 9219,34 9694,16 5381,25 

2 Борщівський     8804,35 9187,13 5108,38 3524,39 13195,96 13769,67 7656,44 5282,36 

3 Бучацький    9913,11 11629,10 5728,76 3352,77 14857,77 17429,69 8586,26 5025,13 

4 Гусятинський             14110,68 9715,13 6903,53 3220,78 21149,09 14561,04 10347,01 4827,30 

5 Заліщицький      9411,51 12473,89 4778,36 4052,39 14105,97 18695,87 7161,81 6073,72 

6 Збаразький                11761,10 12869,92 5834,36 3286,76 17627,54 19289,43 8744,54 4926,20 

7 Зборівський              9926,33 14480,28 5015,96 3563,97 14877,58 21703,04 7517,92 5341,68 

8 Козівський     11312,30 16777,09 5213,98 3880,77 16954,87 25145,50 7814,71 5816,50 

9 Кременецький   8909,92 15866,28 3946,75 6758,35 13354,19 23780,38 5915,39 10129,41 

10 Лановецький          13661,91 18968,24 6797,97 3590,37 20476,47 28429,60 10188,79 5381,25 

11 Монастириський     6929,93 7457,93 4897,15 4435,17 10386,58 11177,94 7339,85 6647,43 

12 Підволочиський        15008,27 20591,85 8553,54 3273,58 22494,39 30863,06 12820,04 4906,44 

13 Підгаєцький              9253,15 8421,54 4989,56 2956,78 13868,62 12622,20 7478,35 4431,62 

14 Теребовлянський      12447,49 13173,50 6401,94 4025,95 18656,30 19744,44 9595,23 6034,09 

15 Тернопільський       13793,88 17014,66 5557,14 3260,36 20674,27 25501,57 8329,04 4886,63 

16 Чортківський            12117,51 15853,07 5147,96 3497,96 18161,72 23760,58 7715,76 5242,74 

17 Шумський              11021,90 10797,52 5029,15 3946,75 16519,62 16183,32 7537,69 5915,39 

  Тернопільська область 
11413,90 12967,68 5355,32 4144,77 

 

17107,15 

 

 19435,96 

 

8026,55 

 

6212,18 
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Додаток Т 

Розрахунок коефіцієнту екологічної стабільності території* 
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0,62 
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) 
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  Адміністративні 

утворення 

    

        

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

 1 Бариська 4420,00 3395,05 354,30 17,60 20,50 471,90 864,30 0,254 828,00 38,40 0,00 0,390 

 2 Берем'янська 2095,00 1537,00 161,40 15,00 83,10 146,20 405,70 0,264 445,00 21,30 0,00 0,416 

 3 Бобулинська 1521,00 1415,00 142,20 1,30 8,70 259,80 412,00 0,291 23,00 11,80 0,00 0,294 

 4 Возилівська 844,00 741,50 73,80 6,40 6,88 114,60 201,60 0,272 5,00 31,60 0,00 0,282 

 5 Добропільська 2547,00 2379,70 258,60 2,10 72,50 278,80 612,00 0,257 10,00 25,30 0,00 0,254 

 6 Дулібівська 1674,00 1231,00 143,20 0,90 48,70 86,40 279,20 0,227 337,00 9,50 0,00 0,374 

 7 Жизномирська 1831,00 1569,00 175,70 19,30 11,80 170,00 376,80 0,240 143,00 4,70 0,00 0,286 

 8 Жниборідська 1315,00 964,00 119,10 3,90 8,10 61,90 193,00 0,200 276,00 3,90 0,00 0,360 

 9 Заривинецька 1933,00 1666,80 202,90 2,10 26,70 115,10 346,80 0,208 85,00 12,60 0,00 0,230 

 10 Зеленська 994,00 919,00 107,80 1,30 36,60 59,20 204,90 0,223 6,00 6,30 0,00 0,218 

 11 Зубрецька 2409,00 1665,50 168,00 7,30 20,90 263,80 460,00 0,276 641,00 7,90 0,00 0,460 

 12 Киданівська 1603,00 1442,91 135,50 1,30 6,80 282,90 426,50 0,296 48,00 18,90 0,00 0,308 

 13 Космиринська 1133,00 789,00 94,80 5,60   67,30 167,70 0,212 215,00 44,20 0,00 0,377 

 14 Костільницька 1726,00 827,00 83,20 8,60 27,90 114,20 233,90 0,283 816,00 3,90 0,00 0,610 

 15 Ліщанецька 1929,00 993,09 116,60 4,70 9,30 91,20 221,80 0,223 851,00 7,90 0,00 0,560 

 16 Медведівська 1622,00 1499,00 179,80 1,30 45,30 94,50 320,90 0,214 5,00 28,10 0,00 0,218 

 17 Миколаївська 1995,00 1162,49 108,00 8,60 13,60 237,30 367,50 0,316 620,00 63,20 0,00 0,527 

 18 Новопетликівська 2340,00 2216,00 25,10 1,70 18,60 266,60 312,00 0,141 1,00 26,90 0,00 0,145 
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Продовження додатку Т 

 19 Озерянська 2342,00 2148,79 229,00 3,90 28,50 311,40 572,80 0,266 21,00 23,70 0,00 0,264 

 20 Осовецька 1964,00 1739,00 188,70 2,60 63,90 191,80 447,00 0,257 140,00 8,70 0,00 0,303 

 21 Переволоцька 3273,00 2959,85 313,00 9,60 51,50 420,60 794,70 0,268 78,00 23,70 0,00 0,274 

 22 Передмістянська 3063,00 2532,00 297,00 1,70 9,30 265,80 573,90 0,227 415,00 16,60 0,00 0,328 

 23 Пилявська 2961,00 2795,71 343,90 3,40 16,30 207,30 570,90 0,204 2,00 32,60 0,00 0,204 

 24 Пишківська 1669,00 1505,27 182,99 40,47 27,71 28,50 279,67 0,186 1,00 42,90 0,00 0,194 

 25 Підзамочківська 1595,00 1182,26 136,00 6,00 10,20 122,60 274,80 0,232 136,00 9,50 0,00 0,263 

 26 Порохівська 2122,00 1448,97 151,30 6,00 67,60 139,40 364,30 0,251 554,00 7,10 0,00 0,436 

 27 Ріпинецька 2175,00 1509,60 185,20 5,60 27,90 87,40 306,10 0,203 523,00 15,00 0,00 0,388 

 28 Русилівська 510,00 468,60 57,90 1,70   34,40 94,00 0,201 19,00   0,00 0,222 

 29 Скомороська 1283,00 879,60 86,50 6,00   168,30 260,80 0,296 319,00 5,70 0,00 0,456 

 30 смт Золотий Потік 1934,00 1250,07 145,40 6,30 4,00 106,90 262,60 0,210 532,00 7,90 0,00 0,415 

 31 Сновидівська 1501,00 902,70 104,80 6,00 13,00 74,10 197,90 0,219 459,00 28,40 0,00 0,457 

 32 Соколівська 2461,00 1688,00 200,50 5,20 0,60 157,80 364,10 0,216 659,00 9,50 0,00 0,420 

 33 Сороківська 1806,00 1253,00 144,10 7,30 3,70 136,70 291,80 0,233 446,00 6,30 0,00 0,412 

 34 Старопетликівська 2800,00 2389,60 272,00 2,10 89,30 202,40 565,80 0,237 198,00 26,10 0,00 0,282 

 35 Стінківська 2491,00 1360,20 138,00 22,40 55,20 157,90 373,50 0,275 984,00 27,60 0,00 0,556 

 36 Трибухівська 4434,00 3617,80 447,24 54,41 27,47 121,11 650,23 0,180 428,6 81,14 0,00 0,262 

 37 Цвітівська 1193,00 928,40 113,10 2,60 18,80 57,10 191,60 0,206 211,00 6,00 0,00 0,342 

 38 Язловецька 2358,00 1447,70 167,00 6,40 14,30 144,60 323,30 0,223 746,30 13,40 0,00 0,459 

 39 м Бучач 2346,00 1174,35 148,10 18,20 14,40 31,10 218,80 0,180 459,00 35,70 0,00 0,301 

Бучацький район 80212,00 61199,48 6975,34 342,99 445,36 4670,18 12433,87 0,203 12792,47 794,71 0,00 0,324 
*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток Ф 

Розрахунок коефіцієнту розораності, лісистості на території Бучацького району* 
 

№ п/п  Назви місцевих рад району Загальна 

площа 

 

Всього с/г угідь 

 

Рілля 

 

Ліси 

га % га % га % 

1 Бариська 4420,00 3395,049 76,8 2530,95 74,5 828,00 18,5 

2 Берем'янська 2095,00 1537,00 73,4 1153,00 75,0 445,00 21,2 

3 Бобулинська 1521,00 1415,00 93,0 1016,00 71,8 23,00 1,5 

4 Возилівська 844,00 741,50 87,8 527,00 71,1 5,00 0,6 

5 Добропільська 2547,00 2379,70 93,4 1847,00 77,6 10,00 0,4 

6 Дулібівська 1674,00 1231,00 73,5 1023,40 83,1 337,00 20,1 

7 Жизномирська 1831,00 1569,00 85,7 1255,00 79,9 143,00 7,8 

8 Жниборідська 1315,00 964,00 73,3 851,00 88,3 276,00 21,0 

9 Заривинецька 1933,00 1666,80 86,2 1449,50 86,9 85,00 4,4 

10 Зеленська 994,00 919,00 92,4 770,00 83,8 6,00 0,6 

11 Зубрецька 2409,00 1665,50 69,1 1200,20 72,1 641,00 26,6 

12 Киданівська 1603,00 1442,91 90,0 968,17 67,1 48,00 2,9 

13 Космиринська 1133,00 789,00 69,6 677,00 85,8 215,00 18,9 

14 Костільницька 1726,00 827,00 47,9 594,00 71,8 816,00 47,2 

15 Ліщанецька 1929,00 993,0875 51,5 833,00 83,8 851,00 44,1 

16 Медведівська 1622,00 1499,00 92,4 1284,00 85,6 5,00 0,3 

17 Миколаївська 1995,00 1162,49 58,3 771,49 66,4 620,00 31,1 

18 Новопетликівська 2340,00 2216,00 94,7 1790,00 80,8 1,00 0,04 

19 Озерянська 2342,00 2148,79 91,7 1635,79 76,1 21,00 0,9 

20 Осовецька 1964,00 1739,00 88,5 1348,00 77,5 140,00 7,1 

21 Переволоцька 3273,00 2959,85 90,4 2236,04 75,6 78,00 2,3 

22 Передмістянська 3063,00 2531,9967 82,7 2122,15 83,8 415,00 13,5 

23 Пилявська 2961,00 2795,71 94,4 2456,48 87,9 2,00 0,1 

24 Пишківська 1669,00 1505,27 90,2 1307,09 86,8 1,00 - 

25 Підзамочківська 1595,00 1182,26 74,1 971,48 82,2 136,66 8,5 

26 Порохівська 2122,00 1448,971 68,3 1081,00 74,6 554,00 26,1 
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Продовження додатку Ф 

27 Ріпинецька 2175,00 1509,60 69,4 1323,00 87,7 523,00 24,0 

28 Русилівська 510,00 468,60 91,9 414,00 88,5 19,00 3,7 

29 Скомороська 1283,00 879,60 68,6 618,16 70,3 319,00 24,9 

30 смт Золотий Потік 1934,00 1250,07 64,6 1038,34 83,1 532,00 27,5 

31 Сновидівська 1501,00 902,70 60,1 747,70 82,8 459,00 30,6 

32 Соколівська 2461,00 1688,00 68,6 1432,00 84,8 659,00 26,8 

33 Сороківська 1806,00 1253,00 69,4 1029,00 82,1 446,00 24,7 

34 Старопетликівська 2800,00 2389,60 85,3 1943,00 81,3 198,00 7,1 

35 Стінківська 2491,00 1360,20 54,6 985,92 72,5 984,00 39,5 

36 Трибухівська 4434,00 3617,80 81,6 3194,61 88,3 428,66 10,0 

37 Цвітівська 1193,00 928,40 77,8 808,00 87,0 211,00 17,7 

38 Язловецька 2358,00 1447,70 49,8 1193,00 82,4 746,30 31,6 

39 м Бучач 2346,00 1174,3535 50,1 1058,095 90,1 459,40 19,1 

 Всього  80212,00 61199,48 76,3 49823,85 81,4 12793,47 15,9 
 *Джерело: розраховано автором за даними Головного управління  Держгеокадастру в Тернопільській області 
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Додаток Х 

 

Визначення характеристичне число матриці Wо: 

 

       W0  =  

 

0,423 : 2,313 = 0,183 

0,567 : 2,313 = 0,245 

0,706 : 2,313 = 0,305 

0,617: 2,313 = 0,267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2               3            4 

0,423 0,567 0,706         0,617 
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Додаток Ц 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

1. Пендзей Л. П. Проблеми охорони земель в Україні. Вісник Львівського 

національного аграрного університету : економіка АПК. 2013. №20(2). С.174-

178. 

2. Пендзей Л. П. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-

еконономічно обґрунтуванні сівозміни та впорядкування угідь – нагальна 

необхідність їх розробки  сьогодні. Збірник наукових праць Подільського 

державного аграрно-технічного університету. 2013. №21(2). С. 108-111. 

3. Пендзей Л. П. Сучасний стан,  проблеми та перспективи формування 

ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Науково-

інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля 

Данила Галицького. 2014. № 9. С. 323-327. 

4. Пендзей Л. П. Аналіз орендних відносин щодо земель сільськогосподар-

ського призначення (на прикладі Тернопільської області). Вісник Львівського 

національного аграрного університету : економіка АПК. 2014. №21(2). С. 113-

117. 

5. Пендзей Л. П. Формування та інституційне забезпечення ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення. Землеустрій, кадастр і 

моніторинг земель. 2015. №4. С.82-90. 

6. Пендзей Л. П. Аналіз тенденцій розвитку землекористування сільських 

територій в умовах нових земельних відносин (на прикладі Тернопільської 

області) Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка 

АПК. 2015. №22(2). С. 170-175. 

7. Третяк А. М., Третяк В. М., Пендзей Л. П. Стан та проблеми підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у сфері землеустрою. 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. №1-2. С. 128-135 (здобувачка 

провела аналіз основних проблем підготовки кадрів у сфері землеустрою). 
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Статті в іноземних наукових періодичних виданнях: 

8. Kovalyshyn O., Pendzei L. Determination of the main directions of balanced 

land use by the analitic hierarchy process. TECA Quarterly Journal of Agri-Food 

Industry. 2020. № 20 (2). P. 83-90 (здобувачка визначила альтернативні типи 

збалансованого розвитку землекористування сільських територій із 

застосуванням методу аналізу ієрархій). 

Матеріали та тези наукових доповідей: 

9. Пендзей Л. П., Дутка А. А. Оцінка земель за показниками освоєності, 

розораності та лісистості території. Екологічна стабільність території. 

Проблеми землеустрою сільських територій Західного регіону та перспективи 

їх розвитку. Збірник наукових статей учасників науково-практичної конференції 

(Стрий, 22 листопада 2012 р.). Стрий : Стрийський коледж Львівського НАУ, 

2012. С. 135-143 (здобувач розрахувала коефіцієнти екологічної стабільності 

Бучацького району, визначила основні напрямки екологізації території). 

10. Пендзей Л. П. Планування розвитку землекористування сільських 

територій в умовах ринкового обігу земельних ділянок. Екологічна безпека та 

збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1-3 липня 2015 р.). Київ, 

2015. С. 139-141. 

11. Пендзей Л. П. Методологічні основи планування землекористування 

сільських територій в умовах ринкового обігу земельних ділянок. Теорія і 

практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: 

матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. форуму (23-25 вересня 2015 р). Львів, 2015. 

С. 182-188. 

12. Пендзей Л. П. Проблеми інституційного забезпечення ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні. Управління земельними 

ресурсами України в умовах децентралізації влади:стан, проблеми і 

перспективи їх вирішення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (Київ, 11-12 березня 2016 

р.). Київ, 2016. С. 251-254. 
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13. Пендзей Л. П. Державне регулювання у сфері земельних відносин. 

Довкілля для України. Екологічна мережа України в контексті формування 

природоохоронного землекористування: локальний рівень: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках міжнародного 

екологічного форуму (Київ, 27 квітня 2016), 2016. С.65-68. 

14. Пендзей Л. П., Нагайовський Р. М. Інституціональне забезпечення 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. GeoWeek 2019: 

Матеріали VІ інтернет-форуму GeoWeek 2019, Науковий вісник ХІІІ. Рівне : 

ВСП Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, 2019. С. 44–48 (здобувач сформувала систему 

інституційних параметрів щодо функціонування ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення). 

15. Пендзей Л. П. Державне регулювання ринку земель в Україні. 

Проблеми регулювання земельного ринку в Україні: інституціональні, 

економічні, екологічні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Київ, 25-26 червня 2019 р.). Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2019. 

С. 57-61. 
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